
HATXORA Magazine 26 March 2022 Independence Day Issue 

 

  
2022 

Silot 

Bangladesh 

3/26/2022 

HATXORA Magazine Bangladesh   
Independence Day Issue 

হাতখ ারা ম্যাগাযিন 

শাযিখনাতা যিবশ শং া  
২৬খশ ম্ার্চ  ২০২২ 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by – Shegun Bagicha, Dhaka Bangladesh 

PDF and Flipbook copies downloadable free from  Exit | ZAMOSC-PDS (prondriveschool.com) 

Hard copies available on request from aminrahman43@gmail.com at following price 

RRP – BDT 50 ǀ US$ 2 ǀ AU$ 2 ǀ BP 1  plus P &P 

Payment may be made by PAYPAL at aminrahman43@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.prondriveschool.com/
mailto:aminrahman43@gmail.com
mailto:aminrahman43@gmail.com


2 
 

Editor-in-Chief & Coordinator                                      Amin Rahman 

Siloti Editor                                                                       Fatema Farid Bithi 

Transliteration into Phonetic Bangla                          Amin Rahman 

Layout and Illustration                                                   Amin Rahman 

                                                                                             Fatema Farid Bithi 

                                                                                             Aniruddha Bhattacharya 

Contact for submitting contributions                          faridfatema08@gmail.com 

 

  

mailto:faridfatema08@gmail.com


3 
 

Contributors to this issue 

   
Dr Muhammad Zafar Iqbal 

Science Fiction writer & 

Retired Professor 

Husne Alam 

Retired Professor 

Kazi M Huque 

Retired Engineer 

 
  

Mehreen Ahmed, 

International Author 

Dilruba Shahana 

Writer/Columnist 

Fatema Farid Bithi 

School Teacher 

 

 
 

Samir Alam 

PhD Researcher 

Masudur Rahman 

School Teacher 

Quazi Fareq Ul Huq 

Student of class VIII 

  



4 
 

 

 

সূচিপত্র/ Table of Contents 

 

Sl. Contents Author Page  
 Editorial Amin Rahman  

সিল োটি 

 বুমিকা ফাতেিা ফমিদ বীমি  

গলফো 
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Editorial 

When we published the first Trilingual Siloti Dictionary last December with the principal 

aim of revitalising the Siloti language, some readers suggested that we start a quarterly 

magazine in Siloti that would help in reaching this goal faster.  So, here is the very first 

issue of the Hatxora Magazine which is being published on the Independence Day of 

Bangladesh, 26/3/2022. It is the first magazine in Siloti meant for Siloti, as well as, non-

Siloti children who are residing and studying in Sylhet.  It is packed with goodies. 

This issue contains four stories in Siloti.  It starts with the first episode of Professor Dr. Muhammad Zafar 

Iqbal’s famous story - আমি ত োফু.  That is followed by a well-known Bengali folktale হাব্লু আর বাব্লু 

narrated by former Professor of English Husne Alam, now living in California, USA.  The next story by 

Author Mehreen Ahmed, a famous international fiction writer, residing in Queensland, Australia, was 

specially written for this magazine.  In it she tells her experience about her first visit to her husband’s 

parents’ house in a beautiful village in Sylhet.   Finally, Masudur Rahman of Netrokona, tells an occult 

story about a snake and a banana tree.   

The magazine also contains two Siloti recipes by Fatema Farid Bithi, a poem by Engineer K M Huq living 

in Seattle, USA, and four articles, including one by a well-known Bangla columnist, Dilruba Shahana, 

about Tagore’s visit to Sylhet, and another one by young Samir Alam, who was born and brought up in 

the USA, and learned Siloti via Zoom from Fatema Farid Bithi.  He is now a fluent speaker of Siloti and 

doing his PhD research on this language.  There is also a discussion of the Trilingual Siloti Dictionary by 

Fariq, a student of Class VIII in Silot.   Some of the stories and articles also have their English translations, 

which may be used to learn English.  Hope you enjoy the magazine and will think of contributing for 

the future issues of the magazine. 

As mentioned above, through this magazine we hope to revitalise the Siloti language, which at one time 

had its own written script, called the Nagari script.  It was used to write Puthis.  Incidentally, the Sylhet 

Language Society in London is trying to train people in the use of Nagari script by running online 

courses.  At the end of this magazine, under the heading - Notices, you will find an advertisement.  

Note that we have not used Bangla spellings for writing Siloti text.  Instead, we have spelled them 

phonetically so that non-Silotis can get the correct pronunciations of Siloti words.  You should not try 

that while writing Bangla! 

Finally, my plea to you all Silotis, young and old, is to love and appreciate your mother tongue.  Speak 

it proudly and write in that language to your friends and relatives. Do not let it perish like other regional 

languages, which are dying in different parts of the world due to neglect and inadequate usage. 

 

Amin Rahman 

Editor-in-Chief 
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বুসিকো 
 

ফাতেিা ফমিদ বীমি 

 
 
আিিাি ম তলাটি ওমবদান (Trilingual Siloti 
Dictionary) তিাতবাি  াত  বালা লাগত  আি 
লাতগিও তদমকআ আিিাি আতিা  া  াি ত ািাি 
 ুআইি যাতস । আিা ত ামি ই াও তিাতবাি বালা 
লাগতবা। ই া ওইতলা "হােত ািা" নাতিাি 
তিগামযন। ই াও ম তলাটি ওমবদাতনি লা ান 
ওনলাইতনা ফাইবা, আিা িামক। ওউ তিগামযতনা 
ম তলাত াি িব শুতন্দাি মযমনি গুলান ফাইবা। 
ম তলাটি  ামন োমক শুরু ত ামিআ, তিিানদামি, িা া, 
গান-বাযনা, মকচ্চা-কাইমন ম তলাটি হতকালো তয িুিা 
আলাদা, ইকান যানতে ফািবা। আিিাি ম তলাটি 
ওমবদাতনা তযলান ত াই লাি, তিাতবাি ম তলাটি বািা 
বুযতে মদগদামি বা অশুমবদা ওইতো নাে। ওউ 
তিগামযতনা িা তবা:  ডক্টি িুহাম্মদ জাফি ইকবাল 
 যাতিি  ুব শুতন্দাি অযা  গতফা ম তলাটি বািাে 
ত ািা। আি িাকতবা, কুন আনায - কুন িা  মদ বালা 
লাগতবা, মকলান ফাক  তিাইন।  ামল ইো নাে, 
ফা ামনে তগত াইন- মকলান যাইো আি কুন যাগাে 
 াইো ইোও িা তবা আবাি মক ু মযমনি তযো আতগ 
আ তলা মকন্ত ওত ান আি ওে না। এিন মক, মক ু 
আত  িাইনতিি িুক োমক হুনা হা া গতফা। 
তফাতেি   অতসাতলাি িাইনতিি মনতযাি মক ু আ াি-
আ তিান, দযান-দাতিানা আত । ওউ িযাগামযতনি 
িাইতদাতি আফতনিা ম তলাত াি তিাোংসৃ্কমে মক ু া 
যানতে ফািবা। হযাতি এ  া ত ামবো ত াইিাি, ইক্টা 
তিাতব ফিত াইন। আমি ম তলাটি বািাে মদিাি।  
 
