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                                        শুধু দা অয দা – 

                                   

 

 

 

 

                                22 
23 

  24 

                                                     26 

With Compliments from 

Northdale 

Pharmacy 
Avinash, Bela, Ankit & Aditi 

813-264-6300 
 

3851 Northdale Blvd. Tampa FL 33624 

 

 

 



   প্রফা ১৪২১              Probaho brought to you by Soikot 

3 
 

 

 

 

ম্পাদকীয় 

যি িায ‘অরুে আদরায অঞ্জবর’ বদদয়দছ ছবিদয় আভাদদয অদগাচদয। প্রফাদয ক্লাবিকয জীফনদফাদধয 

ভাদঝ ঠা ৎ এদ উবহি আনদন্দ্য যবফযবি৷ ায়ায় িাই বদভর কছাাঁয়া , ফািাদ বউরীয ঘ্র্রাে , 

দযাফদয দেয নীযফ উন্ীরন আয প্রাদে খুীয িুপান ।ভাভায়ায াযদ ফন্দ্নায আদয়াজন মূ্পেে৷ 

 

 জীবফকায কখাাঁদজ আভাদদয ভিন মাযা ূদযু প্রফাী িাযা ফাই এ ভয় উরবি কবয 

বকদিয টান।অজাদি কপবর দীঘেশ্বা কই স্মৃবিয স্বপ্নযঙ্গীন াযদ বদনগুবরয জদনয ।ভদন য় ফ কছদি 

ছুদট মাই, কমাগ বদই কই আনন্দ্মদে৷ 

 

      প্রফাী ভদনয কই আবিে দক ার্ী কদয  ‘সকি’ এফায আদয়াজন কদযদছ কই অধযা 

ভাধুযীয কছাাঁয়ায৷আভাদদয ঐকাবিক প্রদচষ্টা ুদজায বদনগুবরদক আনন্দ্ভয়  ফেেভয় ক ’কয 

কিারায।আভাদদয দঢ়ৃ বফশ্বা কম এফায কই প্রয়াদ আভযা পর ফ ।এফাদযয এই াযদফন্দ্নায় 

আনাদদয ফাইদক জানাই াদয আভন্ত্ররে৷ আনাদদয শুদবচ্ছা  দমাবগিা আভাদদয একাি কাভয৷ 

 

    আনাদদয ফায জনয যইর াযদ অববনন্দ্ন। আনাদদয আগাভী বদনগুবর  ’কয় উঠুক 

আনন্দ্ভয়  াবিভয় এই আভাদদয অিদযয প্রার্েনা। 
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"The city that sits upon the fiery ocean" 
 

Arpan Bagui 
 

My name is Duckboy. It‟s been a day since it happened. My village was violently torn apart 

by a giant meteor. Those who survived are probably injured, thirsty, and hungry. I‟m in no better 

condition; it‟s a miracle I survived, anyway, considering the harsh environment. 

Six suns in the sky bore intensely upon the land, trying to bore through my skin. Small 

flaming balls float down to the ground feeling like a momentary sizzle when they touch your skin. 

We used to call them, „fire-flakes‟. Fire geysers spurted out hot lava. These geysers dotted the 

barren landscape behind me that stretched behind me as far as the eyes can see. The ground was red 

and gravelly, that is, when lava‟s not shooting out. In front of me stretched an ocean of lava. Thin 

lines rose up and out of the ocean of lava, drawing my attention upwards, a hard task, considering 

my condition. Then I saw it, the village that floats upon the fiery ocean, I can‟t believe I‟ve found 

it! This is the village I‟ve been searching for! I continued my slow trudge, however, dehydration 

and fatigue was seeping its way into my head. I couldn‟t go any farther… the last thing I remember 

is remembering this was my last moment…I closed my eyes………. 

I woke up in fluffy bed with a glass of water beside me. I drank it up greedily until I 

realized I wasn‟t thirsty, weird. I hobbled out of that room and outside. That instant, I realized 

where I was. I was on the village that floats upon the fiery ocean, being treated in a medical center.  

There were a bunch of houses lined up around a sub-village square with children playing in the 

center.  Eight of these sub-villages surrounded a gigantic village square that held different public 

centers. To the left of all this was farming ground twice the size of the living space so people never 

go hungry. Water drills pulled water out of the depths of this Earth so people never went thirsty. It 

was the perfect Utopia.  

Rumours have it that once upon a time, the Earth was covered with oceans, except they 

weren‟t filled with lava, they were filled with water. There were huge central rulers called 

governments, they were strong and powerful, the world was perfect and filled with technology. 

Then came the pandemics, the government fell into political and economic chaos and countries fell 

apart. Then, five stars were born simultaneously rather near Earth, the heat was unbearable. 

Mankind was taken from its throne and thrown to its knees. 
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“Are you feeling better?”  The nurse came and asked. 

I began to reply “Yeah, but-“ 

“Come now, we must talk to the council.” 

She led me along to the centre of this whole village; did I mention it was held up above an 

ocean of lava by pillars? It really was Utopia. Everything was perfect; it would be devastating if it 

met the same fate as my village. Isn‟t it possible that a giant meteor broke into smaller pieces, and 

one of those pieces that hit my village may have once been a part of another piece that is 

threatening this village right now? I forced the thought out of my head, but it continued to nag me 

as I went to the council. 

When I walked in, I was met with a court-like room with bleachers that were empty. Five 

councilmen sat at a large desk with stern eyes. A head councilman sat at the front and asked:  

”Where are you from and why did you come here?” 

I told him the whole story about my village getting obliterated and now I tried to get here. 

“Very well, but one last question. Who is the village headman?” he asked. 

I replied “Penguindude,  sir”. 

“Ahh, he was my good friend, and you say he‟s dead?” 

“I would assume so, few survived the impact and even fewer survived the environment.” 

“My blessings, you are free to make a life here.” 

Then that nagging thought suddenly went into a tantrum and erupted in my head. What if a 

meteor were to hit here and ruin my life for the second time? I had to make sure. 

“Sir, what if a meteor were to hit here too, if one hit around the area, couldn‟t another just 

come? How could we stop this?” I asked. 

“Well, we do have this clear material that‟s almost invincible, but enough to make a whole 

dome around the village? I don‟t think so. However, there is a way to check, we can use a telescope 

that works by having water bend light in such a way, that we can see farther distances. But to see 

all the way in space? That‟s a lot of water. It‟s just too much to waste for such a slim chance.” 

His words slapped me hard, but I could not allow events to replay. I proposed the idea to the 

council so the village can vote on it. Ninety-eight percent opposed my idea. I was allowed to make 

a final statement to waiver the votes. But I began to doubt myself, what if I am wrong?  
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May be I am? I couldn‟t let those thoughts shroud my thinking. I made my final statement 

in front of all those in the village:  

“People, people, I know what I ask for is a lot and I understand why you chose what you 

chose. But if you saw the pain and devastation that meteor caused, you would see from my point of 

view and understand why I want what I want. I don‟t want to see a replay of events, but the choice 

is yours, risk your life in this village just to save some resources,  or spend some resources to 

eliminate any chance of this village meeting the same fate as mine.” 

At that note, the re-voting began. One by one, people dropped their vote in the ballot, finally 

the head council came and announced:  

“We‟ve reached an odd predicament, the votes have been radically altered from the original 

vote, and we have reached an exact fifty percent to fifty percent, however, the council has decided 

on proceeding with the man‟s plan, and we will allow him to look through the telescope. People, 

there is no reason to panic, the chances are very slim that we are actually threatened. “ 

With that, the meeting was dismissed and the head council walked me to the observatory. 

But, I saw something that made me fear….Worry lines were above the head Council‟s brow‟s 

which differentiated from his normally proud expression.  

The observatory was really just a big room with no roof and a telescope that was apparently 

water powered. The Head Council gave me a look that told me to take a look through the telescope. 

Slowly, I walked forward, anticipation being the only thing motivating me. The instant I peeked in , 

fear gripped me and I turned around with the same shocked expression. Simultaneously, the Head 

Council yelled: 

“Start the dome project!” 

Then, he sprinted over and witnessed the same horrific sight I did. A massive meteor five 

times the size of the one that hit mine was coming straight for this village. Our last hope was the 

dome.  

As the builders were building, the council ordered a total evacuation. However, the villagers 

refused and began helping the builders after it became evident that they weren‟t getting anywhere 

at their pace. Some other villagers went to go mining for more of that material in case they ran out. 

Amazingly, we finished in  a day. And not too soon, for a flaming ball was spotted in the sky ten 

minutes later.  

 



   প্রফা ১৪২১              Probaho brought to you by Soikot 

8 
 

 

When I saw the meteorite, it looked like a sun was hurtling towards us. The dome looked 

flimsy and fragile compared to it and I knew others were thinking the same thing. 

Then it happened, the initial impact sounded like shattering glass followed by a white noise 

that blared in my ears. I was thrown to my knees by the vibrations and I felt the whole village sway, 

as if one of the pillars had broken. The meteorite erupted into billions of fiery rocks on impact. 

Consequently, the whole dome began to cave in, not totally, but a significant amount. Most of the 

rocks had been deflected away, but a good amount came back down and began pounding on the 

caved in part of the dome. It couldn‟t handle anymore. The material in that part of the dome 

collapsed, sending showers of „invincible‟ –glass and fiery rocks that pelted everything below, 

including people. Their screams were agonizing. A few houses were on fire and some people were 

fatally injured or worse. Panic filled the air. Regardless, the village had survived. 

10 years later…. It was prosperous. Everything was repaired. The dome had been 

implemented except stronger than before. Society had returned to its routine. A few months later, a 

search squad was sent looking for any survivors of Duckboy‟s village. Three people, including 

Penguindude, were found. Penguindude and Duckboy are currently part of the council, replacing 

two who had heroically sacrificed themselves to save some villagers in the impact. The Village 

That Floats upon the Fiery Ocean has survived and recovered. 
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The question that is – to be or not to be?! 

Biplob Bhattacharya 

 

Why would one believe in fairytales and fairy tale characters such as- Cinderella, Tom Thumb, the 

Tooth Fairy or even the Easter Bunny or Santa Claus, is a question I asked myself thousands of 

times since childhood.  
 

During my childhood, neither did any of the specific Disney characters interest me nor did 

they give me any sense of perspective. For me the Guinness Book of World Records or an 

encyclopaedia or reading books of various authors or even a Tintin comic would garter my 

attention and become a pastime..   

One time after I was quite grown-up, while browsing quotes by famous people, one 

particular one caught my attention. It ran like “If you want your children to be intelligent, read 

them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.”― Albert 

Einstein. I sat there staring at the computer confused. During my childhood, fairytales were never 

read to me during bed-time. Could that have contributed to my not being inclined towards the 

fairytales and does that mean that my intelligence is affected due to my choice of not reading them? 

Should I have gone along with the fantasies of childhood, magical as they are? Or should I be 

fostering a spirit of scepticism? What did the quote actually mean, I asked myself.  

I dwelt on my inner self and making myself content that I am probably okay with my 

thoughts, scepticism came in once again when it was my time to get married. Would my “would be 

wife” consider me to be her “knight in shining armour”? Somehow this question kept coming to me 

probably because I saw around me as to how seriously every couple took this and did various 

things to impress each other either to prove that she is a princess or he a prince. 

And then it came to me what if being the prince is a metaphor? What if the prize for all of 

this, for getting through to the other side, isn‟t a man on a white horse with a feathered hat on his 

oversized head? My mind asked me “Is Fairy tales about true love or about the transformation?”. 

What does this all mean and why am I always thinking about this. And then it struck me; we look 

for the perfect mate, the perfect friend and the perfect job yet we never look at what we have at the 

current time and find perfection in it. In our minds there is always something better and we strive to 

find it. It‟s a fantasy that we want to believe in and we allow it to impede our progress in  
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life. In reality most times the fairy tale relationship or dream job that we are looking for is 

staring us right in the face. Look at what we have and find the good in it is something we rarely do. 

However, if we have faith, we find the good things in what you have and make the best of them 

your fantasy will become reality without searching at all and your life will transform just like the 

princesses in fairytales.   