  ত াম্লা ফুমল ত াম্লা ফুমল, ত াম্লা তলমু্বি ফুল।  
  ত াম্লা ফুমলি মবআ ওইতবা, াতনা তিামেি দুল। 

  কুন  াতনা িাত া ত াম্লা ফুমল? ম তলা  আিাি 
গি। 

  টিো ত াইিা তদ তে যাইবা ডানাে মদআ বি। 
 

আমি ত ামবো া এি লামগ মদলাি যাতে ত ামি 
আফতনিা বুযতে ফাতিাইন "হােত ািা" নাতিাি 
তিগামযন ম তলাটি ওইতলও ইক্টা হত াতলি।  
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গলফো 
আসি ত োফু 

িুহম্মদ জোফর ইকবো  

 (ওনুবোদ - ফোল িো ফসরদ বীসি) 

 
কুন্তা বুযাি আতগউ তোফুি মযতবান া আখ্ো ফামি 
গযাতলা হািা মযতবাতনি লামগ। অতে অতে  হযাি 
হতকাল আমিও তিাযন দুতি তহামি যাইতিা। অযা  
তিাতিাে হযা ত ি ফাইতলা তয, হযা অযা দি অযাখ্লা। 
িাতন অযাতকতি অযা লা। অযা লা  াবাতলি ত াত্ ি 
মযতবাতনা দুতো ওইো আইতলা মক ু আতযাব মকম তিি 
তলাতগি দুতো। এিাতি তলাইো হযা মকো ফাি ওইতে 
ফািতবা মন তবানু্দ  ািা মন্ ুি ওউ মযতবাতনা? 

'আমি তোফু' অযাখ্লা অযা  ফুআি বাম আ িা াি 
ইমেআি। িাো দোমহতনি ইমেআি আি বালা 
ফাওআি ইমেআি।  

 
অ্যোখ ো অ্যোখ ো  

আিাি নাি তোফু । ফুিা নাি অইতলা আমিফুল 
ই লাি তোফু । আমি মব.তক.তিাি ামি হাই ইসু্কতলা 
ক্লা  এইত া তফামি। আিিাি ক্লাত া অত ান 
আ  ামিিযন ফুআ ফুমি, এিিাতয আিাি রুল নাম্বাি 
ফেোমিি। আমি তবমি উ া লম্বা নাে, িু ািুটি 
 ুত ািুত া  াইয। আিাি বতোি েযাতিা মকন্তু মনতযাি 
 াত  িতন অে আিাি বতোি  ামিতিি দামিদামি। 
আমি যামন ত উ ত াো হুনতল অযা  ফু া মব্িাি 
 িতো নাে, ত াইতবা ক্লা  এইত া তফাতি অযা  
ফুআি  াত  আন্দাময মনযি বতোি  ামিি ত তন িতনা 
অইতো? ত াো া মকন্তু হা া - আমি অযা  ফু া 
বািাইআ ত াইিাি না। আিাি আব্বা যত ান গামি 
এ ম তডতে িািা যাইন মহ িতিাে আিাি বতোি 
আতলা দি, আমি তো ন তফামি ক্লা  ফাইতবা। 
এিবাতদ মেন ব ি ফাি অইত , অউ মেন বতে  আমি 
মেন ক্লা  উতে উ ম । মকন্তু আব্বা িািা যাইবাি 
তফাি তফাতি  া ব ি আিাি  াত  িতনা অইত  দি 

বতেি লা ান লাম্বা - এ তযান িানুি দি বত াতি 
তযো মহকাি ত াো আিাি অযা  ব তি অো মহকা 
আিতম্বা অইতলা। এিলামগ আিাি তিাব িতিাে িতনা 
অে গে মেন বতে আিাি বতোি বািত  মেমিি 
ব ি। তহিলামগ আমি ত াইলাি হতকাল িতিাে 
আিাি িতনা অে আিাি বতোি  ামিি।  অযা তযান 
 ামিি বতেি বেত্কা িানুতি তযলান ম ন্তা ত াতি 
আমিও অলান িতনা অে ম ন্তা ত ামি - তবাউিা বুিা 
িাইত্িাি লা ান। আমি য ন হা াতিাই বুিা অইিু 
মহ িতিাে মকো তয অইতবা ত  যাতন, আমি হা া 
হা া বুিা অইবাি অতন  আতগউ িতনা অে আমি 
তিামি যাইিু।  

   ত তন আমি অতো তযালমদ বুিা িাইত্িাি 
লা ান  অই তগম  ই  া  ুব তবমি িানুি যাতন না। 
যািা আিাতি বাইতি োমক তদত  োিা িতনা ত াতি 
আিাি আব্বা তিামি যাইবাি তফাতি আমি নত্ া 
অইতগম । মহক্টা োিা বাবতেউ ফাতি, আমি োিাতি 
এ তযিা দুি তদই না। আতগ আমি তল াতফািাে  ুব 
বালা আলাি,  ামল  তয তফামিকাত্ ফা্  অইোি, 
ই া নাে  তয ত তগন্ড অইতো তহ কুতনা িতিাে 
আিাি দাতিমদ আইতে ফািতো নাে ।  অত ান 
আিাি তফামিকাত্ ফাি ত ািা তলাইআউ যাতিলা। 
আ  মিিযন ফুআফুমিি িাতয কুতনািতে  ামনআ 
 ুমনআ  আমি  অইম  ফাচ্চামিি নাম্বাি। আিাি িতনা 
অি িাতনাি বত াি আমি ফাচ্চমলি নাম্বািও  ওইোি 
ফািোি নাে, ক্লা  এইত াউ আ মক ো িু। অোংতকা 
 ািা আি কুতনা মবতিােউ আমি ফাি ত ািোম্ 
ফািোি নাে। আমি তয  ামল তফািাতল াে  ািাফ 
অইম  ই  া নাে, আিাি আ াি আত াতিান, ত ামিত্র 
হতকালো  ািাফ অই তগত । আমি ত উি তলাতগ 
বালা ত ামি িামে না, কুব তিাওতয িাইনতিতি গাইল 
মদোি ফামি - তবাতিা তবাতিা  ািাফ গাইল আমি মহমক 
লাইম ।   ামল  তয গাইিাইতে ফামি ো না, িািা 
িামিও ত ািোম্ ফামি। আিাি তিামিতলা তয কুব 
তিা মে ো মকন্তু নাে।  িািা িামি ত ািাি লামগ 
আতিাতল গতোতিা তিা মেি দি াি অে না, 
তয  াি  দি াি ই  া অইতলা িাওি। ই া 
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আইয াইল আিাি বালাই অইত  । উতেি ক্লাত াি 
ফুোইতন্ততি আমি িাতয তিাইতদ কুদাি 
মদলাই।  আিিাি ক্লাত াি বালা ফুআইন আিাি 
দাতিাউ আে না, আি ফুমিতন্তি ত াো তো  ামিউ 
মদলাি – আমি তযামদ  কুতনা িতিাে োিাি ত াউতকি 
বাইমদ  াই োইতল োিা বুতদাে ডিাইআ তব ত ামিআ 
 ামন্দ লাইতবা।  

     আমি তিােলা  াতফাি তফামিো ইসু্কতলা আই, 
 ুল িাত  আউলাযাউলা, িুতকাি িাতয হািা  িতিাে 
অবাগাি বাব িাত , আিাতি তদ তল আইয াইল ত উ 
ত ালতফানাউ ত ািতে ফািতো নাে তয আমি এ  
িতিাে ইসু্কতলাি  ুে নাই ওলান এ  া বালা ফুআ 
আলাি।  তকামবো আবৃমি ত ািোি, মডতবই  
ত ািোি, এতিামি ইসু্কতলাি বািমিক নাত া ও আমি 
হুরু িাযফুতত্রাি অমবতনাে ত ামিো রুফাি তিতডল 
তফাতযিাতন্তা ফাইলাি । আিাি তবাতিা আফা মকম্বা 
আিাি তবাতিা বাইো অত ান তফাতযিাতন্তা  ুে নাই 
বালা  ফুমি আি  ুে নাই বালা ফুআ,  ামল আমি 
অইতনা লা ান। আিাি তবাতিা আফাি নাি ইমিো, 
অত ান ইনবািম টিে  তফাতিাইন। িামি তফামিো 
আফা তয িতিাে ইনবািম টিে   যাে েত ান ফািাি 
ইনবািম টিে - কতলয যাওিা ফুোইন আ ত ামি  াই 
িাত  আি লাম্বা লাম্বা িাি ফালাে। আিাি বাইআি 
নাি িামযব, তহ যতোন কতলয োমক আইআ এ  া টি 
িা  তফামিআ মিতক  তব  তলাইআ ত লাে বাইি অে 
মহ িতিাে ত াি বতোমি ফুমিতন্ত ত াউতকি কুনামদ 
তহি বাইমদ  াইআ এ তযান  আতি তযাতনি তলাতগ 
 ানা ামন ত ামিআ িামেআ ম ম  ত ামি আতি।  ামল 
আমি অইতনা লা ান- আিাি বাইমদ ত উ গুমিআও 
 াে না। তযিা আিাতি বালা ত ামি ম তন না োিাি 
িতনা অে আিাি আম্মাি দুই ফুআ-ফুমি, আফা আি 
বাইআ । আমি োিাি দু্িম্পিতকাি কুতনা তগামিব 
আমিওি নষ্ট অই যাওআ ফুআ আি োিা দো ত ামি 
আিাতি োিাি বা াে িা তে মদত াইন। ফতোি 
ফতোি আো তবফাি া তলাইআ আফা আি বাইআ 
অতিামিি িাতয িা ো, আইয াইল িাত াইন না। 
অতন মদন অইত  িামনো মনম  - তদামিআ তলাইম  

এিা আিাি আম্মাি আতিাল ফুআ-ফুমি আি আমি 
োিাি আতফান বাই অইআও বািা এ তযান িানুি ।  

      ইোি আিতম্বা া আতলা  ুব ত াত্ ি। আব্বা 
িািা যাইবাি তফােলা দাকা িাম্লাইো আিিা তফােলা 
তযমদন  াইতে তবাইম  হউ িতিাে তদ ম  আম্মাে 
মকচু্চ  াইতে ফািিা না। তেইত ি  ামন  ানা ামন 
ত ািতে ত ািতে ও াে ত ামি  িামিি আত াল মদো 
ত াউক িুলা। মহকান তদমকআ আিিািও  ফামন 
আইতিা, আব্বা তয ম আি াে  াইতে তবাইো হউ 
ম আি া  আত  মকন্তু আব্বা নাই তবফাি া ম ন্তা 
ত ামিআ আিাি বুতকাি  মবেি া ম ল িামিআ 
তদািতলা। আমিও তিাইতজা ত ািতে না  ফামিআ 
ডু িাইআ  াইমন্দআ উ লাি । আম্মাে ে ন ত াউক্ 
 ুত া ত ামি  াইআ ত াইন,          ''তোফু েুই 
 াতন্দা  মকোি লামগ? ''   

আমি  াতন্ত  াতন্ত ত াইলাি,  

   ''আব্বাি ত াো িতনা ফিত  আম্মা ।''  

 আম্মাি ত াউক্  াইন  আত াম্ া তযাইিা উ তলা, 
িু  তিা ো ত ামি ত াইলা,    “িাব্দান ডোং 
ত ামিো।''  

    আম্মাি ত াো হুমনো আমি অতিা অবা  অইলাি 
তয আমি  ান্দা বুমল তগলাি, আমি োইজব অইআ 
আম্মাি বাইমদ  াই িইলাি। আম্মাে ম িাইআ ত াইন, 
''বাতে িামিআ আইআ ইকাতনা তবাইআ অত ান ডোং 
 তিা ? যানুআতিাি বাইচ্চা।''  

     আম্মাতি আত াম্ া তদম আ আিাি মকলান যামন 
ডি লাগতলা, িতনা অইতলা আমি োইতে ম মন না। 
আমি আ লাি হত াতলি  ুত া ফুআ, আব্বা আম্মা 
আফা বাইো হত াতল িব িতিাে আিাি তলাতগ 
আিাদ ত ািত াইন, িাো ত ািত াইন; দতিা  
তদওআ তো  দুতিি ত াো কুতনা িতিাে ত ও উ া 
গলাে িােত  না তফািতযাতন্তা! আি আম্মাে অত ান 
আিাতি যানুআতিাি বাইচ্চা ত াইো গাইিাইিা? 
ত াইিা আমি আিাি আব্বাতি িামিআ আইম ?  
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     ামনি ত মবতলও আফা বাইআ আি আমি আম্মাি 
বাইমদ োইজব অইআ  াই তিাইলাি।  

আফাে ত াইতলা, ''মকো ত াইিাে আম্মাে?''  

    আম্মাে ম িাইো ত াইলা, ''বুল ত াইম  মন 
আমি? েুম্রাি আব্বাে  মক অউ বদিাইি াি লামগ 
মিতকত াি তব  মকনাত্ মগআ তিামি তগত াইন না? 
মিতকত াি তবত ি লামগ তযামদ  াোইতো না োইতল 
লুক া বাম আ িা তো না?”  

    ই  া হা া ত াো, আমি  েমদন তদামি আব্বাতি 
ত াইলাি বালা তদমকআ এ  া  মিতক  তব  মকমনআ 
মদবাি লামগ, আব্বা মহমদন অমফি োমক আইআ 
আিাতি তলাইআ তগলা গুলিান িাতকি ত া। তব  
মকমনআ আওআি িতিাে উিামদক োমক এ  া গামি 
আত াম্ া উমিআ আইতলা এিবাতদ আিাি কুন্তা িতনা 
নাই। এিবাতদ যত ান হুি আইতলা তদ ম  আমি 
এ  া  বাঙ্গা গামিি মনত   াফা তফািা িানুিতি 
তদামিআ ম িাইিাি। িানুি া আিাি আব্বা, মকন্তু 
তিা তে বামিআ োইতে ম না যাি না। আব্বা তযামদ 
মহমদন আিাতি তলাইআ তব  মকনাে না যাইো োইতল 
হা াউ আব্বা বাম আ ো ো।  

      আফাে আে মদআ আম্মাতি তদামিআ ত াইলা, 
''মকো ত াইিাে আম্মা? তোফুি মকো দুি? ই  া 
তো এ  া  এ ম তডন !''  