Having understood that, I was complacent and decided that I definitely will let my kids read 

fairy tales and not discourage them at all, rather explain to them that fairy tales are more than true 

not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten and 

also that eventually if you respect what you have in life you will live happily ever after. Einstein‟s 

quote today made sense and I was relived of my doubts about fairytales and life. 
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হৃদভাঝাকয 
 

শ্রীভভত স্বপ্না 
 

কারটা কচাকে নাকক কদেকত ােনা ুযভব। দটায ভকধয ব্বাআ কফভযকে মাে। কভকে ানুানা যকপ 
কনা কফকযাে কার াকি অটটাে। ল্টকরক কক্টয পাআকব ককান এক নাভভ ককাম্পাভনকত চাকভয 
ককয। ভক ফ কভম্পঈটায ভনকে ফযাাযযাায। ত ফ কফাকঝ না ুযভব। নতুন চাকভয কদভয নাভক 
একদভ কযা চরকফ না। কাটাে কাটাে াকি অটটাকত ভপকয গািী দযজাে এক াভজয। ছুকটাছুটি 
হুকিাহুভি ভা কভকেয। নাভবশ্বা ুযভবয।  

ভিতীে দপা কছকর যাজভলিয। ক চাকভয ককয ফযাকে, নটাে কফকযাে। ক নাভক অফায 
ভগভগযআ ভদভিকত ফদভর কে মাকফ। মাকফ মাকফ। ফ কদয ককভযোকযয ফযাায, ুযভব কফয 
ভকধয  থাককনা। কল দপাে ভমভন নাকাভন কচাফাভন োআকে কফকযান ভতভন করন দয ভফফাভতা ুযভবয 
ুত্রফধু কভৌনী | 

কছকরয মেন ভফকেয ঠিক ভির তেন ুযভবয ভকন েুভয াো করকগভছর। এফায  একটু 
ভফশ্রাভ াকফ। এআ ংাকযয ঝভি ঝাকভরা অয কক একা একা াভরাকত কফনা। াযাভদন একা একা 
ভে কাটাকত কফনা। ুে দঃুে কাজ কভি ফভকছু কোয  কযফায একজন অকছ। অয ভকছু না 
কাক কথা ফরায ঙ্গী কতা ন্তত একজন াকফ। কািা কার ুযভবয। তুভভ মাকফ ফকঙ্গ কার মাকফ 
কঙ্গ। ুযভবয কাকর ভক ত ুে অকছ! ভফকেয ঠিক অকগ অকগআ ক একোনা চাকভয ককে কগর 
ককান এক সু্ককর। ুযভবয োটুভন কতা কভরআ না ফযং দভ কপরায পুযত টুকু চকর কগর। 
কছকরকভকেয ভপ মাফায কতািকজাি ,রাঞ্চফক্স কগাছাকনা এফ কতা ভছরআ,কফাঝায য াককয অঁটিয 
ভত অয একজকনয টা কমাগ র। এেন কক ফঈএয রাঞ্চফক্স কগাছাকত ে। তাযয াযাভদন 
একা।  

এআ একা থাকাটা অজকার য োযা রাকগনা,ফযং বারআ রাকগ। কার কযযয হ হচ ভকভচয 
ভভভচয তকি াতভকি য পাঁকক এআকম দুুকযয ভকছুটা ভে এটুকু একান্তআ য ভনকজয। এআ ভেটা য 
কতভকছু ভকন কযায ভে,ভতকতয ভদকক ভপকয তাকাকনায ভে, ভকনয ভাকঝ গুন গুভনকে ঠা গাকনয 
কভর বাঁজফায ভে। এআ ভে টুকুআয ভজফকনয ভুক্ত ফাতােন। েুফ আকি ককয ভকনয ভানুলকদয াকথ 
কথা ফরকত। এআ দুুযটুকুআ কতা য ভে।ফাভিয তি াকতি াযা কপযায য কতা ুযভব অফায 
াঁচজকনয কে মাকফ। ফাভিয ককরযআ কভাফাআর কপান অকছ ুধু ুযভবযআ কনআ।ফাআ াযাভদন 
কভাফাআর কাকন ঘুযকছ। ুযভবয েুফ আকি ককয একটা কভাফাআর ভকনকত। ভকন ে একটা কভাফাআর 
থাককর ভন্দ েনা। কত্তা ভাযা মাফায য ফাভিয রযান্ড কপানটায রাআন কককট কদো কেকছ। 
এক্সট্রা েযচ।দযকায কনআ। -  কম একটা ভানুল ,য  কম একটা কপাকনয দযকায থাককত াকয 
ককথা ককঈ বাকফআ না। একা থাকক ফাভিকত, কেন ভক ঘকট ককঈ ফরকত াকয। অজকার করকাতা 
কয মা কি। ভদকন দুুকয ফ্ল্যাকট ফুকিা ফুভি েুন কে মাকি। কানা দানা ফ ভকছু রুঠ কে মাকি। 
য  কতা কতভন ভকছু ঘটকত াকয! ককঈ বাকফনা ক ফ কথা। অভবভান জকভ ভকনয ভাকঝ। 
ফকচকে কগান প্রকোজন কমটা কটা কতা ফরা মাকফনা, ভকনয ভাকঝ রুভককেআ যােকত কফ। এআ 
দুুযটাকত তায াকথ কতা  দকুটা কথা ফরা কমকত াকয। ফ ভে ফুককয গবীকয ভতযভতয ককয 
কদাকর ছভফগুকরা। ভকজাভন এেন ক ককাথাে অকছ,ককভন অকছ। কলফায মেন কদো কেভছর- কচাকেয 
জকর ভফদাে ভনকেভছর ুযভব। ক একটা কপান নম্বয কাগকজ ভরকে াকত ধভযকে ভদকেভছর, ফকরভছর-
কক্ষা কযফ। ভকজাভন অজ কক্ষাে অকছ ভকনা। ভন চাে একটু কথা ফরকত। কপান নম্বয টাআ 
ফা ককাথাে! ককাথাে কম কযকেকছ। অকছ ভকনা----। 
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ফাআকয কঝাকয ফৃভি িকছ। ঈন্মত্ত ফাতা াগরাভভয কেরাে কভকতকছ ৃভথফীকক ভনকে । ধভযত্রী 

রজ্জাফনতা, ঈকবাগ কযকছ কপ্রভভককয ঈদ্দাভ অদয। বার রাগকছ ুযভবয। গুভি গুভি ফৃভিয ভছকট 
রাগকছ গাকর ভাথাে।  েুকর কপরর চভাটা, রাগুক কচাকে ।এভন ভদকন তাকয ফরা মাে---- ।না, 
কভাফাআর একটা ভকনকতআ কফ। ফৃভি থাভকরআ কফকযাকত কফ। কছকরকভকেযা ভপযকর অফায ফাগিা কদকফ।  

হু হু ককয কটা ছুটকছ। ভক বাকরাআ কম রাগকছ ুযভবয । ফহুভদন ফাকদ এআ ভনস্তব্ধ দুুকয 
ফাভিয ফাআকয কফভযকে  কমন নতুন জীফন ককেকছ। ফুক বকয ভনশ্বা ভনকি। ভক স্বাধীনতা! েুফ গল্প 
কযকছ কটাোরা। োযা রাগকছনা। দ ুএকটা ঈত্তয ভদকি ুযভব। মভদ এআ কটা োরা, 
ভযক্সাোরাকদয াকথ কফভ কথা ফরা য না ন্দ। ভকন্তু অজ ভনটা পুযপুকয তাআ বার রাগকছ। 
ফৃভি কধাো কয দুুকযয কযাদ কি ঝকঝকক ুন্দযী তরুনী কে ককজ ফককছ য। ডাককছ অে 
অে। কটা ছুটকছ চুর ঈভিকে। ভৃণ চিা যাস্তা ।দধুাকয ফি ফি গাছ েুফ ুন্দয রাগকছ চাযা। 
কযয এ ভদকটা এোযকাকটি য কাকছ তাআ াজাকনা কেকছ। ুযভব অজ কভাফাআর ভকনকফআ ভকনকফ।  

নাকয ুজন অজ ভকনভাে মাো কফনা। ককন ভজকগয কভয না, কপাকন  ত কথা ফরকত 
াযফনা। ফা স্ট্যাকন্ড অে কদো কফ,তেন ফরফ ফ। যাঁ, অভভ অজ ছুটি ভনকে অকগ কফভযকে 
কিভছ। ভনকভজাজ েুফ োযা। কপান যােভছ। কপান ফয ককয কনা দাভিকে যআর। ুজন অকফ। 
কক্টয পাআকব য ভপ অয ুজকনয ভপ াাাভ ভফভিকঙ। ফাভিয ফাআ ফযাস্ত কে ঈকঠকছ 
য ভফকেয জনয। ভনটা এভন কতকতা কে যকেকছ কম এফ কথা বাফকত বার রাগকছনা। মত ফকে 
ফািকছ ভা তত ভফযভক্তকয কে ঈঠকছ। কতগুকরা ফা চকর কগর ,ুজকনয াত্তা কনআ। ভক কযকছ 
এতক্ষন ধকয? ঘভি কদকে কনা, এফায ফা স্ট্যান্ড ছািকফ । কতভন ভবি কনআ ফা স্ট্ক। ছুটিয 
ভে েভন কতা । াঁচটায য এোকন অয দাঁিাকনা মাকফনা করাককয ঠযারা কঠভরকত। কাকন তারা 
রাগকফ কথা অয াভয অোকজ। কক্টয পাআব ভনকে কত গফি যকাকযয থচ যাস্তায কচাযা 
কদে! ফা মাফায যাস্তাটুকুআ শুধু ভচ ঢারা, দুাকয ফাভক যাস্তা ধুকরাে বযা। একটা ফা কগকর 
াযা যীয ধুকরাে বকয মাে, আ কতা ুজন নাভকরা ফা কথকক।  

এত কদভয কযায ককান ভাকন ে! একটা কভকেকক এতক্ষণ যাস্তাে দাি কভযকে যােকত ভফকফকক 
ফাকধনা? ভফকফচক।  

যাগ ককায না ভিজ। কফকযাফায ভুকে ফকয তরফ। নাকর কতা কেনআ কৌঁকছ কমতাভ। ভফকেয 
অকগআ এত নাদয ভফকেয কয কতা মা েুভ কযকফ। বাভগয ভফকেটা পাআনার েভন। 
এআ মা, ফ কফার না। এটা  ভকন্তু রঘু াক গুরু দণ্ড কে মাকি। এফায কাকজয কথা ফরকতা। 
ভক কেকছ?  
ভা, ভা, ভাকক ভনকে কেকছ মত জ্বারা। ভদন ককেক অকগ ভতভন অভাকদয রুভককে একোনা কভাফাআর 
ভককন ফক অকছন।                          
যকভ ককয ফরছ ককন। তাকত ভাকেয যাধটা ককাথাে। কভাফাআর কতা ককরযআ অকছ। কতাভাকদয 
ভাকেয থাককফনা ককন।  
থাককফনা ককন, থাক ।  ভকন্তু অভাকক কতা জ্বাভরকে ভাযকছ । ফিক্ষণ ,এআ এটা কদভেকে কদ, এআ টা 
কদভেকে কদ, ফাভিকত মতক্ষণ থাকভছ জ্বারাতন ককয ভাযকছ। তাযয কভকজ অকছ। ফ ভায িা 
চাআ, ঈত্তয  কদো চাআ। আংযাভজ কতা কফাকঝ না ছাতা ।ভাকন কফাঝাকনা, ঈত্তয কদো ফআ কতা 
অভাককআ কযকত কি। ফুঝকত াযছ অভায ফস্থা ?  
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াযভছ। ভকন্তু একত এত যাগ কযছ ককন, এঞ্জে কয। ভাকক আ ফযাায গুকরা িগি ককয দা 
কদেকফ ভা অয কতাভাকক জারাকফনা।  
জান একটা কভকজ এককছ ককঈ একজন ভাকক তায কপফুকক জকেন কযকত ফকরকছ। ক ভক ভফভত্ত! 
প্রথকভ কফাঝাকত র কপফুক ভক। কভক ভা কফাকঝ। ঈঃ, রাআপ অভায কর কে কগর। তাযয 
অফায তি  অকছ, কভাফাআর ককনায কথা কাঈকক জানাকনা চরকফ না। কত জ্বারা ফুঝকত াযছ 
অভায।  
কাকা ককয কক ঈঠর ুজন। েুফ বার কেকছ। কভম্পঈটায ভনকে অয ফকত াযছনা কতা। এফায 
মভদ কেনটা ঠিক ঠাক কাজ ককয।  
মা ফাকজ কথা কফাকরা নাকতা। 
ভাকেয ঈয যাগ কযকর চরকফ। কত কতাভাযআ ভা, তুভভ াাময না কযকর কক কযকফ ফর। শুকনভছ 
কভকেযা ভাকেয কফভ ফযু ে, তুভভ ঈকল্টা ককন।   

একটু রজ্জা াে কনা।ভতয কতা য কতা ভাকেয ফযু ো ঈভচত,  এযকভ কযকছ ককন। 
ভা ভকন্তু ককআ ফকরকছ ,অয কাঈকক ফকরভন।  এটা নযাে কযকছ। নুতাক ভাথাটা ঠাণ্ডা ে।  
কদফী এফায ধকভয াকথ একটু চা োো কমকত াকয? 
মা আোভকি  ককায না। ককাথাে মাকফ চর।  
ককাথাে কগর কআ ভচযকুটটা! কত মত্ন ককয স্বাভীয কচাে এভিকে কযকেভছর ুযভব।থচ অজ ভকনআ 
িকছ না ককাথাে কযকেভছর। অরভাভয, কটভফকরয ড্রোয, কাকিয বাঁজ ফ কোজা কে কগর –
ককাথা কনআ। তাাে কান্না াকি। এত কি ককয,  এতটাকা েযচ ককয কভাফাআর ককনাটাআ ফৃথা কে 
কগর। এফায কচাকে জর অকছ। ম্ভাফয ফ জােগা কোজা কে কগকছ,কনআ। য ভস্ত  ভস্তত্ত টাআ 
কমন না কে কগর এক ভুূকতি । ককান একজকনয ভকন য জনয বারফাা কজকগ অকছ,ককঈ তায জনয 
কক্ষা ককয অকছ, এআ বাফনাটাআ একজন ভানুলকক ভুরযফান ককয যাকে, ভস্তত্তকক ফাঁভচকে যাকে। 
াকেয তরাে থাকক ংকাকযয ক্ত ভাটি। তায কথকক হতভয ো ভক্ত ভদকে রিাআ কযা মাে ভস্ত 
ভযভস্থভতয কঙ্গ। ক ভক্ত াভযকে কগকর কম অয ভকছুআ থাককফনা ুযভবয। াভযকে মাকি  ভনকজয 
ভকধযআ। ভফছানাে শুকে কি। দ ুকচাকে জকরয ধাযা। ভকি ুবার রাগকছনা, ংায, ন্তান ভকিনুা। 
ভুূকতি  ভাথাে ভফদযুৎ কেকর কগর। একটা জােগা কতা কোজা েভন। ভককায ফকেকয াগয কছঁচা ভুক্ত, 
কপ্রকভয প্রথভ কপাটা কুভি, কছাটকফরাে কম ফআটা রুভককে রুভককে িত। এেকনা য ভপ্রে গকল্পয ফআ। 
তিাং ককয রাপ ভদকে ঈকঠ ির। অরভাভয েুকর কাকিয ফাভন্ডর যাকতআ কফভযকে এর ক বারফাা 
–ককলয কভফতা। যাঁ ভকন কিকছ এআ ফআটায ভকধযআ কতা কযকেভছর। াতা রটাকতআ কফভযকে ির 
ভফফণি কে মাো ভচযকুটটা, ভযভচত াকতয করো। ভফফণি কর িা মাকি ।ফুকক কচক ধকয অকছ 
ুযভব ফআটা। ফ কি চকর কগকছ । 
াত কাকছ। কভাফাআর াকত ভনকে নম্বয টিকত াযকছ না। মতফায কচিা কযকছ বুর জােগাে 
অঙুর কি মাকি। ভন জকুি ঈকত্তজনা, হৃদভণ্ড কজাকয কজাকয ঠা নাভা কযকছ। ককাকনাযককভ 
নম্বযগুকরা  টিকআ কাকন কপানটা কচক ধযর- যাকরা! গরা কাঁকছ। 
যাকরা, কক ফরকছন? এক ভভরা কণ্ঠ য াকয।  
নুবফ অকছ?  
না, নুবফ কতা এেন এোকন থাকক না। অভন কক ফরকছন?  
অভভ য ককরকজয ফযু।  
। নুবফ কতা এেন করকাতাে থাককনা।  
ককাথাে থাকক? 
ফরকত াযফনা। 
য ককান কভাফাআর নম্বয অভন জাকনন? 
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যাঁ জাভন ,ভরকে ভনন। বদ্রভভরা ফকরন ুযভব ভরকে কনে। েুফ আকি কযভছর বদ্রভভরায ভযচে 
জানকত।  
অয তয আকছ না । এেন ফাভিকত ককঈ কনআ। এটাআ ভে নুবফকক কপান কযায। অয কদযী 
ককযনা, কপান ককয । 
যাকরা কক ফরকছন? কপাকনয াকয কচনা গরা। কাঁকছ াযা যীয ুযভবয। ফুককয ভকধয যক্ত 
ছরাত ছরাত কযকছ। স্বয কফযকিনা গরা ভদকে । ভক ফরকফ। 
ভক র কথা ফরুন। গরাে ঈষ্মা।  
এফায কতা কথা ফরকতআ ে- অভভ ুযভব।  
ুযভব? কক ুযভব? 
কতাভায ুকযা, ককরকজয, বুকর কগকর।  
ুকযা! ভফার ভফস্মে, অনন্দ ঝকয িকছ কথাে। তুভভ! এতভদন ফাকদ। ককাথাে অছ? ককভন অছ? 
আতযাভদ আতযাভদ নানা প্রশ্ন নুবকফয। দআু ফযুয কথা র কনকক্ষন ধকয। েুভ দজুকনআ। এযয কথকক 
কেন দুুযকফরা অকফ তায জনয কক্ষা শুরু র ুযভবয। প্রােআ ভকনয প্রাকনয কথা কত রাগর 
দজুকনয। চরভছর কফ।  
ভফভত্ত ফাধাকরা ুযভবয করাব। ঠাৎ য কভাফাআকর কভককজয ভাধযকভ এর 
াঁচরাে টাকায পায। ুযভবয কভাফাআর ককাম্পাভনয রাভক ড্র এয কেরাে য  
কভাফাআর নাভক জেী কেকছ তাআ কভাফাআকরয ভাভরক ভককফ  াচরাে টাকা  
াকফ। একটা কভাফাআর নম্বয কদো কেকছ এক প্তাকয ভকধয কমাগাকমাগ  
কযফায জনয। কআ নম্বকয কপান ককয ুযভব জানকত াযর টাকাটা ভদভি ভগকে  
অনকত কফ। তায অকগ কদয ভনভদিি ককয কদো ফযাকে  ভচ াজায টাকা জভা  
কযকত কফ। নআকর াচরাে টাকাটা াো মাকফনা। একটা এ/ভ নম্বয ভদকে  
ভদর।   এফায কতা ুযভবকক জানাকতআ র কছকরকভকেকদয কথাটা। জানাজাভন কে  
কগর য কগান কভাফাআর ককনায কথা।  
ককন, অভভ কভাফাআর ভকনকত াভযনা? যাজভলিয াকত ডার  ভদকত ভদকত ফকর ুযভব।  
ককন াযকফ না ভনশ্চে ায, ভকন্তু অভাকদয রুভককে ককন ভকনকর? অভাকক ফরকর অভভআ ভককন 
ভদতাভ। 
ককন, অভায ককান স্বাধীনতা কনআ? কতাযা অভায ক ভধকাযটা যণ ককয ভনভফ  
নাভক।  

না তা নে ।তফু অভাকদয একটু ফরকর াযকত। 
        ফভরভন? ভজকগয কয কতায কফানকক। এআ কনা ফর। ফভরভন কতাকক? ভদকেভছ ভককন।  
         না ভদআভন। অভায ভকন কেকছ কতাভায ককান দযকায কনআ টায, তাআ ভদআভন। 
        কতাকদয ভকন ো ভনকে অভাকক জীফন চারাকত কফ।অভায ককান  আকি থাককফনা। 
       না, ভাকন তগুকরা টাকা--। যাজভলি অকস্ত ছাকি কথাটা।  
       ভাকন? পঁুক কঠ ুযভব। অভায টাকা অভভ েযচ ককযভছ তাকত কায ভক ফরফায অকছ। 

কতাভাকদয টাকা কতা ভনআভন।  
       যাকতয োফায কটভফর ঈত্তপ্ত কে কঠ। যা টাকন যাজভলিয ফঈ কভৌনী, ঠিক অকছ,  ভা একটা 

কভাফাআর ভককনকছ তাকত এত কথা কি ককন। কতাভাকদযআ কতা ঈভচত ভছর এতভদন ভককন কদো। 
াযাভদন ভা ফাভিকত একা থাকক, ভকছু ভফদ কর! একটা কপান কতা দযকাযআ ভাকেয। 

       জর অক যুভবয কচাকে এআটুকু ানুবূভতকতআ।  
       ঠিক অকছ, ঠিক অকছ। কযয ফযাাযটা জান ভক? কনা ফকর।  
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না জাভননা।ভুে তুকর তাকাে  যাজভলি কনায ভদকক।  

       কটা কতা কান। ভা াঁচ রাে টাকা রটাভয ভজকতকছ, ভায কভাফাআর ককাম্পাভন কদকফ। ভা অফদায 
ধকযকছ কটা অনকত ভদভি মাকফ।  
এফায কতাযা চু কয। অয কতাকদয ভকছু ফরফ না, মা কযায ভনকজআ কযফ। যাকগ গযগয কযকত 
থাকক ুযভব।  

        কনা অয ুজন কদয ভনভদিি কযকস্তাযাে দ ুকা কভপ ভনকে ফককছ।  
ফর অয ভক েফয কতাভাকদয। ুজন ভজকগয ককয। 

       ভা অয এক কাণ্ড ককযকছ। কনা এফায শুরু ককয, কভাফাআকর ভাকেয াঁচ রাে টাকা াফায কথা 
কতা তুভভ শুকনছ। যা ভাকক  একটা কভাফাআর নম্বয ভদকেভছর । ভা কআ নম্বকয কপান কযকর যা 
ভাকক একটা ফযাকেয  নাভ অয একটা  যাকাঈন্ট  নম্বয কদে অয ফকর কোকন ভচ াজায 
টাকা প্রথকভ জভা কযকত কফ তাযয ভদভি ভগকে টাকাটা অনকত কফ। 

       ভচ াজায ভককয জনয? প্রকভং ভপ? 
       যাঁ। অয ভা  ক টাকাটা জভা ককয ভদকে এককছ। ভা কযকগ কগকর াঙ্ঘাভতক। বারভন্দ জ্ঞান 

থাকক না। 
       ককন, ভা যাগর ককন? 
      কভদন যাকত ভাকেয াকথ দাদায কথা কাটাকাটি কেভছর। তাকতআ ভা কযকগ কাআ।  

ভদভিকত কতাভায দাদায এক ফযু থাককনা! দাদাকক ফর তায াকথ কমাগাকমাগ কযকত। কদয 
ককাম্পাভন  কতা ভদভিকত যা ফকরকছ। তাআকতা?  
ভা, যাঁ কতা বুকরআ ভগকেভছরাভ,ভানদা, ভদভি ুভরকয ভডকটকটিব ভডাটি কভকন্ট চাকভয ককয।  
তায াকথ একফায কমাগাকমাগ ককয কদেনা ভকছু মভদ ুযাা ে । 
ঠিক ফকরছ। ফাভি ভগকে অজআ  দাদায াকথ কথা ফরকফা। কফভযকে কি দজুকনআ। া ফািাে ফাভিয 
কথ। 

                    
দাদা কতায াকথ কথা ভছর কয। কনা কঢাকক যাজভলিয ঘকয। 

 
এত যাকত ভক কথা?  অে কফা, ফর।      
দাদায োকট ফক কনা। শুকনভছ ভাকেয কাণ্ড 
না শুভনভন।  ভক কযর অফায ভা।  
ভা কদয ঁভচ াজায টাকা ভদকে ভদকেকছ। 
কাোট? তিাং  ককয  উকঠ ফক যাজভলি।  
যাঁ, ভা কদয কপান ককযভছর, তাযা ভাকক ফকরকছ অকগ কদয ফযাে যাকাউকে  ঁভচ াজায টাকা 
জভা কযকত কফ তাযয ভদভি ভগকে ঐ টাকাটা অনকত কফ। অয ভা তাআ ককযকছ ।  ভনকজ ভগকে 
টাকাটা কদয ফযাকে জভা ককয  এককছ। দাদা, ভা  ভকন্তু ককান ভচটিংফাজ এয ািাে কিকছ। ভকছু 
একটা কয। 
ভক কযফ অভভ।   
কভৌনী কড্রভং কটভফকরয াভকন ফক ভুকে ভিভ ঘলভছর, ফ শুকন াত কথকভ কগকরা। 
দাদা ভান দায াকথ একটু কমাগাকমাগ কযনা। কদয ভপ ভদভিকত, ভান দায ভপ  কতা  
ভদভিকত। কক একটু ফর না কোজ েফয কযকত।  
ঠিক অকছ ফরফ। তুআ  এেন মা ,অভাে বাফকত কদ। কনা চকর মাে। 
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েুফ ফাক কে কগকছ ভান। এতভদন ফাকদ যাজভলিয কপান ককে। েুফ ফযু ভছর দজুকন।  
এতভদন ফাকদএককফাকয ভপক কপান।  ফাক ককয ভদকেভছ। ফযাাযটা ভক? 
ঠিক ধকযভছ, ভফকদআ কিভছ কয। কতায াাময চাআ। কপাকনয য প্রান্ত কথকক যাজভলি ফকর।  

     ফযাাযটা ফর এফায। কাকন কপান ধকয যাকে ভান। যাজভলি য ভাকেয কভাফাইর এয ফ ঘটনা 
ফকর।  

   ফ শুকন ভান ফকর- ঠিকআ ধকযভছ। ভফকদআ কিকছ ভাভভা। একটা ভফযাট চি জাভরোভত চারাকি 
কদ জকুি। রাে রাে টাকা যা ভানুলকক ঠভককে ভনকে ভনকি। প্রকতযককক  একআ বাকফ কাউকক ভতন 
রাে, কাউকক াচ রাে টাকায কটা ভদকি। তাযয একটা ভনভদিি ফযাে অকাউকে ঁভচ াজায 
টাকা জভা ভদকত ফরকছ । টাকাটা জভা িকরআ ঐ যাকাউে এয অয ককান ভদ াো মাকিনা। 
কম নাকভ যাকাউেটা  কোরা ে কটা বুকো নাভ। ভদভিকত কদয ককান ভপ কনআ। ফ 
ভভকথয। এটা এেন অভাকদয ভদন যাকতয ঘুভ কককি ভনকেকছ। এত েফয াভি ভকন্তু ধযকত াযভছনা 
কাউকক। অভাকদয ুকযা ভডাটি কভন্ট এেন এআ আনকবভস্ট্কগকনয ভছকন। অভভ অভছ। বার কার 
ভাভভায েফযটা ককে। কাকজ রাগকফ। দযকায কর ভাভভাকক ভদভি অকত কফ। অয ভাভভায 
কপান নম্বযটা অভায চাআ। 

       ঠিক অকছ ফাভি ভগকে কটক্সট ককয কদফ। কপান কযকে কদে যাজভলি। য ভচন্তা কফ ফাির।  
         টাকা জভা কদফায কথাটা ুযভব কছকরকভকেকদয জাভনকে ভদকেভছর। তাযয কথককআ কযাজ 

কছকরকক কোঁচাকি, ককফ অভাে ভদভি ভনকে মাভফ যাজা।  
       ভক কযকফ ভদভি ভগকে?  
       ভা, টাকাটা অনকত কফনা? াচরাে টাকা ভক ভুকেয কথা নাভক। টা ছািা মাকফনা।  
       মভদ ঐ াঁচ রাকেয াকথ কতাভায ঁভচ াজায  ছািকত ে, ভক কযকফ। 
       মাহ্ , তা কেকনা ে নাভক। কতায ফ ভে উকল্টাাল্টা কথা , ৃভথফীয ফাআ োযা কতায  

কাকছ। এেন ফর ককফ ভনকে মাভফ। 
       মাফ, মাফ, ভগভগযআ ভনকে মাফ। 
                           এয ভদন চাকযক কযআ যাজা ভপ কথকক ভপকয ভাকক ফরর,  

জাভাকাি গুভছকে না কার ভদভি মাফ। 
     কারআ? কক কক মাফ ? 
     শুধু তুভভ অয অভভ । 
     কাকটর ফুক কযা কে কগকছ? 