     ''এ ম তডন?'' আম্মা ত বুতলা এ  া বামি 
িামিআ ত াইন, “োইতল অউ তিােোতনাি বাইচ্চাি 
কুন্তা অইতলা না ত তন? তহি িমিতলা এ  া ম িাও 
তফািতলা না আি তোি বাফ ইস্প  তডড - 
ই  া  কুন তদাতিানি এ ম তডন?” 

      আমি োইতজাব অইআ আম্মাি বাইমদ  াই 
তিাইলাি আি িতনাি িাতয আইতিা আব্বাি তলাতগ 
মহ িতিাে আমি ত তন তিামি তগলাি না!  

      আম্মা আিাি বােমদ ইোংতোি লা ান  াইআ 
ম িাইআ ত াইলা,  ''তিােোতনাি বাইচ্চা, দুি অই 

যা আিাি ত াউতকাি িাতনাি োমক। তহামি যা 
অত ানাউ, নাইতল আমি তোতি  ুন ত ামি মলিু!''  

      এিবাতদ কুন্তা বুযাি আতগউ আম্মাে আিাি 
বােমদ ফামনি গিা  ই া িামি মদলা, আমি িাো া 
হিামনি ত ্ া  ত ািলাি মকন্তু কুতনা লাব অইতলা 
না।  াত াি গিা  আিাি ত াফাতলা লাগতলা। আমি 
দুক ফাইলাি মক না বুদ ফাইলাি না, এ বাতি ডিাইআ 
আম্মাি বােমদ  াই তিাইলাি। আফাে তদাউিাইআ 
আইআ আিাতি  আ্জািামি তদামিআ হিাই মদলা, 
আমি  াোি েত ান। 

       আফা আিাতি ি তো ত ামি তদামিআ িা ত , 
ত াইতিা, ''হতকালো টিক ওইমযতবা তোফু। 
হতকালো টিক ওইমযতবা।“ 

      আমি বাঙ্গা গলাে ত াইলাি, “আফা, আম্মাে 
ইলান ত ািিা ত তন?”  

     '' ুব তবাতিা িক ফাইত াইন তো।''  

     “আিাি ডি ত াতিি আফা,  ুব ডি 
ত াতিি।''  

     ''ডতিাি মকচু্চ নাই। িব টিক ওইমযতবা তোফু। 
তদমক  হতকালো টিক ওইমযতবা।''  

  ত াতবা  -  
- ----------------------------------------- 

হোব্লু আর বোব্লু 

যোনো-হুনো গলফো - হুলে জোহোন তখোইলিোইন 

 (ওনুবোদ - ফোল িো ফসরদ বীসি) 
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অযা  তগিাতিা িা ো অযা  তগামিব িুরুমব্ব োইতনাি 
দুই ফুআ তলাইআ, হাব্লু আি বাব্লু। োতনাি মেন া 
মযমনি িতম্বাল আতলা। অযা  া গাই, অযা  া 
নাইতকাল গা  আি অযা  া  াতদাি। অযা মদন 
িুরুমব্বএ োতনাি দুই ফুআতি ডামকআ ত াইলা- ও 
আিাি ফুোইন, েুিিা যাতনা ত উ হািা মযতবান 
বাম আ িাত  না। আিাি তিাতিাে আইতচ্চ দুমনআ 
 ামিআ যাইবাি। আমি  াই েুিিা আিাি তযো আত  
ইো বা  ত ামিআ অযা  তলাতগ ওউ গতিা িা োে। 
ওউ ত াইআ িুরুমব্বি দি গযাতলা মগআ। 

দুই ফুআে তযব্লা োিাি বাফতি িাটি মদআ আইত , 
েত ান বতিা বাই বাব্লু এ  ে, 

 “দযা  হাব্লু, আব্বাে তযো তযো িামকআ তগত াইন, 
ওো আিিা বাগ ত ামি লাই। েুই তদমকআ িা তব 
গাইএি িাতনি বাযু আি আমি তদ িু মফস্ বাযু। 
নাইতকাল গাত াি আগা বাযু ত আল িা িু আমি আি 
গুিা বাযু তদ তব েুই। আি  াতদাি েুই ি াতল 
উিতব আি িাইেকু আমি উিিু।” 

বাব্লুি বা  ত ািাি বুমদ া হাব্লু  ুমি তিাতনই িামনআ 
তলাইতলা। তফাতিি মদন  ালাইম্জ তবলা, হাব্লু 
তগারুতি গাি আি  ন  াওোইতে গযাতলা। িুিা 
তিাতিাে বাতদ বাব্লু আইআ গাই এি দুদ দুআমন 
আতিাতম্বা ত ামি মদতলা। োি বাতদ বাব্লু গতিি মবতত্র 
দুদ তলাইআ মগআ  াই লাইতলা, অযা  ফু া দুদ 
মদতলানা হাব্লুতি। 

িাদান বযালা, হাব্লু নাইতকাল গাত াি  াইতিা মদক 
তফামি্কাি ত ািাে লামগ গযাতলা। িুিা তিাতিাে বাতদ 
বাব্লু গাত া উটিআ ডাব ত াতো া ফামিআ তলাইআ 
তগাতিাি মবতত্র হািাই গযাতলা। আি অযা লা তবাইআ 
ডাতবাি ফামন  াইতলা, ওউ ডাতবাি বাগও  মদতলা না 
হযাি বাইতি। 

এি বাতদ, হাব্লু অইতনা  াতিাি িতো আতি   াি 
িাদানকু  াতদাি বাি ত ািতলা তিামদে মদবাি লামগ। 
তিােলা যাতলিা আি হুকাইবাি লামগ তিামিি িাতয 
িযালাইআ মদতলা। হাই্জাতবলা হযা  াতদাি গতিি 

মবতত্র আমনআ, মবোে মব াইো িা তলা। তযব্লা বাব্লু 
হুমেবাি লামগ গতিা আইতলা, হযা আইআ আো 
 াতদাি িুমি মদআ গুিাই গযাতলা। অযা  কুনা 
ফতযিাতন্তা  ামিআ মদতলা না  ান্ডাি িাতয হাব্লুি গতোি 
ডা াি লামগ। 

ওউ অযা ই লা ান  তে িা তলা বাকামদন। হাব্লুি 
িন া নািায ওই গযাতলা। হযা না ফাইতিা তগারুি দুদ, 
না ফাইতিা  াইতে নাইতকাল আি নাইতকাতলি ফামন, 
না আত  িাইতেি বযালা উবিাি লামগ  াতদাি।  

হাব্লু হযাতি গযাতলা তগিাতিি বুমদিান িানুতিি  াত  
উতফাতদি মনবাি লামগ। 

তফাতিি মদন তিা াল তবলা, বাব্লু তযব্লা দুদ দুোইতে 
গযাতলা, হযাব্লা হাব্লু গাইএি িাোে বামি িািা শুরু 
ত ামি মদতলা। তগারুএ ফাও মদআ লামি িািা শুরু 
ত ামি মদতলা। বাব্লু ত াইতলা হাব্লুতি তয তগারুতি না 
িািাি লামগ। হাব্লুএ ত াইতলা,  

    “ যাতন, িাতনি মদক আিাি। ওত ান আিাি তযো 
ইচ্চা আমি ওো ত ািিু।” 

 বাব্লুএ বুযতলা বযাফাি া। েত ান বাব্লুএ ত াইতলা, 

 “আইচ্চাতি বাই,  াইল োমক আিিা দুই যতনই 
তগারুি তিাতকাল  াি ত ািিু।” 

তফাতি বাবলু নাইতকাল গাত া উ তল হাবলু গাত াি 
দাতিা মগআ বযা া  াকু মদআ গাত াি গুমি  া া 
আতিাতম্বা ত াতলিা।।  বাবলু ম িাইআ ত াইতলা, 

     "ওই মকো ত াতিি? ইলান ত ামি  না। তদ তি 
নামন, আমি তফামি যাইিু।” 

হাবলু ত াো না হুমনআ  াকু মদআ গাত া িািতে 
িািতে ত াইতিা, 

     "বাই, গাত াি েলা বাযু আিাি, এিলামগ ওউ 
বাযু মদআ তযো  ুমি ত ািতে ফামি।" 

েত ান বাবলু হাবলুি  াল া বুমযআ ত াইতলা, 
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   "টিক আত  তি বাই,  াইল োমক আিিা তফামি্কাি 
আি ফল দুই াই এ তলাতগ বাগ ত ামি মনিু।" 

 ওউ িাইে, বাবলু যত ান গুিাইতে গযাতলা, হযাতি 
ডা াি লামগ  াতদাি া  তলাইতলা। হযা তদ তলা ইক্টা 
আো মবযা।  হযা ম িাইআ ত াইতলা, 

   "মকোতি, েুই  াতদািতি মকো ত াত িা ? মবযা 
 যাতন? আমি মকলান ইক্টা মদআ গুিাইিু?" 

হাবলুএ যুআফ মদতলা, 

      " যাতন, মদতনাি বযালা ই া আিাি আতলা আি আমি 
ফামনে মবযাইআ িা ম লাি, মকন্তু ওত াতনা হুকাইত  
না। তে আমি মকো ত ািোি?" 

বাবলু ে ন হাবলুি  ালামক া বুমযআ তযাোফ মদল, 

"টিক আত তি বাই, হতকালো তলাইআ ওতো 
িাতেি াতফাি ওআি লামগ আমি িাফ  াই।  াইল 
োমক আিিা দুইতযাতনই মদতনাি বযালা 
 াতদািতি তফামি্কাি আি হুকাইআ 
িা িু। িাইে ওখ্ া মদআ আিিা দুইতযাতন 
গুিাইিু। " 

এিবাতদ বাবলু আি হাবলু  ুি তিযাতয মদন  া াইতে 
িা তলা। 

 

 
আিোর বোসরন্দো  তযোোংস  অ্সকি ড 
 

তিহরীন আহলিদ 
(ওনুবাদ - ফাতেিা ফমিদ বীমি) 

ডা া োমক আমলফুতিা  তেইন আইত  িাইযিাইতে, 
বানুগা  ইতটেতিাতনা িািত ।  আমি আিাি লাতগজ 
তলাইআ তেইন োমক নামি তগলাি।  ইতটেতিাতনা 
তদ লাি এ  া িাঝবে ী তব া এ   ুত া ফুআতি 
তলাইআ আিাি লামগ অতফকা ত াতিি।  আিাতি 
তদমকআই োিা আিাি বাইমদ আগাইআ 
আইতলা।  ই  া িীতেি িাইে আতলা, আি  োিা 

ত াতম্বাল মফন্দা আতলা।  িাইতেি  িতিাে  ুআ 
আতলা।  আিিা এ তযান অতি তযানতি  ালাি 
মদলাি , যত ান তব াএ  আিাি লাতগজ েুতলি 
েত ান ফুআ াে আিিাি িাতনি বাইমদ তদৌি িামিআ 
তগতলা। 
 
 আিিা ইতটেিন োমক বািাইআ আইম । 
এ  া  মযপ বািা  ািা আম ল আি 
আতগমদ  ফুআ।  তব াে মযপ ইো  মদআ  ুত া 
িাোে নািাই মদল।  আিিা বানুগা  ইতটেিন 
ওইআ তিালই বাযাি তিাকুিাি এ  া তগিাতিি বাইমদ 
তগলাি।  এতকবাতি অতন্দা াি, গামিি তহডলাই  
 ািা িাোে  কুতনা আতলা আতলা না।  মযপ এ  া 
িুি তলাইআই তিইন তিাউড োমক  া া িাোে নামি 
তগতলা।  ওউ যাওআি িাো া এ দি শুজা আতলা 
না।   িাো া  ুব বাদ আতলা। মকন্ত তবমি তিাতিাে 
লাগত  না। 
 
 এ  া বাোংতলা-ইোইতলি িাদা বামিি িাতন মযপ 
িাতম্লা।  ই  া আতলা আিাি তহাউি বামি, আমি 
তবিাইতে তগলাি। মযপ িািতেই তবি কতেকযন 
বাতিাইআ আইআ আিাতি  ালাি মদল।  োিা 
আিাতি  মবেতি তলাইআ তগতলা আি  আিাতি এ  া 
রুতিা মনআ তগতলা। তযতনা আিাি 
ত ামিআ   তবাওআি  যাগা আতলা।  আমি তহাউ 
িাইে    ুব তহিান আলাি। এিলামগ োিাোমি আমি 
মবোে তগলাি মগআ। 
 
 তফাতিি মদন তিা াতল আমি গুি োমক উ ম , আমি 
বুযতে ফািলাি তয আমি তিাবত  িাোি গ্রাতিা 
আইম ।  তয বামিে আমি িাতত্র তিাইলাি মহক্টা আতলা 
আতিাল বামি।  আমি বািা আইআ িাতন আ তে 
লাগলাি, আি আিাি িাতন আতি  া  শুতন্দাি বামি 
আতলা - ইক্টা বাইতিি মদতকি বামি।  ইতটেিতনি 
ফুআ া ওউ বামিি দাতিা উবাইআ আতলা।  আমি 
োতি তদমকআ আমিআ মযকাইলাি ওউ যাগা া 
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মকোি?  তহ ত াইতলা, ই  া ত ামঙ্গ গি।

 
 
 "ই  া িুল বামিি অোংতিা নাে ত তন?", আমি 
মযকাইলাি। তহ ত াইতলা তয ইক্টা িুল বামি োমক 
আলাদা  িা ওইম ল  াতিান এি এ  া উতদিয 
আম ল। ত ামঙ্গি গি আম ল, তযতনা আতগি 
তযামিদািিা িামলতিা তবাইো। োিা িা ো িুল 
বামিে।  তহ আিাতি আিও ত াইম ল তয আতগি 
তযামিদািিাি আমি আি তিবতিাতল  গামি 
আম ল।  োিা তয  ি আদাএ ত ািতো ইো আমিি 
মফত া ত ামি আইতো।  আমি ইো হুনম লাি তযিন 
ই া এ  া আতগি যুতগি গতফা।  মকন্তু ফুআ াে 
আিাতি ত াইতলা তয ইক্টা িুত ও গতফা নাে। 
 