কাকটকর ককন থাকফ ভানকয ফাভি থাককত।  
কদে ভান কতায ফযু ,তুআ মত ভদন  েুভ থাককত াভয ভকন্তু অভভ কতা য ককউ নআ। অভভ 
কতায ভা। অভায কতা  স্বভস্ত কফ কফভভদন থাককত।  
চর না ,অকগ কতা মাআ য োকন তাযয কদো মাকফ। 

         প্রথভ ভদনটা ভানকয োকন হহ ককয কফ বারআ কাটর যাজভলিকদয। কফ ফি 
ককাোটি ায ভানকয। ুন্দয াজাকনা কগাছাকনা । কগস্ট্ রুভ অকছ । কটাআ কদো কেকছ কদয ভা 
কছকরয থাকায জনয। ভানকয ফঈ ভরভর েুফ ঘকযাো অয ভভশুকক। কাোটাআ শুধু অরাদা র 
ফাদফাভক োো দাো ফ একাকথআ কত থাকর ।  ভরভর প্রথভ দিকনআ ভাভভা ফকর জভিকে ধকয 
ুযভবয স্বভস্ত কাটিকে ভদর। জে ককয ভনর য ভন। একভদন কককট মাফায যআ ুযভবকক েুভন্ত াকত 
যান্নাঘকয কদো কগর। ংককাকচয ফারাআ যআর না। যান্নাঘয কথকক ফযাভত ককে ভরভর  
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কফজাে েুভ। ফরকত শুরু ককযকছ ,ভাভভাকক অভভ এেুভন এেুভন ছািভছ না। অটকক যােফ 
কনকভদন।  
োো দাোয য দ ুফযু ফর অকরাচনাে। 

       ফুঝভর যাজভলি ভাভভায এআ কছাট্ট ঘটনাটা অভায ককটা রব কযকত কম কতোভন াাময কযর 
তা ফরায না। এআ জাভরোভত ককটায তদকন্তয বায অভায কযআ কভআনভর যকেকছ । ভাভভায 
কভাফাআর নম্বযটা ককে টায কর ভরস্ট্ কফয কভয ।তাকত কদেকত াআ ভাভভা প্রাে  প্রভতভদনআ  
দুুকয একটা ভফকল নম্বকয কপান কযকতন। ভকন্তু জাভরোত চকিয করাকগুকরা কেন একটা নম্বয দ ু
ফায ফযফায ককযনা, তাআ ভাভভায  আ কপান কযাটা ভনকে অভভ ভাথা ঘাভাআভন। তফু  
েফযটা অভায দযকায। মভদ টা নায ফযভক্তগত ফযাায ভনকে কথা ফরা অভায ঈভচত 
নে,তফু বাফভছ। কাস্ট্ভাযকদয কমাগাকমাগ কযফায জনয যা কম কভাফাআর নম্বয ভদত তা প্রকতযককয 
কক্ষকত্র অরাদা। অয এক নম্বয কেকনা দফুায যা ফযফায কযতনা। পকর কাঈকক ধযকত াযভছরাভ 
না। কআ ুকমাকগ যা কদয কাজ ভনভফিকে চাভরকে মাভির। াধাযণ ভানুকলয টাকা রুকট ুকট কয 
িভছর। ভাভভায কর ভরস্ট্ কচক কযকত ভগকে অভায নজকয ির কদয ফযফহৃত কম নম্বযগুকরা 
অভাকদয াকত এককছ তায ভকধয একটা নম্বকযয াকথ ভাভভায ভরকস্ট্য একটা নম্বয ভভকর মাকি। কআ 
নম্বকযয কভাফাআরটা মায তাকক অভযা যাকযস্ট্ ককযভছ। এেন ফ ভকছু ভনবি য কযকছ ভাভভায 
য। ভাভভা মভদ  একটু াাময ককযন তাকর অর ভাথায কোঁজটা ককে মাফ। 

         প্রভাদ কগাকন যাজভলি। ভাকক কতা  কচকন। ককভন ককয ফরকফ ভাকক ফ কথা।  
কতা ভাকক না জাভনকেআ ভাকেয কভাফাআর নম্বয নযকক ভদকেকছ। এটা কতা নযাে। ভা জানকর কযকগ 
মাকফআ,  কর   কযকগ কমত। ককটা ভনকে  অয ভান মতদযূ এভগকেকছ কোন কথকক অয 
কপযা মাে না। একভদকক কদ নয ভদকক ভা, ককানটা যােকফ যাজভলি। ভানকয কদাল কনআ , ভানকক 
কতা আ ফকরকছ। অর কারভপ্রট কনা। ফ যাগ য য ভগকে িকছ যাজভলিয  । মত নকিয ভূর 
কতা কনাআ। আ কতা ভানকয কথা ভাথাে কঢাকার।  

         ভান ভপ কথকক ভপযকর যাজভলি য ঘকয মাে। 
কনক বাফরাভ কয ভান ,ভাকক অভভ ফরকত াযফনা ,তুআ ফর। 

  কফাকায ভত কথা ফভর নাকতা। ভেভচকে কঠ ভান। অভায কাকছ ভুে েুরকফ ভাভভা ? ভিজ যাজভলি 
একটু অায অকরা কদকেভছ ককটা ভনকে,এক পঁুকে এভন ককয ভনভবকে ভদ না কয।  যাজভলি ভপকয 
মাে ভনকজয ঘকয।  

      ভা একজন ুরুল ভানুলকক কযাজ কপান ককয, ফযাাযটা যাজভলি ভনকত াযকছনা। ভাকেয য যাগ 
কযকফ না ভাকক ঘৃণা কযকফ তা ফুঝকত াযকছনা । ভান মতআ ফরুক আ কপান কযায ফযাাযটা   
ভাকক ভকছুকতআ ভজকগয কযকত াযকফনা। ককভন ককয  ভাকক ভান কযকফ। ঠিক ককয ভাকক ভনকে 
কারআ  ভপকয মাকফ করকাতাে। দযকায কনআ ফ তদকন্ত। ভানকয ফযাায ভান ফুকঝ  ভনক, 
অয ভা কফয ভকধয থাককফনা।  

         ভানকয কাকছ ফ কাকন ভরভর। ভযাটা ফিআ স্পিকাতয।  ভজকগয ককয অভভ 
একফায কচিা ককয কদেফ? কদেকত ায তকফ ভকন েনা ভকছু ুযাা কফ। 

        কযয ভদন কার। যান্নাঘকয কঢাকক ভরভর। কযফ- ফাফা ভাভভা কাকরয োফায 
এককফাকয কযভড।অভন না ভাভভা অভায স্ববাফ োযা ককয ভদকে মাকিন। অজ তযকাভয অভভ কুকট 
কদফ। 

       দা। 
       ভান ককান েফয ভদকিনা। অয কত ভদন এোকন থাকফ ফরত। ুযভব ফকর ভরভরকক।  
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ভা,  অনাকক ভকছু ফকরভন? অনাকক কম কভাফাআর ককাম্পাভন াচরাে টাকা কদকফ ফকরকছ  ক 
নাকভ ভদভিকত নাভক ককান কভাফাআর ককাম্পাভনআ কনআ। ুকযাটাআ বুকো। 

       তাকর? অভায ভচ াজায টাকাটায ভক কফ। টা ভক কচাট কে কগর?  
       ভকন কি কতা তাআ। যান্না ভাথাে ঈকঠ কগকছ যুভবয। েুভন্ত াকতআ ভাটিকত ফক ির।  

অনায ভত কনককআ এযকভ ঠকককছ ভাভভা। আ একআ ককাম্পাভন । অনায ভত কনকককআ 
আ যকভ টাকায করাব কদভেকে কাকযা কথকক ভচ াজায  কাকযা কথকক ভতভয াজায াভতকে 
ভনকেকছ। অজ মিন্ত ককঈ াচরাে টাকা ােভন, ভকন্তু ককরআ কফ ভকছু টাকা েুআকেকছ। অভন 
ভনকজ অজ একফায ভানকয াকথ কথা ফরুন না । একদর জাভরোত কদ জকুি এফ ককয কফিাকি 
জাকনন। ঠিক অকছ, ভপ কথকক ভপরুক ভান অজআ কথা ফরফ।  

অুন ভাভভা। ভান ভনকজয ঘকযআ ভছর।  
টাকাটায ককান েফয ককর? ুযভব ভজকগয ককয।  
না াআভন। ভকন কি অভন জাভরোকতয াকত কিকছন। তফু অা ছািভছনা অভভ। অয দ ুএকটা 
ভদন ভে ভদন ভাভভা অভাে ভকছু একটা েফয অা কযভছ ভদকত াযফ । মভদ অভত্ত না থাকক 
অনায কভাফাআরটা অভাকক একভদকনয জনয কদকফন? 
যাঁ, ককন কদফনা। দািা ভনকে অভছ। ুযভব তকু্ষভন কভাফাআর একন ভানকক কদে। এতক্ষকন ভান 
স্বভস্ত াে। এফায  ফ ভদক যক্ষা ককয কাজ কযকত াযকফ। 
এআ ককটায ুযাা কযকত াযকর প্রকভান ফধাভযত। 
এ অভাে ককাথাে ভনকে এভর যাজা?  
এটা ভানকয ভপ ভা। ভপকয মাফায অকগ একফায য ভপটা কদকে মাকফনা? অভাকক ভদভি 
কদোভফ না?  
কদোফ ভা কদোফ,ফ কদোফ। অকগ কতা এটা কদে। আ কম ভান অকছ। 
চরুন ভাভভা কজরটা ঘুকয কদকে অভ অকগ। তাযয অভায ভপক ফক গল্প কযা মাকফ।  
ককন, কজকর ককন?  
অনায কঙ্গ মাযা জাভরোভত কযর তাকদয একজনকক ধযকত ককযভছ কতা, কদেকফন না তাকক?  
ভা তাআ নাভক। কফ ককযছ।  অিা ককয কটা। 
চর েতানটাকক একফায কদকেআ অভ। এভন বাকফ ভানুল ঠকাকনা!  

একটা ককরয াভকন এক যা দািাে। একটা ককেভদকক কডকক একন ুযভবকক ফকর ভান, 
কদেুন কতা ভাভভা ভচনকত াকযন ভকনা।  
একফায বার ককয কদকে ুযভব ফকর, ককভন ককয ভচনফ ফরকতা, অভভ ভক কদয কদকেভছ কেন।  
না, ভাকন যা কপান কতা কযকতা।  
তা কযত। 
কদেুন কতা গরা শুকন ভচনকত াকযন ভকনা। ককেভদটাকক ডাকক ভান- এআ নাভ ভক কতায?  
ভনতাআ প্রাভাভণক। 
মা তুআ কতায জােগাে মা । ভক ভাভভা াযকরন ভচনকত গরা। 
ভতয ভান তুভভ ায। ভনতয নতুন গরাে যা কথা ফরত, তা অফায কপাকন। ভকন যাো মাে 
ক গরা।  
ঠিক অকছ ,চরুন।  ভানকয তা স্বয। কম বাফনা কথকক  ভাভভাকক িযান ককয ককেভদ কদোকত 
ভনকে একরা তা কতা ভাকঠ ভাযা কগর। ভাভভা কতা তায ধায া ভদকে কগরনা। ভনটা োযা কে  
কগর য।    
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কজর ঘুকয ভপকয এক যা ভানকয ভপক ফক। ঘকযয কদোকর াঁটা একটা ছভফ কদকে 