 ত ামঙ্গ গি া আম ল যান  ািা শুতন্দাি। ই া এ  া 
 াত াি মবমডোং আম ল তয  াি  শুতকা ফাতোি  াদ 
আতলা। ফুিানা আতিাতলি ওআতলি বদ্লা এি 
 াইতিা বাইমদ  াত াি তগি আম ল আি ইক্টা গ্রাতিাি 
ফুকুি োমক তদ া যাএ। ইতনা এ  া  বতিা  ুলা 
বামিন্দা আম ল, উ া গাত াি তলাতগ বামন্দআ িা া 
ওইম ল।  আমি বামিন্দাে তবাইআ ফুমিি 
তিাবুয  তডউ এি উতে তিা াতলি কুআিাি বাইমদ 
 াই তিাই লাি।  আিাি গ্রাতিাি মবতত্র মদআ 
তবিাইতে  ইচ্চা ত ািম ল।  আমি তহতি মযকাইলাি 
তহ আিাি তলাতগ যাইতবা মন।  কুোিা তিামি যাইবাি 
তলাতগ তলাতগ  ঙ্গী গতিি আইন্দাি িাোও তফামি্কাি 
ওই তগত । িািা িা ও অত ান তদ া যাইতিা।  তহ 
আিাতি গ্রাতিা গুিাইতে তলাইআ যাইতে  িাময 
ওইতলা। 
 
 আিিা িা  ফাি ওইআ তিামনফুমি ফািাি মদতক 
তগলাি।   আমি ত আল ত ািম  তয োিাি গি াইন 
ত াতো া তফামি্কাি আম ল।  োিা আতলা োমে 

যািা তিামনফুমি-ইোইতলি ইস্কা  আি  প 
বানাইতো।  আমি োিাি কতেকতযাতনি তলাতগ  ুলা 
উ াতনা তবাইআ আড্ডা মদলাি আি গ্রাতিাি মফ া 
 াইলাি।  আিিা তয তিাতিাে যাইিাি মগআ, োিা 
আিাতি এ  া তিামনফুমি ইস্কা  আি  এ  া ব্লাউয 
তলাতগ মদম ল।  এ  া  াতফাি আিাি  াত  যা 
িুইতলযাবান। োিাি তিিানদামি আিাি বালা লাগত । 
 
 বামিে মফিাি  তিাতিাে তফাতো, আমি ফুআতি 
ত ামঙ্গ গি মগমিআ িা া তবাউে শুতন্দাি গাত ি ত াো 
মযকাইলাি।  তহ আিাতি লম্বা ব  গাত ি ডাতলা 
বামিআ উ া তযাোংমল অমকি তডি তিাবতেতে তদ াি িতো 
যাগাি গতফা ত াইম ল।  আমি মনতয না তদ তল 
মবশ্বা ই ত ািলাি নাএ তন।  ইক্টাইন িাদা িঙতগি 
আতলা - অমকি ড, তবাহুিা এ তলাতগ বামিআ উ তো 
মকন্তু  ুব  তিাই,  াতিান  ামল ওউ গা  াইনই োিাি 
ডাল মদতবা। 
 
 আিাি তিাতনি িাতয আম ল গাত া উটিআ ত াে া 
অমকি তডাি গা  ডা াে যাইবাি তিাতিাে তলাইআ 
যাইোি। মকন্ত আমি বাবম লাি তযামদ আমি এ তযান 
যানা শুনা গা  বাওোি িানুি  ুমযআ ফাইলাই োইতল 
ই া এ  া বুমদিাতনি  াি ওইতবা।  আি ত  
?  মকন্তু ওউ ফুআ াে আিাতি ত াইম ল তয তহি 
কুতনা অশুমবদা ওইতো নাে, তহ আমনআ মদতে 
ফািতবা। আমি তফােলা তডািাই তগলাি, তহি   ুত া 
 ুত া আঙু্গল  াইন গাত ি িাতয আ িাইআ তদািা 
তদম আ।  মকন্তু তহ  এ  ফতলাত  উটি তগম ল আি 
েত ান গাত ি উতেি োমক আিাি বাইমদ তলািাইম ল 
ডাল  াইন।  তহ ডাল োমক ত াএ া িাদা অমকি ড 
ম মিআ িাটিে ফালাইতলা আি আমি তযতনা গাত ি 
মনত  উবাই তিাইলাি মহতনা এ  গাম  ফালাই মদল। 
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 ফুআ াে   ফ  ত ামি  মক ু তিাতিাে বাতদ মনত  
নামি তগতলা।  তহ কুতনা দুকও ফাইত  না িাটিে 
তফািাি বাতদ।  আিিা অমকি ড াইতন্ততি মন  োমক 
তলাইলাি, ইক্টাইতন্তি যি ম মত্রো তফামি 
তগতলা৷  ইক্টাইনতোি লামগ আতগ োমক মক ু 
ম ন্তাত ামি িা ম লাি।  আমি  ডা াে ইক্টাইন 
তলাইআ যাইিু আি আিাি বামিন্দাে তিমলোংতগাি মনত  
যুলাইআ িা া িিা ডাতলা  ামফআ মদিু।  ওউ 
অমকি ড াইতন্তি বাতোমবও যি আম ল তয া টিক িতো 
ফামন মদতল আ াতনা  বাতব বাম  যাইতবা। 
 
 ইক্টা দুইমদতনি লামগ তবিামন আম ল, তয া  ুব 
োিাোমি তিষ ওই তগতলা।  ওউ মযপ াই আিাতি 
আবাি ইতটেিতন তলাইআ আইতলা।  আমি ড্রাইবাি 
আি ফুআ াতি টিপ্স মদো ডা া যাওআি তেইতনা 
উ লাি।   আমি ডা াে তফৌ াই আি অমকি ড 
রুআমনি লামগ কুতনা অতফকা ত ািতে ফািম  না। 
 
 আমি তযলান বাবম লাি ঠিক ওলানই ত ািম । োিা 
আিাি তেত া বামিন্দাে শুতন্দাি ওইআ ফুটিআ 
উ ম ল আি আিিাি তিাওতিাি বামিন্দাি তেত া িিা 
ডাতলা ফুল ফু ম ল।  োিা আিাতি তহাউ যাদুতগািী 
যাগা-ত ামঙ্গ গি এবোং গ্রাতিাি ফুকুতিি ত াো িতনা 
ত ািাইআ মদতলা। 
 
 

 