বীলণবাকফ চভকক কঠ ুযভব। েুফ কচনা রাগকছ। এটা কায ছভফ ভান? ছভফটা কদভেকে প্রশ্ন ককয 
ুযভব। 
 একজন ভফেযাত ভাভপো। কদ জকুি এআ কম জাভরোভত চরকছ তায ভাস্ট্ায ভাআন্ড কতা আআ। 
ভফেযাত স্মাগরায। 
এয ছভফ এোকন ককন? 
য ছভফ এোকন ককন? য ভফরুকে প্রভান কমাগাি কযকত ফরা কেকছ। জাকনন ছভফটা এোকন শুধু 
শুধুআ টাঙাকনা  কেকছ। অভযা ভকি ুকযকত াযভছনা। এত চারাক অয য কনটোকি  এত 
ভক্তারী ,কাকনকন এত য মিন্ত কম অভযা াে কে ফক অভছ। ককান প্রভাণ কমাগাি 
কযকত াযভছ না,তাআ ধযকত াযভছনা ।  ভকন্তু অভাকদয  কচাকেয াভকন ভদকে ঘুকয কফিাকি। 
প্রভাকণয বাকফ যাকযস্ট্  কযকত াযভছনা। ফিত্র য ফাধ গভত। ভদভি, ভুম্বাআ করকাতা স্বিকন্দ 
ঘুকয কফিাকি। কথাগুকরা ুযভবয কাকন কগর ভকনা কফাঝা কগর না।  শুধু ছভফটা কদেকছ। কআ 
ুন্দয কচাযা, কআ যকভ রম্বা শুধু ভুকে একটু ফকেকয ছা কিকছ ভাত্র। নাভ ভক য? ভজকগয 
ককয ুযভব। 
াক ভান। য ভক একটা নাভ। কিাত্তয তনাভ। তকফ ভতৃ দত্ত নাভ একটা  অকছ।  
ভক কটা? ঈদগ্রীফ ুযভব।  
নুবফ। ভান জানাে। 
ভাথা ঘুযকছ ুযভবয। এ  ভক শুনর, ভক কদের। ভক র ভাভভা যীয োযা রাগকছ? ভান বে 
াে।  
না না ভকি ুে ভন। যাজা ফাভি চর।  
ুযভব অয থাকর না ভদভিকত। কযয ভদনআ করকাতাে চকর কগর। 
কচাকেয জর অয থাভকছনা ুযভবয।য কান্নায জনয াযা দুুয কি থাকক। ঠাৎ এক দুুকয য 
কভাফাআরটা কফকজ ঈঠর।  
াকয কচনা গরা -ভদভি ককন ভগকেভছকর? 
তুভভ ভক ককয জানকর? 
কতাভায ফ েফয অভায কাকছ অক। 
ককন,ককন এভন ককয ঠকাকর অভাকক। ককন অভায বারফাাকক কভকয কপরকর। ডুককয কককদ ঈঠর 
ুযভব। 
এআ ুকযা ভিজ ককদনা বাকফ। অভভ কতাভাে একটু ঠকাআভন কগা। তুভভআ  অভাে ঠভককেভছকর। 
তাআ কাধ ভনি? 
না কগা। কতাভাে ভপকয ককে ুস্থ জীফকন কপযায কচিা কযভছ। কতাভাে কম অভভ বারফাভ,ভফশ্বা 
কয েুফ বারফাভ। কান  অভায াকত ভে কফভ কনআ। একটা কথা ফকর যােভছ ,অভভ অফ 
ভপকয, কক্ষা ককাকযা। অভায ফযাাকয কাকযা কাকছ ভুে েুকরা না। ুভফধা ভত অভভআ কপান কযফ। 
তেকনা ুযভব কককদ চকরকছ। 
যাঁ অয একটা কথা, কতাভায ভচ াজায টাকা তুভভ কপযত াকফ।ভে ভত কৌঁকছ মাকফ। 
এটা ভক তাকর কতাভাযআ কাজ? 
না। অভায কনটোককি য কাজ, অভভ জানতাভ না। অভাযআ ককভিয প্রভতপর। ভয। অভায 
কনটোককি য জার কদকয ফিত্র ছিাকনা। কক এ কাজ ককযকছ অভভ জানকত াভযভন। কম অভাে না 
জাভনকে এ কাজ ককযকছ ক কতা াভস্ত াকফআ। অিা এফায অভভ  কপান ছািফ। অভায াকত ভে 
একদভ কনআ। চররাভ। ভপকয অফ ভকন কযে। ফাআ। ছািরাভ। 
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কপান কককট কগর। ব্দীন কপানটা াকতয ভুকঠাে ধকয অকছ ুযভব। কচাকেয জর ফাধ ভানকছ না। 
কতাভাে অভভ বারফাভ নুবফ, েুফ বারফাভ। দ ুগার বাভকে শ্রুধাযা নাভকছ ুযভবয।  
শুরু র ুযভবয কক্ষা কযা। প্রভতভদনআ দুুকয কভাফাআর াকতয ভকধয ভনকে ফক থাকক। কভাফাআর 
কাছ ছািা ককয না ,ভক জাভন কেন কফকজ কঠ।  
 

---------------০-------------- 

 
Sketch by Raka Dakshit 
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MY DADA IS NO MORE 
 

Lina Sengupta 
 

 

Today I will share with you a special person in my life, my Dada who left this year 

for the heavenly abode. We met him in 1991 when he came to Florida with his wife and 

daughter on vacation and rented a room in Mandalay Motel on Miami Beach. Our friend 

Subrata Basu gave him our number when he was randomly looking for a local Bengali 

Family. He was a man of adventurous spirit and had absolutely no airs and wanted to get out 

of cold Virginia and start a new life in Florida.   

 I will narrate chronologically as our families relation started with him and his family 

on January 11, 1991, the birthday of my twin daughters.  He had camped on the beach and 

loved fishing.  Using fishing net, his daily haul was of mullets. My in-laws who were 

visiting us became close friends of Dada. Their only little daughter Sumita, used to run on 

tiptoes on the beach. We ate lots of fried fish a staple food for Bengalis.  He liked to live a 

life full of vigor and zest.  Little did we know that behind this little man was history untold.  

He was born in Midnapur in a poor family to parents Lachmi and Nobokanto. On 2/15/1936 

when he was 6 six years old, his Dad passed away from Gastric Ulcers. His Mom died in 

1971 when he was 50 years. They had a hard life surviving the Cyclone, Famine. He always 

regretted for not being educated. His transition from India to US happened as he came to 

know the family of the renowned Chemist, Acharya Prafulla Chandra Ray. He was supposed 

to go to England however there was a change in plan and he came to US with them. Later, 

he opened his own restaurant where movie stars like Uttam Kumar visited to eat his 

delectable cooking.  Some of his choice dishes included Mrigel maach, Chicken Korma, 

Samosa, Saag and others.  His restaurant was one of the most popular Indian restaurants in 

Virginia.   He was generous, cared very much for anyone needing help and of course helped 

his Sister Kadambini in India financially as much as he could. 

I would receive by US mail, lots of vegetables from his garden in huge boxes. These 

were my presents from a Dada. All kinds of green chilies,  red chilies, Lal saag, danta saag,  

Ucche,  Chichinga, Lau,  Green Pui,  Lal Pui.  My life became full of these  

 

 



   প্রফা ১৪২১              Probaho brought to you by Soikot 

33 
 

 

home grown colorful and tasty vegetable.  Whenever the mailman left a big box on 

my doorstep, I would open it thrilled like Christmas presents and take a photograph. I also  

 

posted photos on the Facebook.  Cooking was his passion and he would cook a 

variety of food when we visited him in Virginia.  

The cold weather did not appeal to him and once again he came to Florida and 

bought a house near Orlando. He repaired it and made a garden. Gardening was one of his 

passions.  However because of the job situation they had to move back to Virginia for good.   

Several times we visited them in VA. Little Sumita was growing up. I remember receiving 

her Invitation to her Graduation. She is a lovely girl and her Dad adored her. Birendra-da 

became Dada to me and one of us would without fail call on weekends.  

 

We talked about how he came to US and adventures in his life. I never recall a bad 

word from him. I was so touched by his honest down to earth nature, I told him I would 

write about him. Couple of times I asked about his life. He came from a poor family but 

then due to his bubbling character he was liked by all and ended up in the US. He told me 

that people loved his good looks.  

In the later life he suffered a long time for an ailing heart.   His vision became low 

but he was able to manage himself.  When I travelled to Canada and had my cellphone 

switched off, he did not know and tried to call us many times.  Like all parents, he would 

worry about his daughter. I explained to him that a survivor‟s daughter will survive any 

situation and not to worry. I think he was more at peace after that.  He left us only after the 

engagement of his daughter to an awesome, gentle fine boy. I still wait for his phone call 

every weekend hoping that my Dada will call his “Bon” and ask her how she was doing.   

Alas! Dada is there no more and only in my memories.  On September 27 when his daughter 

gets married, his dream will come true.  I can see Dada sitting in the heavens and smiling.  I 

am sure he will come down on the wedding date to bless his daughter.  I hope to see you 

then, goodbye Dada. 
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“A smile is a curve that sets everything straight” 
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FAMILY 

 
Onella Moitra 

 
 

Family loves each other by heart, 

Will not push each other out. 

Even though you‟re far away, 

They‟ll still love you without a doubt. 

Never feel lonely, they talk to you by heart, 

Things may change but family never breaks apart 
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ূকজায এেন তেন 

 
ভনফিাণ যাে কচৌধুযী 

 
 

ূকজায তেন: 
 

যকতয ভবকজ অকাকয ভযীভচকাে 
ূকজায স্বকপ্নয জরছভফ অঁকা, 

কাপুকরয ভাোে  ুদগূিায াক 
ভাভনকফাফুয কু ভঝক্ ভঝক্ ডাকা ।। 

 
ভারোয কবায যাকত্র - ফীকযন্দ্রকৃষ্ণ কানায জনয 

যারাভি রাভগকে াযা যাত ভনঘুিভ, 
Half Yearly যীক্ষা ককল 

ঞ্চভীয ভফকককর ূকজায নতুন জাভা ককনায ধূভ ।। 
 

াযদীো অনন্দকভরা, শুকতাযা াকত ককে 
অিকচাকে অনন্দকরাক, ানন্দায Cover Page কদো, 

অয াযাভদন কযভড টিভব'কত 
ূকজায গাকনয নতুন যারফাকভ 

কান জাগ যাো ।। 
 

তাযয কআ ূকজায না বুরকত াযা ভদনগুকরাে, 
কছাকটাভাভায াকথ - ভম্মদ অভর াকি  কথকক 

ককরজ কস্কাোকযয গভরগুকরাে - 
ঠাৎ করাডকভডং 'এ যকায ফাফুফাগাকনয যাস্তা, 

অয একডাভরো ভকম্বা ভংী াককি য কভাকি 
গযভ এগকযার ভদকে নাস্তা। 

িভী ফা নফভী'কত ফাফায াকথ কমতাভ 
াকি  স্ট্রীকটয "ভনঈ কযাকথ" 
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থফা ভা'এয াত ধকয গরফ্ গ্রীকণ 

 
ককাকনা নাভী গােককয জরাকত । 
কফাুকুকযয ূকজা কভভটি কানাে 

তাকদয যাকন্ডকরয প্রথভ োয ুেফয, 
অফায কমাধুয াককি  শুভন - 

কযাভনং কথকক এক াভযকে কগকছ ভদফাকয ।। 
 

স্র কচনা ভুে - ককঈ বাকরা ককঈ োযা - 
ভশু ভকন অনায ভকন ত ফাআকক 
মেনআ ধূ ধূনায অঘ্রাকণয াকথ 
কফকজ ঈঠত ঐ ূকজায ঢাক। 
না কতাভ ভা'এয ফকুভন - 

না থাকত সু্ককরয িাশুনায ঝাকভরা, 
ভফেী ফযুকদয াকথ ািায যাকন্ডকর 
াযাভদন চরত শুধ ুকযা-ফন্দকু কেরা ।। 

 
ূকজায কআ ভদনগুকরা অভায 

ভছর ফিআ ুভধুয - 
অজ কচাে ফয ককয ছঁুকত চাআ কআ নুবূভতগুকরা - 

যআরাভআ ফা ককারকাতা কথকক ফহুদযূ ।। 
 
 

ূকজায এেন: 
 

PM'কক ফকর কনক ককি  
িভীয ভদন একটা ছুটি াআ, 

অয াঁচটা াধাযণ ভদকন ভপ মাোয ভত ককয - 
কারকফরা ূকজা ভন্ডকয ভদকক া ফািাআ। 
ফাঁ াকত কফৌ-এয ফাাভয বযাভনটি ফযাগ 

অয ডান াকত কছকরকক াভকর 
াত কজাি ককয ভা'ঁএয াভকন দাঁিাআ ।। 
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ূকজায নতুন জাভা ফরকত - 

ভনকজয েযচাে ফাফায নাভ ককয 
কফৌ'এয চকেক ককনা পতুো টাআকয একটা াঞ্জাফী, 

ফযা - কোকনআ শুরু অয  
কোকনআ কল অভায ূজায জাভা কাকিয দাফী। 

ভাভা অয ভভযা এেন অভাে বুকর 
অভায কছকরকক কদে ূকজায জাভা-কাি, 

ভতয ফরকত ভক - আদাভনং ূকজায ভে ভনকজয জাকন্ত 
একটু ভংক ককয কপভর ভনকজযআ কছকরয ঈয। 

 
ভারোয এেন অয কআ 

বাকরারাগা কনআ অকগয ভতন, 
যাকত্র না ঈঠকত াযকর ভক কেকছ - 

CD'কত যকেকছ ুকযা ভারো - 
শুনকত াভয মেন েুী আকিভতন ।। 

 
ূকজায ভদনগুকরাকত অজকার 
এভিকেআ চভর বীি বাট্টা, 

Romanticism'এয কদাাআ ভদকে কফৌ'কক ভনকে 
াভরকে কমকত চাআ ভঙ্গাুয াটাো ।। 

 
কযা ফন্দকু কদেকরআ এেন Iodex েুঁভজ ফাভিকত, 
ূকজায ভদকন যাকন্ডকরয কচকে কফী ভে কাটাআ - 

Facebook ভকম্বা Orkut 'এয াআকটকত। 
ভফজো াভয এেন ব্ল্যাক কফাকডি  াঁতায কাটায ভত ককয - 

একাদীয ভদন অভ কথকক  
একটা গ্রু কভর-এ ফাআকক e-greetings কছকি। 

 
শুকতাযায ফাঁটুর অয অনন্দকভরায েু - 
চকর কগকছ ফাআ এেন অভাকক কছকি, 

কি অভছ শুধ ুঅভভ, অভায EMI বযকত থাকা ফ্ল্যাট্ , 
অয অভায কছকরকফরায ুেসৃ্মভত একরা কি ।। 

 
 

2010 

Hyderabad 
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ভাছযাঙা 

ফৃন্নরা 

 
 