আিোলনোখ তখো োগোি 
িোিুদুর রহিোন 

 
লাইতজ ামদন আতগাি ত াো। তনতত্রাকুনাি তযলাি 
বাতিাআট্টা োনাি তি ামিকফুি তগিাতিাি 
ফুবফাতি  আি দািাি মবতলি তফামিিফাতি এ  া 
আ াতনা  ত ালাগা  আম ল। িাইন তিি িাতয ওউ 
গা  তলাইআ তয  তো দতি াতনাি ত াো বািো ও 
মব্িাি আম ল োি কুতনা টিক টিকানা নাই।  াতিান 
অইতলা ওউ গাত াি আো, তডাগা বা কুতনা মক ু 
 া  তলই ি তো বাইি অইতো।  ামল মকো ইক্টাই?  
অতন  তিাতিাে ওউ গাত ি আিফাতি ত উ তগতল 
এ  া মবিাতখ্ো  ালা িাতফি োিা  াইআ যান 
তলাইআ তহ কুতনাতি াতে মফমিআ আইতো। তগিাতিাি 
লুকতযাতনি দাতিানা ওউ  ালা িাফ া ত ালা গা  াতি 
ফাআিা মদতো। এিলামগ তযইতবলাই ত উ গাত ি 
 াত  যাতই ো, িাতফি তদৌিামন  াইআ বাতসো। ত উ 
ত উ তিাতন ত ািতো ওউ গা  া আযুি রা (বুে 
তফতিাতেি আোনা) আম ল। এ ািাও মক ু মক ু বুিা 
িুরুমব্বিা বাব তো ইক্টা ওউ ব োংতিাি (তয তযামিি 
উফ তি গা ) কাতিা িাতফি হত াল। এ  ত াোে 
ইক্টা তলাইআ যা িাইন তিি িাতয  ানাগুিা ও বাবনাি 
কুতনা তিষ তআ লা না। 
 
যাই  ওউক, এ মদন এই িঅত্িি য   ুল ম ল এ  
উযাি (ওঝা) িাইতদাতি। কাইমন অইতলা, কুতনা এ  
তিাতঙ্গালবাি দুইতফাি তবলাে এ  উযা অউ গাত াি 
 ামনমদো যাওোি তিাতিাে োি মফতন্দ াতনি তল ামঙ্গ 
আত াম্ া মবময তগতলা। েত ামন তহ বুতচ্চ তয 
আিফাতি কুতনা িাতফ  া া রুমগ আত ।  াতিান 
মনওি অইতলা- য ত ামন উযাি  াত  কুতনা িাতফ  া া 
রুমগ আে, েত ামন োি মফন্দ াি  াতফাি মবতিি 
ত ামিআ োি মফন্দাি তল ামঙ্গ মবময যাইতো। যাই  
ওউক, উযা বাকা তিাতিাে মহিাব মকোব ত ামিআ 
বুতচ্চ তয ওউ  ত ালাগা   াই রুমগ। তয ামদও তফােলা 
মদতক উযাি ওউ  াতন্ডা  াি ানা তদইকা তিাতবাি 
োতি িাো ফাগলা ত াআ শুরু ত ামি মদম ল। তে 
তফাতি অতে অতে হতকাতলই তহতি িাআইতজাও 
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ত াতি। এি বাতদ উযা এ  ানা মেন মদন যাি-ফুক, 
ফামন ফিা আি নান ান যাতেি গা  গা িাি িি ি 
মদো গা  া োমক  িানুি াতি বাইি ত াইিা 
আন ম ল। মকন্তু তহ িানুি াি আি িাই নতিি ত আিা 
আতলা না, িাতন তহ িািাতিাক রুগা-ফাত্লা  আি 
দুতবিাল ওই তগম ল। 
 
 ফুিা  াইিমদন তবাউে ম মক্িা টিমক্িা ত ািাি 
ফতি রুমগ শুতিা অইম ল টিক মকন্তু োি 
িতিানতিা মে তেিো  ায ত ািতো না। আ ো 
মক ু মক ু ত াো ত াইতো যাি মক ু বুযা যাতই লও 
তবমিি বাগ ত াোই ত উ মকচু্চ বুযতো না। োি 
হতকাল ত াোি িািত াো অইতলা- োি নাি িাতজান 
কামন্ত। োিাি বামি মই ন্ডআি তিগাতল াএি গাতিা 
ফাআতিা কুতনা এ  এলা াে। তহ োি তদামন বাতফি 
এ িাতত্রা ফুে। হািামদন ফািাি ফুআইতন্তি িাতে 
আড্ড া মদতো আি গুিাগুমি ত ািতো। কুতনা এ মদন 
ফাআমি এলা াি ফুআইতন্তি িাতে ফাআমি গাত ি 
গাোি মবে তি ফামকি বাইচ্চা তদািতো মগআ মবিাতখ্ো 
িাতফি  ুতবাল  াতই লা। ডান আতোি ত ামিি 
উফ তি িাতফ  াতিাি মদম ল। িাতে িাতে অইতনা 
ফুআইতন্ত উযাি লে (লো পাো মদতে এক ধিতনি 
িমি) মদআ োি আে তিা তো ত াইি া বাইন্দা 
মদ তলা। মকন্তু এ মদতনি মবে তিই মবতিি যালাএ আ ে 
িািা তিামিতলা মবি ত ািাই তগতলা আি হাইঞ্জাি 
তফাতি োি মগআন আিাইম ল। 
 
 এি তফাতি তয মকো অমই  ল োি মকচু্চই তহ যাতন 
না। বালা ত াো, োিাি এলা াে এ  আনামি 
ত ামবিায  ািা আি কুতনা ডা তোি   া তোি মকেেু 
আম ল না। যাই  ওউক, বাঙ্গা বাঙ্গা ত াোে তহ যা 
বুযাইতলা ই া অইতলা- তহ োি দাদাি কাত  হুন মেল 
তয, তয ামদ কুতনা িানুিতি হাতফ  াত  আি োতি বালা 
ত ািা না যাে, েত ান তিিতিি োিা ত ালা গাত ি 
এ  া বুিা (কলা গাতেি ভ্যালা) বানাইআ রুমগতি এি 
উফ তি েুমলআ, মক ু  ামনদামন আি ত  া তফাইিা 
িাতে মদো বুিা বািাইআ মদতো।  ু ু এ  া িাটিি 
বাশুতনি উফ তি রুমগি টিকানাও তলম আ মদতো যাতে 

রুমগ বালা অতই ল মফমিআ আইতো ফাতি। ওউ 
ত ালাি বুিা বািতে বািতে এ  তিাতিাে উযাি বামিি 
গাত া মগআ োিতো। েত ামন উযাি মফন্দ াি   াতফাি 
মবময যাইতো আি তহ বুযতো তয তহি রুমগ আতই  । 
আি ওউ বুিাি িাতে িাতে িাফ াও যাইতো এি 
ফাআিাদাি মহিাতব। তহি তবলাে ি তনা অে অলান 
মকচু্চ আইত । এিতফাতি তহ আি মকচু্চই তিাতন 
ত াি তে ফাতি না। 
 