জনভ কিাভায যাভধনু বদর, 

াদর্ বদর িায বভবষ্ট যঙ্গীন রূ। 

অশ্রু কমদিু ভািায নাভটি বছর, 

যদে কিাভায িাই ঝদয টুটু। 

উদি উদি মা একাকী জরায াদি, 

বফজন িরূ একা কম কাাঁদদ, ঙ্গ দা কগা িাদয। 

মা চদর আয যঙ্গীন রূদদি , 

ফুজ ভাদঠদি গযফী ভয়ূয খা। 

ঘা ছাাঁটা ভাঠ,কাাঁচ কমন, িাদি য, 

প্রবিটি ারক বচদহ বদক কগা কদখা। 

উদি মা ঐ িরূ াখা দয, ঝটটি উদঠ ডানা, 

ফািায়ন াদ কমর্ায় গযফী যাজাদদয আস্তানা। 

ুন্দ্য াবখ, জীফন কিাভায ফৃর্া কবূ ক কিা নয়, 

কনইদকা গযফী দযূ অববরালী ভন, 

আবভ কিা চাই বনযারা আফা, নীযফ াবিভয়, 

বযৎ ক বূবভ, করাকারয় দি অদনক দদূযয ফন। 

বনযারা ক জরা! ফৃদেদয দা ককাদনা, 

হৃবদ দি িায ঝযাদি বনা আভা দয ঘন ঘন। 

(কবফ W.H.Davis এয ‚Kingfisher‛ কবফিা অফরম্বদন) 
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Financial Report for the Fiscal Year 2013-2014 
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Projected Expenses for the Fiscal Year 2014-2015 
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ভনাআ-এযূকমিাদে 
 

কগৌতভ যকায 
  
 

একতাুন্দয, একতাভকনাযভজােগাঅভভভতযআঅযককাথাকদভেভন।াািঅযভুদ্রাাাভ।াাকিযযংাটভককর, অযভুকদ্রয, 
ফযআনীর।ভকন্তুূকমিযঅকরােকআাটভককরঅযনীরযকঙযকমকত„যকভ‟ 
অযফাাযে,তানাকদেকরভফশ্বাকযাকঠিন।অযচাভযভদককশুধুফাভরঅযফাভর।একতাফাভরভছরএৃভথফীকত? তাযআভাকঝএভদক-
ভদকভকছুকযাকটাজাভতগুল্ম;গভজকেঅকছো-
ছািাবাকফ।এোকনকদযঈভস্থভতটাককভনকমনমাতীতভতভথযভকতা।এভনদৃযচযাচযকদোমােনা।কদকেভনকবাকযকগকরা।ভকন্তুএো
কনঅাযঅকগএআকফযভকছুআঅভাযজানাভছরনা।কমজকনযভনাআ-কভননুরােকগভছরাভ, তাকারএকটা„াধাযনূকমিাদে‟ 
কদো।অযতাকদেকতকাকরাযাযাতtrek ককাকযঈঠকতকফভাঈন্টভনাআফাভাঈন্টকভাক-এযয, 
মাযককাকরঅকছৃভথফীযফকচকেুযকনাচাচি , “কন্টকযাথভযন”।এআাাকিযকযআনাভকMoses স্বেংবগফাকনযকাছকথকক“10 
commandments”-এযভনকদিককেভছকরন, মাভকনাযফতীকাকরকাকেকঠভিস্ট্ধকভিয-অ-ক-ে।এআফজটিরinformation 
comprehend কযাযক্ষভতাফাফুভেভত্তা,ককানটাআঅভাযকনআ।কমটাভছর,তাকারঐ'াধাযনূকমিাদে' 
কদোযএকটাআিা।'াধাযন' এআকাযকন, কমূমিটানাভকাাকিযতরাকথককভাটিপঁুকিঈদেে, 
াাকিযযদাঁিাকরমাভকনাভকনেকমনাকেযতরাকথককূকমিাদে।দাভজি ভরকঙযটাআগাযভরকথককঅরাস্কাযভাঈন্টভযাভকনকর, 
কনযাকুভাভযকায ভত্র-াগকযয ঙ্গভকথককাঈথ-অভিকাযCape of Good Hope, অভাযভভকনকাটাযফাভিযকাকছযকগ্রট-
করকুভভযযকথককফভরভবোয ৃভথফীয ঈচ্চতভ-করকটিটিকাকা, যাজস্থাকনযভরুবুভভকথককঅভিকাযাাযা, যাভযকজানাযগ্রযান্ড-
কযাভনেনকথকককস্ট্রভরোযঈরুরু-যক, এভনভককরুযযাভাজনজঙ্গকরযভাচুভচু-কতূকমিাদেফাূমিাস্তকদোযকৌবাগযকাকেকছঅভায; 
ভকন্তুতাআকফাকরাকেযতরাকথককভাটিপঁুকি? নাঃ, কতভনটাঅকগকেকনাশুভনভন।এআফশুকন-
টুকনঐ'আিা'টাভকনএককফাকযজাঁভককেকফাকরা, করাবটাঅযাভরাকতাযরাভনা।অযমাআকাক, 
এটাকদেকতকগকরঅভাককবগফানফাধভিকফাঝাযভকতাককানাধাযণক্ষভতাযভধকাযীকতকফনা, মাভকনাঅভাযএককফাকযআকনআ! 
তাআঠিকককাকযকপররাভ, কমএটানাকদকেঅভভভভয-কদকছকিনযভছনা।ভকন্তুঅভভঠিকককাযকরআফাভক? কোকনমাফভকককাকয? 
যাস্তাঘাটআকমকতভনকনআ;মাঅকছতাভতনগনয,অযতাযকফীযবাগআনাভকফয।কককনানাককঈআকমকভদকককমকতচােনা।ভদককনাভক
কদকদভফদ, মুেংিান্ত।কাযনঅকাকযফকদআনাভকclaim ককযকমভনাআ-কভননুরাতাকদয, অয তাআ ভনকেআ মত 
কেকোকেভে! কনকককিএকজনকককজাগািকযাকগকরা, একটাprivate car-এঅভাককভনকেমাফাযজনয।ভকন্তুভুভকরকারবালাভযা; 
অভাযকাকছঅযভফমা,ঁযকাকছআংভযভজঠিকতাআ, এককফাকযমাককফকর‘বাঁকিভাবফানী’! তাআাত-ানািাকনাআকাকেদাঁিাকরাকফাঝা-
ফুভঝযএকভাত্রভাধযভ।ঠিকঅকছ, তাআআআ।একভদনকবাকিকফভিকেকাযরাভ।Plan-টাভছরকভাটাভুটিএআকমকােকযাকথককুকেজকাকে, 
gulf of Suez 
ফযাফযদভক্ষকনমাোঅযএকআকথকপযতঅা।নযককাকনাভদককমাোচরকফনা।কাযনভুভকরকারঅভাযযাকভভযকানাকাটি ।ঐ
জনযআঅভাযনাভকআযাকেকরযগুপ্তচযফাযভূম্ভাফনা।কাযনঐ„াযাভভ‟ 
যাকভভযকাআকমআযাকেরককআযনকমাগাে।মাযকজাকযআনাভকআযাকেকরযএতদাট, অযকআদাকটআনাভকযাভনাআ-কভননুরাে„ফাফ‟ু 
কাকেফকভছরকফভকছুভদন।ভতনভতনফাযমুেককযতকফআভনাআ-
কভননূরাযকফোভনকটাকপযতককেকছভভয।এআফতথযভকঅযঅভাযভাথােকঢাকক? অভাযশুধুঐএকটাআম্বর, ঐ'আিা'টা, 
ঐ‘ূকমিাদে’কদোয„আিা‟টা।তাছািাঐ২০০০ফছকযযুযকনা,াছা-পাটারুভঙ্গযভকতাভকফছার-
ফাককারযা,ধযাযধযাকযকগাভফন্দুকযযMr.Moses মভদতাকদকেথাককতাকযন, তাকরযাকভভযকােথাকাএআঅধুভনকঅভভআফা 
তাাযকফানাককন?দুুয১২-
টানাগাদকন্টকযাথভযনকৌঁছাকনাকগকরা।এআচাকচি নাভকঅভাযভকতাভফত্রনাভস্তককযকঢাকাফাযন।ভকন্তুঅভভকমভফত্রতাআফাজানকছকক? 
বাফরাভএতদযূমেনএকআভছ, ঢুককআভযনাএকফায, ভকআফাঅযকফ? কদকেআভননা, ভকএভনভজভনঅকছএযকবতকয, 
মাভনকেভকনাভুরভান, ভিস্ট্ানঅযআহুদীকদযভকধযএতরাঠারাঠি, এতভেটককর।তাছািাোঈুরকযাযকতাএকটাফযাাযঅকছ, 
একতােযচ-েযচান্তককাকযএরাভএযাদ্দযু...!ভকন্তুঐকমভফকফককফাকরভককমনএকটাঅকছনা? তাযকজাযাজভুযযকাকছআককযকগরাভ!  
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ককনজাভননাভকনকারকম,অভভএআভগজি ােঢুককর ফাভি কফাকে 
এককজাযককাকযকাঈককন্মানকযাকফ।তাঅভভাযকফানা।তাআফাআকযকথককআকদেরাভ।কফকদেকত।যাকভভযকায ভকতাফি,অযনতু
নফা‘fast‟কদকথাককরমাে;৫০০ভাআরককানদযূত্বআনে, অয৫০০ফছযকনকভদন!তাআদআুাজাযফছকযযুযকনাভকছুএকটাকদেভছ, 
কবকফভকনককভনকমনএকটাকযাভাঞ্চঅযভযনকাকরা।ভকন্তুফযা, ঐটুকুআ।Spiritual ভকছুআfeel ককাযরাভনা।ভকনভকনএকটুারাভ, 
ককানspirit থাককরতকফনাspiritual feel কযামাে, অভাযকমএকফয„ভকুআ‟ কনআ! 
ঈকল্টাভদকককছাকটাএকটাটিরাযকযএকদরভিস্ট্ানকরাকককানএকটা'service'-
এফযস্তভছরকদেরাভ।যাকমফভন্ত্রঅঈযাভির,তাযভকধযককভনকমনএকটাাভন্তযফাতি াভছর।ঠিককমভনটাে;মেনংসৃ্কতভন্ত্রফাকস্তাত্র‘কত
ভন’ককাকয,ককঈকতভন‘গরাে’ ‘াঠ’ককাযকতাকযন!অভায কছাটকফরাে ভারো শুকন ঘুভ কথকক ঠায কথা ভকন কি 
কগকরা, ভফকযন্দ্র কৃষ্ণ বকদ্রয ক ভক াভানয দক্ষতাে কস্তাত্র াঠ! কবকফআ গাকে কাঁটা ভদকরা। ঁকদযদ-ু
একজকনযযকনাদাঅরোিাযভকতাভকছুএকটাভকনকার, েকতাযাআুকযাভত।ঁকদযাকথভগকেঅরাককাযকতআকিককাযকরা, 
তাযযবাফরাভনাথাক, কদযপ্রাথিনাবঙ্গককাযকফানা, অভভকতাঅযকক্ষভতাযভধকাযীকতাযরাভনা, 
কদযকথআফাফাধাকফাককন? 
এভদকভদকপযাপযাককাকযঘুকযকফিারাভকফোভনক্ষন।বাফভছরাভবগফানকফচাভযককভনকেএতভাযাভাভযককন? 
নাভকভাযাভাভযটাঅকরজভভদেকরয, এআভনাআ-কভননুরাযদেরকনফাযভকতা? অভাযভতনকভকেযকথাভকনকযকগকরা।অিা, 
যামভদককাকনাভদনঅভাককভনকেভাযাভাভযশুরুককাকযকদে, তাকরঅভভককানভদককমাফ? কফচাভযবগফান, ঈনাযকমভকভনদারুনফস্থা! 
ঈনাযকতাভনকজযআাভন্তযকলকনআ, অযতাঁযকাকছআভকনাকরাককাভন্তভবক্ষাককয? একটাঅযফকফদভুেনকককদেরাভ, 
ঈকটযভকঠককাকযমাকি।কযাকদচটা,কারকচ-তাভাকটগাকেযযং, অযাযভগরভগকর, 
রুক্ষকচাযা;কেকতােনাকফাধে।গাকেতভছন্নজাভাকাি।কদকেভকনেফছযককেকস্দানককযভন,ঁ এভদককজরআফাাকফককাথাে? 
াকেকদেরাভকছাকছাকভকযাদােভযঈকঠকছ, গাকেভনশ্চেআকবাঁটকাগয।ঁযঈকটযভকঠএকটাতভছন্নতযভঞ্চযভকতাভকছুএকটা, 
ঠাণ্ডাকথককফাঁচাযজনযআকফাধে।কদকেভাোকার।অিা, যভকফঈঅকছ? কছকর, কভকে? তাযাভককেকতাে?ুেকমকনআ, 
তাকতাকদোআমাকি, ভকন্তুাভন্ত? কটাভকঅভাযকথককঁযআকফী?ভকছুদকূযএকটাঘকযযভকতাভকছুএকটাকদোকগকরা, 
কঁুকিঘযঅযতাঁফুযভাঝাভাভঝভকছুএকটা।ঁযআকফকফাধে।এভদক-ভদক,ছভিকে-ভছটিকেঅযভকছুঈট, 
গুল্মভচভফকেভজকযাকি।কদযdemeanor-এককভনকমন‘াভন্ত’।কদকেভকনকারকম এআদভুনোেভকঘটকছ, নাঘটকছ, 
তাকতকদযকফাকেআকগকরা।এআঅাত‘ান্ত’ভনাআ-
কভননুরাোভন্তেুঁকজকরাভএআঅভভ!প্রাণটাজভুিকেকগকরা।ঐ‘াভন্ত’ভদকেআঅভাযlungs দকুটাকককবাকযকনোযকচিাককাযভছরাভ, 
অফাযককফকমুকমাগকফ! ভকন্তুকোকনভফভত্ত।গাভিযdriver একতাগাদারাগাকরা, 
কফারকরাকমএফাযভাঈন্টভনাআযনানাকরআনে।নেকতাোকনঅযভেভকতাকৌঁছাকনামাকফনা, 
কাযনঁকককমঅফাযএভদককআকপযতঅকতকফযাতকাটাকত, অভভমেনাযাযাতtrek ককাযকফা; 
কাযনভনুলযবযতানাভকএোকনআকল!অিা, াভন্তেুঁকজাোটাভকএতআদসু্কয? মভদফাএোকনএকটুুকমাগকার...! 
ভকঅযকযা?কফভযকেকাযরাভ।কযযযঅকগআকৌঁকছকগরাভভাঈন্টভনাআ।ভকনভকনএকটুবেআাভিরাভ, াযকফাকতা? Driver 
কতাঅভাোাকযযককাকরকপকরকযকেকককটকাযকফ, 
অযতাযয?ভকন্তুোকনভগকেকফভকছুআঈযভভফকদীকদযকদকেধকিকমনএকটুপ্রানএকরা! তাযাকদেরাভফএককফাকযভফরকুরready, 
trekking-এযাজ-যঞ্জাভভনকে।অযঅভভ? াকথশুধুএকটাজকরযকফাতর! ঐকমফকরনা, ফাঙ্গারীকদযভকুকফনা! অভভআতাযাকত-
গযভঈদাাযন।এোকননাভকএেনফভজকযাকি, োনাভনাঈয, ভফকদীকদযমাে, চুভু-
চাভা।কদেরাভফআকচারকছকফবাকরাযকভ।অভভভককভয, ভককভযবাফকতবাফকতআভফযক্তকাকেকগরাভ।ভকন্তুএকাএকাকমএভগকেমাকফা, 
তাযাকনআফুকক।এোকনএকভছকতাএকাআ, ভকন্তুতাযযকথককএআএকাকীকত্বযবেটাককভনকমনগ্রাককাযকতশুরুককাকযকছ 
অভাে।অযতাযযএআআঈযভকদযকদকেঅভাযফস্থা, মাককফকর‘কঘািাকদকেকোঁিা’।কথাফাতি াফকরমাফুঝরাভতাকারএঁযাযাত১১-
টানাগাদtrekking শুরুককাযকফ, কযকৌঁছাকতকৌঁছাকতযাত৪-কট।তাযকফীকদযীকযামাকফনা, 
কাযনঅকরাপুটকতশুরুককযকদকফ।একফযভকছুআঅভাযজানাভছরনা।শুধুজানতাভ কমকার৯-
টাযভকধযআঅভাকককনকভঅকতকফ,কাযন driver অভাযজনযকক্ষাককাকযথাককফ।শুকনককরকফারকরাকমটানাভকককানফযাাযআনা, 
ূকমিাদে৬-টাযভকধযআকল, তাযযনাভকতঘোঅিাআ, 
ভতকনযকফীরাগকফনা।ভকনভকনঠিকককাকযভনরাভকমএঁকদযাকথআঈঠকফা।যাত১১-টানাগাদকযঠাশুরুকার।েুফ ুন্দয চাঁদ 
ঈকঠকছ, রূী-ভককাযী কমন। য রূকয ছটাে চাভযভদক রুকারী, ভচক  
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ভচক ককয কচারকক যকছ কআ রূ। কআ ঈকচ যারুকয অকরাে থ কদকে, 
অযভকনভকনঅভাকদযককরযভপ্রে'ভররদা'য "অভযাফাআভভকরূমিকদেফকফাকর"গানটাগাআকতগাআকত মেনকযভগকেকৌঁছারাভ, 
ততক্ষকন চাঁদ নন্ত কমৌফনা, অযঅভাযভজবকফভযকেঅভভভচতটাং।কযকফঠাণ্ডা, 
ভকন্তুঐঠাণ্ডাটাককআফুককজভিকেধযকতআিাকযকরা, 
ঠিকতাআককাযরাভ।চাঁকদযঅকরাটাঈকবাগককাযকতককাযকতযফীনচাটুকমযযকআুযটাভকনকযকগকরা, 
তারাতভাভুকদযগাো“চাঁকদযএতঅকরা”।ভনকজককেুফবাগযফানভকনকাকরা, কমাগযতাযভনভযকেজীফকনকতা 
ককতাভকছুআকফীককেকগরাভ।বাযকতজন্মাকনাযূকত্রএআগানটা, অযযাকভভযকােথাকাযকদৌরকতভাঈন্টভনাআ! এককআফকরকার! 
ন্ততঅভাযদাদাঅযবাআটাককাকথযােকতাযকরেকতাএতটাguilty feelings কাকতানা।ভকঅযকযামাকফ, কটাঅভাযকার! 
কছাটকফরােজাকঠফাভকরকেকিভছরাভ“একাএকাকেরামােনা, ঐফাভিকথকককেজনকছকরএকরকফে”, 
অভাযকটাআভকনকিকগকরা।চাঁকদযঅকরাটাঅকস্তঅকস্তককভকমকতরাগকরা, 
অযঅকাটাএকটুএকটুককাকযভযস্কাযকতরাগকরা।অকাকযযঙকফগুনীকথকককগারাভ, কগারাভকথকককভরা, কভরাকথককরার, 
অযতাযাকথাকথঅযকতযককভযনাভ-না-জানাযকঙযভযফতি নকাকতকাকতটাতকানারীকাকেকগকরা! 
অযতাযআপাঁককএকভুূকতি াাকিযতরাকথকক, অভাযাকেযতরাকথকককফকযারএকটারারটুকটুককযকক্তযকগারা, 
ভুূকতি আকমটাঅফাযকাকেকগকরাএকতারকানাযদরা।ভকনকারকমনাকতএকটারম্বাফাঁথাককরআটাককএকটুছঁুকেকদোকমত;টাকমনকতকা
কছ, অফাযকতদকূয! তাযকমভকরূ, তাবালােপ্রকাকযাম্ভফ, ককঈআাযকফফকরঅভভভকনককাভযনা, 
স্বেংযফীন্দ্রনাথনন।জভাকেতকরাকজনকদযভকধযএকটাহুকিািঈঠর, 
তাযযফাআচু।একটাভনস্তব্ধতাগ্রাককাকযভনকরাকরকক।অভাযনিাচিাকযাযক্ষভতাটাআাভযকেকগকরাকফভকছুক্ষকনযজনয।তাযআভ
কধযভকছুছভফকতারা, অযদ-ুএকভভভনকটযএকটাvideo record কযা।এযযনাভাযারা।নাভকতভগকেকতভকছুআভকনএকরা, 
এআৃভথফীটাকতুন্দয, অভযাককনকমএতঝগযা-ভাযাভাভযকভয, এআফ।ভাথােএকটাভচন্তাভছরআ, মভদগাভিটাভেভকতানাঅক, 
ভকম্বাএককফাকযআনাঅক? ভভযীেকদযভেজ্ঞযাকনযমাফভরাভয! ভকেযকথাভজকগযকযকরআএযাফকর "আনাঅিা", 
থিাৎককানঘটনাভেভকতাঘটকফভকনা, ফাঅকদৌঘটকফভকনাতাযুকযাটাআ 
"অিা"যভভজি যযভনবি যীর।দাভেত্বএিাকনাযভকজভাধান।বাযতকথককযাভযএোকনএকরেকতাএতটাকচাকেকাযকতানা, 
কাযনঅভাকদযকতাঐএকআযকভভেজ্ঞযান, মভদঅভযাচযাচযবগফানককএযভকধযজিাআনা।ভকন্তুজীফকনয 
কফীযবাগটাআযাকভভযকােথাকাযয? েুফআকচাকেকয, ভফযভক্তরাকগ, 
অফাযাভাে।ভচন্তাটাভনকচনাভাযভেতাআভাথােকফবাকরাযকভআঘুযাকোভির।ভকন্তুভনকচকনকভকদভেঅভাযগাভিঈভস্থত, 
তাকতঢুককআগা-টাএভরকেভদরাভ।কেনকমঘুভভকেকিভছরাভতাজাভননা, কতক্ষনকমঐবাকফকককটকছতাজাভননা।একটাহ-
িােঘুভটাকবকঙ্গকগকরা।কদভেঅভাযগাভিভঘকযকফভকছুকরাকজন।তাঁকদযাকতফনু্দক, ভাথাোগিী, ভুকেযকফীযবাগটাআঢাকা, 
যকনভভযীে‘গাকরকফো’।বকেযক্তএককফাকযভভকাকেকগকরা।এঁযাভকএককফাকযকভকযআকপরকফনাভক? 
কভকেভতনকটযভুেোনগুকরাকচাকেযাভকনকবকঈঠকরা, তাযযফভকছুআককভনকমনঝাা।ঘুকভযকঘাকযককানস্বপ্নকদেভছনাকতা? 
কদভেঁযাঅভাযdriver-টাককগাভিকথকককটকননাভাকি।তাযযআফনু্দকধাযীএকজনগাভিকতঈকঠএকরা, 
অযতন্নতন্নককযগাভিযকবতযটাযতিাভভনর।তাযযঅভাককনাভকতকফারকরা।বকেজিিকাকে, 
থযথযককাকযকাঁকতকাঁকতঅভভনাভরাভ।অভাযকাকছভকছুএকটাচাআর।অভাযdriver অভাকককফাঝারকমঁযাঅভাযID 
চাআকছ।অভাযাকাটি টাযীকযযএকটাকগানজােগাকথকককফযককাকযঁকদযকদোরাভ।তেনঁযাঅভাযভদককগবীযকরাককতাভককেকথ
কক,ভনকজকদযভকধযভকফফরাফভরককাযকতককাযকত,াকযএকটাকছঁিাকোযাতাঁফুকতঢুকককগকরা।অভাযাকাটি টাভনকেআ।তাযঅকগঅভা
ককভকফকফাকরাভকেকগকরা, মাযথিএকটাআেকম;অভভমভদএকানভয,কতাঅভাযজানেতভ।ভকন্তুনকযমাফআফাককাথাে? 
াকাটি ছািা? কফভকছুক্ষনযঁযাভপকযএকরা, 
অভাযাকাটি টাাকতভনকে।ধকযকমনপ্রানভপকযকরাভ।ভকন্তুাকাটি টাকপযতভদকরানা।ঈকল্টকফারকরাজাভা-কায-জকুতা-
কভাজাফকোকরা।েুররাভ।জাভা-যাকন্টযককটগুকরাবাকরাককাকযsearch ককাযকরা, জকুতাকজাযা।তাযযকফাররকমটাফাভকঅকছ, 
কটােুরকতকফ, থিাৎঅভাযunderwear! অভভবাফরাভ, ভকভফদ, এটাঅফাযককন? 
আতস্ততককাযকতরাগরাভ।ভকন্তুকদযঅযভফকথাফাতি াকথককমাফুঝরাভতাকার“তকজভচঁকিভবজকফনাচাঁদ,ু 
তুভভোনকথককআকতাভাযাকাটি টাফাযককযকছা, 
ুতযাংোকনঅযভকভকরুকাকনাঅকছতাঅভযাকদেকতচাআ”।অভাযড্রাআবাকযযভদককঅকুভতভনকেএকফাযতাকারাভ, 
কমতুভভন্ততএকদযবালাটাজাকনা, ভকছুএকটাককযা।ভকন্তুঁযকচাকেযআাযােমাফুঝরাভতাকার, 
ঁযামামাকফারকছঅভাযতাআকযাআকশ্রে।ভনকজকককফাঝাকনাযকচিাককাযরাভকমএঅযএভনভক? Gym- 
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টাতাভকনযজীটাদাঁভিকেকাযকরা, 
কআনুমােীঅভযা।অযঠিকতেনআঅভাযকেোরকারকমঅভভএআভাত্রঁকদযকককদোকথাযকেরাককাকযভছ, 
এআতিাকটঅযককাকনাছভফতুরকফানাফরাযযঅফাযছভফতুকরভছ।অভাযঅত্মাযাভোঁচা।বাফরাভএআকয, 
যাভনশ্চেআদযূফীনভদকেঅভাযছভফকতারাফা ভকছুএকটাছঁুকিকপরায কীভতি-
করাকদকেকছ;এফাযতাযজফাফচাআকফ।অভভভকজফাফভদভককাযকফা?এেনভকককাভয?জীকথককদজুনফনু্দকধাযীকনকভকছকনঅভাকদযগা
ভিটাযভদককঅকতরাগকরা।অভভশুধুঅভাযheart beat টাআশুনকতাযভছরাভ।ঁযাএককফারকরাকমঅভযাএকটাjunction-
এএককাকযভছ।ঁযাঅযঅভাকদযথকদোকফনা।অভযাডানভদককযযাস্তাধযকরঘুযকথুকেজকাকেকােকযাকৌঁকছমাফ।অযককানযকভকফ
োদভফককাকযফাঁভদককমাফাযাঁেতাযাককালকরআ, ভঢুভ! ঁযাঁকদযজীককপযতকগকরা, ভকন্তুঠােফকথাককরাঅভযাককানযাস্তাধভয, 
তাকদোযজনয।অভযাডানভদককযযাস্তাধকযভাকনভাকনকককটকাযরাভ।অভাযহৃৎভকণ্ডযধুকুকাভনটাঅভাকদযগাভিযআভঞ্জনটাযকথকক
কফীকজাকযছুটভছর,অযকফীকজাকযব্দককাকয কমন।কফভকছুক্ষনঐবাকফমাফাযয,কােকযাযভদককমাফাযএকটাroad-sign কচাকে 
কাযকরা।ধকযপ্রানভপকযকরাভ, অফায।তাযযআুকযাুভযভফশ্বাককাযকত শুরু 
ককাযকতাযরাভকমএমাত্রােকফাধেঅযপ্রাকনযবেকনআ!োভনক্ষনকযকেোরকারকমঅভাযগাকেযজাভাটাভবকজচুফুয, 
প্সপ্কযকছঘাকভ!তাযআাকথএকটানুবূভতকার; ঐঘাভভদকেজ্বযছািাযযকমভনে, কনকটাকআযকভ।:এআ প্রভতকফদকনয ফভণিত 
ঘটনা ২০১২ াকরয কপব্রুোভয ভাকয: 
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Adhikari Angan & Moumita 
4033 Huntingdale Ct 
Wesley Chapel, Fl 33543 
rumpa.r@gmail.com 
Raunak 

Adhikari Somen & Sushmita 
4070 DAVENTRY LN 
PALM HARBOR FL 34685 
somenadhikari@hotmail.com 
Nandini, Priya 

Bagui Tapan & Arunima  
8510 Beach Hallow Court,  
Tampa, FL  33647 
bagui@cutr.usf.edu   
813-972-5972 
Arpan, Ayona 

Banerjee Sambit & Sharmistha  
8513 Tidal Bay Ln, 
Tampa, FL 33635 
mishty_munnu@hotmail.com  
813-891-1724 
Anouska, Riddhi 

Banerjee Subrata & Nandini  
10230 ESTUARY DR,  
TAMPA, FL 33647-3123  
nandini@ij.net   
813-558-9328 
Spandan, Shaurya 

Bandyopadhyay Anupam & Sayantani 
16106 COLCHESTER PALMS DR,  
TAMPA, FL 33647  
anusayan@yahoo.com  
813-814-9408 
Anusha (Meg) 

Basu Ambar & Mahuya 
10209 DEVONSHIRE LAKE DR,  
TAMPA, FL 33647 
 
Kohona 
 

Basu Buddhadeb & Manju 
3846 Sorrel Vine Dr. 
Wesley Chapel, FL 33544 
sandesh58@hotmail.com  
813- 994-5872 

Bhattacharjee Manoj & Sandhya 
7707 British Open Way 
Lakewood Ranch, FL 34202 
mbhatta63@yahoo.com  
941-907-6967 

Bhattacharya Aniket & Amrita  
2330 Stonecross Circle 
Orlando, FL 32828 
mukherjee_rita@hotmail.com  
407-737-7569 

Members Directory (Partial) 

mailto:rumpa.r@gmail.com
mailto:anusayan@yahoo.com
mailto:sandesh58@hotmail.com
mailto:mbhatta63@yahoo.com
mailto:mukherjee_rita@hotmail.com
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Batyabal Dilip & Swagata  
19324 Aqua Springs Dr. 
Lutz, FL 33538 
dbatabyal@mustangtampa.com  
813-949-0276 
Niladri, Sudipto 

Biswas Tapas & Rita  
8025 Manvel Dr. 
Port Richey, FL 34668 
tapasbiswas@verizon.net  
727-861-2354 
Neil 

Biswas Dr. Mahendra & Basana  
16539 Forest Lake Dr 
Tampa, FL 33624 
mbiswas@gte.net    
813-962-3406 
Sumita 

Bose Rana & Madhu 
10551 Bermuda Isle Dr 
Tampa, FL 33647 
bijayabose@gmail.com  
813-986-8080 
Priya, Nibha 

Bose Alok & Swati  
8313 Summer Grove Rd. 
Tampa, FL 33647 
abose2@gmail.com   
813-960-3206 
Arjo, Rahul, Rajan 

Late JP Banerjee & Tanusree 
18207 Holly Hills Way, 
Tampa, FL 33647 
jpbanerjee1@yahoo.com 
813-770-9586 
Jit 

Chakraborty Anirban & Mahasweta   
31248 Wrencrest Dr.  
Wesley Chapel, FL 33543 
ani_chakraborti@yahoo.com   
813-428-5405 

Chakraborty Dayamoy & Ava 
2525 South Shore Dr, SE 
St. Petersberg, FL 33705 
dayachak@msn.com  
727-895-5057 

Chatterjee Sutap & Susmita  
16311 Worchester Palms Ct 
Tampa, FL 33647 
sutap@pobox.com   
813-973-0128 
Chandryee, Sayan 

Chatterjee Subhadip & Saswati  
3403 Majestic View Dr 
Lutz, FL  33558 
subhadipsas@yahoo.com  
813-249-2895 
Ria 

Dakshit Kalyan & Indrani   
8351 GOLDEN PRAIRIE DR,  
TAMPA, FL 33647  
kalyan255@yahoo.com  
813-672-2007 
Anushka, Neha 

DasKundu Sujoy & Monali  
1312 Edgewater Beach Dr. 
LakeLand, FL 33805 
sujoy.daskundu@earthlink.net 
 

Das Tapas & Madhurima  
17310 Chenango Ln 
Tampa, FL 33647 
das@eng.usf.edu   
813-978-3599 
Rumela, Rachita 

Das Ramprasad & Joita 
12825 Castlemaine Dr. 
Tampa, FL 33626 
rdas72@yahoo.com 
Katrina, Anika, Elena 

mailto:dbatabyal@mustangtampa.com
mailto:tapasbiswas@verizon.net
mailto:bijayabose@gmail.com
mailto:dayachak@msn.com
mailto:subhadipsas@yahoo.com
mailto:kalyan255@yahoo.com
mailto:sujoy.daskundu@earthlink.net
mailto:rdas72@yahoo.com
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Das Manoranjan & Ruth 
6220 SW 81st Street 
Gainesville, FL 32608 
ruthdas@yahoo.com  
352-335-8215 

De Basudeb & Nandini 
17904 St. Croix Isle 
Tampa, FL 33647 
bde858@aol.com   
813-986-7979 
Anindya, Dia 

Dey Goutam & Taposi 
15834 Glenarn Dr. 
Tampa, FL 33618 
gdey@hdrinc.com   
813-908-5919 
Trisha, Ria 

Dhar Pankaj Sunil & Rupa 
9623 FOX HEARST RD,  
TAMPA, FL 33647 

Dutta Anindya & Jhuma 
5917 Browder Rd 
Tampa, FL 33625 
jnathfl@verizon.net 
Riju 

Ganguly  Avik K & Paromita 
3915 LAKE SHORE DR 
PALM HARBOR FL 34684 
Trisha & chele 

Ganguly, Dr. Arunabha 
335 St. Augustine Ave 
Tampa, FL 33617 
ganguly.arunabha@tampa.va.gov  
813-988-4789 

Ghosh Moloy & Dola  
4604 N.W. 53rd Street 
Gainesville, FL 32606 
ghoshm@stat.ufl.edu   
352-373 9604 

Ghosh Barnali & S. Rau 
16324 Bridge Crossing Dr 
Lithia, FL  33547 
barnalig@yahoo.com  
813-746-2945 

Ghosh Sanjib & Sharmistha 
9514 GREENPOINTE DR,  
TAMPA, FL 33626 

Ghosh, Shuvanker, Debarati  
20605 Longleaf Pine Ave 
Tampa, FL 33647 
g.debarati@gmail.com  
813-907-0181 
Arko 

Ghoshdastidar Rabi & Tanya 
8134 Brinegar Circle 
Tampa, FL 33647 
rabighosh1@hotmail.com  
813-597-1962 
Ronit 

Guha Sarkar Aniruddha & Sarbani 
12103 Canterbury Park Ct. 
Tampa 33626 
 
Arav 

Gupta Pradip & Debjani  
6390 Huntsville Street 
Orlando, FL 32819 
pgupta@cfl.rr.com   
321-217-8169 
Rose, Reesha 

mailto:ruthdas@yahoo.com
mailto:jnathfl@verizon.net
mailto:ganguly.arunabha@tampa.va.gov
mailto:barnalig@yahoo.com
mailto:rabighosh1@hotmail.com
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Late Narayan Halder & Gita  
13504 Greentree Dr. 
Tampa, FL 33613 
nhalder@tampabay.rr.com   
813-961-7175 
Abhijit, Debjit 

Lahiri Sandip & Anusuya 
18129 Heron Walk Dr. 
Tampa, FL 33647 
 
Sohini, Koel 

Lahiri Manoj & Bani 
1738 HULETT DR,  
BRANDON, FL 33511 
Manoj.k.lahiri@chase.com 
813-785-3952 
Joydeep 

Mishra  Niraj & Peu 
17808 Arbor Creek Dr 
Tampa, FL 33647  
813-991-5212 
Ishita, meye 

Mitra  Jai & Ritu 
19722 WELLINGTON MANOR BLVD,  
LUTZ, FL 3354  
tandonritu@hotmail.com 

Mitra Debashis & Gopa 
12725 BLACK MANGROVE DR 
LARGO FL 33773 

Mitra Samarjit & Sumita 
6600 SUNSET WAY UNIT 218 
ST PETE BEACH FL 33706 

Moitra  Sanjay & Soma  
7530 75th Way 
Pinellas Park, FL 33781 
smoitra@rocketmail.com   
727-547-9880 
Oishieka, Onella 

Mukherjee  Sudev & Keya  
6314 Chauncy St 
Tampa, FL 33647 
sudevm@hotmail.com   
813-631-1838 
Sukayna 

Dr. Mukherjee Dipak & Manishi  
9025 Baywood Park Dr. 
Seminole, FL 33777 
drdkumar@aol.com 
 

Mukherjee Sumi & Sharma Manoj 
11716 NEWBERRY GROVE LOOP,  
RIVERVIEW, FL 33579 
sumi.mukherjee@us.pwc.com  
813-571-7603 
Satya 

Mukherjee Arunava & Mintu  
1216 La Brad Ln 
Tampa, FL 33613 
arunava.mukherjea@gmail.com  
813-963-2602 
Ananya 

Mukherjee, Subir & Subashree 
5160 Northridge Rd 
Sarasota, FL 34238 
mukherjeesubir@gmail.com,  
941-706-1466 
Sanchita, Suchir 

Pain Arindam & Jhulan 
 
 
 
 
Ishani 

mailto:Manoj.k.lahiri@chase.com
mailto:sumi.mukherjee@us.pwc.com
mailto:arunava.mukherjea@gmail.com
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Pathak Sunit & Koruna  
PO Box 17652 
Clearwater, FL 33762 
korunadp@yahoo.com   
813-855-0045 
Adrit 

Paul Shantanu & Debarati 
5403 SUNFLARE WAY,  
LUTZ, FL 33558 
Paul.shantanu@gmail.com 
919-946-8549 
Mihir 

Ray Tapan & Arati 
20222 REGAL FERN CT,  
TAMPA, FL 33647 

Roy  Dipak & Arundhati  
7010 Hazelwood Ct. 
Tampa, FL 33615 
arundhati885@msn.com  
813-885-2275 
Partho, Tirtho 

Roy, Surajit & Kalit 
6426 Bright Bay Ct 
Apollo Beach, FL 33572 
surajit_roy@hotmail.com 813-641-8913 
Sucheta, Sukriti 

Roy Chowdhury Anirban 
4112 Sabal Park Dr (Apt # 304) 
Tampa, FL - 33610 

Rudra Kunal & Shilpi 
7814 Tuscany Woods Drive,  
Tampa, FL 33647 
meye 

Sabui  Arindam & Anondita  
5520 Vintage View Pass  
LakeLand, FL 33812 

Saha, Gautom & Indrani 
11727 GILMERTON DR, 
Riverview, FL 33579 
gsindcal@hotmail.com  
813-672-2625 

Sarkar  Jyotirmoy & Madhumita  
8277 Swann Hollow Drive 
Tampa, FL 33647 
mr_jyoti@yahoo.com   
813-971-0564 
Nimisha (Mon) 

Sarkar Anindya & Trishna 
7029 DOWLING MILL CIR,  
TAMPA, FL 33625 
Atrij 

Sarkar Shivaji & Nibedita 
19127 FERN MEADOW LOOP,  
LUTZ, FL 33558 
Riyona, Siyona 

Sarker  Raja & Anindita  
1217 Nashville Dr. 
Wesley Chappel, FL 33544 
raja_sarker@hotmail.com   
813-994-5834 
Vedant 

Sengupta Rahul & Aditi  
8323 Moccasin Trail Dr 
Riverview, FL 33569 
rahulofcal@yahoo.com   
813-600-5264 
Vidya, Ritwika, Adi 

Dr. Som Ananda & Sudipa  
915 Cypress Cove Way 
Tarpon Springs, FL 34688 

Sinha Kaushik  & Abantika  
19221 EARLY VIOLET DR,  
TAMPA, FL 33647  
813-741-1158 
Anika, Ayan 
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Biplab & Shreya Bhattacharya 
 
Rai 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

 

 

Iman Chakraborty 

Saptak 

এফাদযয ুদজায অবিবর্ বল্পীযা 

Saptak was the finalist of 
two reality shows, Zee Sa 
Re Ga Ma Pa Super Stars 
and NDTV Imagine 
Junoon Kuch Kar Dikhane 
Ka. Saptak‟s original 
works with Kolkata‟s 
famous music composers 
has earned him a distinct 
identity.  
 

Born and brought up in a 
home where music runs in the 
family gene, Iman 
Chakraborty has been exposed 
to Rabindrasangeet and Folk 
music at an early 
age.Currently she is busy 
rendering her magical 
performances in Kolkata,other 
parts of India and abroad. 
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