 তে াতব এলা াি তিাে িুরুমব্বতন্ত ওউ গত ানাি 
বামক া বাি ত াি তে ফাি ম লা। অতন  িানুিই ই 
ত ালাি বুিা তিামিকফুতিি উযা অম ল ফাতলি বামিি 
মফত  তদ ম ল। তে াতব িাতজাতনি দুিবাইতগা তয, 
ত ালাগাত ি বুিা যত ান তিগাতল াএি গাতিা ফাআি 
োমক  োংতিা তনামদ অইআ মবিা  তফাে ফাি অইআ 
দািাি  াতলাি মবতোি অইআ অম ল ফাতলি বামিি 
মফত  মবল ফাতি লাতগ, েত ান  আতিক রুমগ তদ  তে 
তহ মকশুিগ তঞ্জ তগম ল। তহা ান োমক আওআি 
তফাতে আ হািাি িুতিা দুই এলা াি  াইজাি িাতয 
তফামিআ উযা অম ল এ  বাতি যাগাে তিামি যাে। 
আি ইকাতনা মবতলি ফামন ত াি তে ত াি তে ত ালাি 
বুিা হুক্নাি িাতয আ মক যাে। আি ইবােমদ মদতনি 
তফাি িাি, আি িাতিি তফাি বত াি যাইতে যাইতে 
বুিা োমক ত ালাগা  অই যাে আি রুমগ গাত ি তলাতগ 
মিমি যাে আি িাফ া গাত ি ফাআিাদাি অই যাে। 
তয ামদও তঅ ন  ত াোবােি া ও তোকি াতে ামকি ি তফাতি 
তগিাতিাি তিাবত  িুরুমব্ব এ তিা মবি বত াি বতোি 
মহতিাক তবাতশিি িাইতদাতি অউ গত ানাি িঅত্িা 
বাইি অে। তে াতব তয মদন িাইে িাতজান অউ কাইমন 
ত াইম ল আি িুরুমব্বিাি ত াোবােি া হুন ম ল হউমদন 
তিি িাই ে োমক িাতজান মনরুতদি অই যাে। অতন  
 ুযা ুময তকাইিাও োতি আি ফাওআ তগত  না। 
অউমদতক ত ালাগা   াও অতে অতে তিামি তগম ল 
আি এি তফাতি আি ত উ কুতনা মদন িাফ াি  াোও 
তদ ত  না। রুমগ িাতজান, আ াতনা  ত ালাগা  ও 
মবিাতখ্ো  ালা িাতফি তিষ অইতলও িাইন তিি 
িাতয ইক্টা তলাইআ গ তফি অ তনা তফাতযিাতন্তা তিষ 
অইত  না। 
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রোন্দো সিকোসন  

১  িুঙ্গো সহদ  হুটসক 
 

ম তলাটি তবাউে 
মযমনতিাি িাতয  ুঙ্গা 
মহদল হু মক আতি  া 
ওইমেতজা। ইক্টা 
ম তলাত াি তগিাতিা  ুব 

তবমি ওইতো।ওত ান ইক্টা অতে অতে আিাই যাি 
মগআ। আিিা হত াতল  ুঙ্গা মফ াি নাি হুনম  আি 
আইয আিিা যানিু  ুঙ্গা মহদল হু মক মকলান 
বানাইন। 
 
 তয ো তয ো  োগলবো: 
 
১| অযা  া িাইযযািা  াইতযাি বাি। 
২| দুই ত ময ফুটি িা ।  
৩| িুিা তেল -  ুঙ্গাি মবতত্র লাগাইবাি লামগ। 
৪|  াি  ািুত  আদা  ািু  ওমি। 
৫| ত ালা আি নাইতল  াত াল ফাো - িুক মডফা 
মদবাি লামগ। 
 
সক োন বোনোইবো: 
 
• ফেলা িা গুনতি  াটিআ তদাইআ, ফামন 

তযািাইতে মদতে ওইতবা।  

• এি িাতয বাতিাি  ুঙ্গাি মবতত্র িুিা তেল িা াইতে 
ওইতবা। 

•  িাত াি ফামন তযামিআ হাতলি, িাত া  াি  ািু  
মদ আদা  ািু  ওমি িা াইআ িা তে ওইতবা। 

•  এি বাতদ,  ুঙ্গাি মবতত্র  াই্িা িা  হতকামি 
ডুকাইতে ওইতবা। এিন বাতব  াফাইআ ডুকামন 
লাগতবা, যাতে ত ামি কুনু  ামল যযাগা না িাত । 

•  োি বাতদ, ত ালা ফাো আি নাে  াত াল ফাো 
মদ িুতকা মডফা লাগাইতে ওইতবা। 

•  হযাতি, বামিি  ান্দাে কুনু তবিাি িাতয 
আ  াইআ িা তে ওইতবা ১৫ োমক ২০ মদতনাি 
লামগ। 

•  ওউ হু মকি তগিান  ুব তবমি এি লামগ, ফাক 
ত ািাি তিাতিাে িুিা হু মক মদতলই ওে। 

 
আতিক  ান ত াো িতন ওইতলা, বাতিাি  ুঙ্গা না 
ফাইতল িাটিি হুরু ত ামশিে ইক্টা বানামন যাইতবা। 
 
ফোওআ তগলি:  ুি্জনাি উন্দাল 
 
---------------------------  
 
২ সিল োলটোর হো লখোরোর আিোর 
 

ফোল িো ফসরদ বীসি 
 

  
 
তয ো তয ো  োগলবো: 
 
# হােত ািা -২ া ( ুকিা ত ািা) 
# তিামিিাি তেল - ২০০ মিমল মল াি  
# মিকি া- ১০০ মিমল মল াি  
# ম মন - ১০০ মিমল মল াি  
# আদা- ১ া  ুত া (কুম  ত ািা) 
# তিাশুন- ৩ া বতিা কুম /আো কুআ) 
# ওলুদ গুিা- ১  ািু   
# লাল তিামি  গুিা - ১  ািু   
# লাল হুক্না তিামি - ৮/১০ া (আো) 
# তদামনআ - ১  ািু  (আো) 
# মযিা - ১  ািু  (আো) 
# তিমে,  ামল মযিা (ম মম্  তফামিিান আো) 
# লতবান - আদা  ািু   
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সক োন বোনোইবো: 
 
• তফােলা হােত ািাতি তদাইআ  ু িা  ু িা 

ত ািবা। তলবু তযলান  াত াইন ওলান  ু িা 
ত ািবা মকন্ত িাতয মদআ আতি   া া মদবা। 
হােত ািাি িতিি মদক ফালাইতে ফাতিাইন আবাি 
িা তে ফাতিাইন। আমি ফালাই তদই  াতিান 
ওইতলা কুতনা কুতনা হােত ািা মেো ওইতো ফাতি 
এি লামগ। এি তফাতি  ু িা  াইতন্তি িাতয অতফা 
ওলুদ লাগাইআ তিাইতদা মদতো ওইতবা এ মদতনি 
লামগ। 

• ওত ান এ  া হামিে ফামন গতিাি ত ািতে 
ওইতবা। হােত ািা াইন মিতদা এি লামগ গতিাি 
ফামনে মদতে ওইতবা। ৫ মিমনত ি লামগ মিতদা 
মদআ, ফামন যাতেি  মদতে ওইতবা। 

•  আো মযিা, তদামনআ, তিমে,  ামল মযিা  ামলআ 
আদা বামঙ্গআ  িা তে ওইতবা। 

• ওত ান আতি  া হামিে তিামিিাি তেল গতিাি 
ত ািতে ওইতবা। আগুন ত ািাইতে ওইতবা। 
তেল গতিাি ওই তগতল আদা, তিাশুন মদতে 
ওইতবা। ইক্টাইন লাল ওই তগতল, হুক্না তিামি  
মদআ বাযতে ওইতবা।  

• এিতফাি মিতদা তদওআ হােত ািা াইন মদআ 

লাতেি  ওইতবা। 

• এিতফাি িব িশ্লা: ওলুদ, তিামি , মযিা, তদামনো, 
তিমে,  ামল মযিা, ম মন, মিকি া আি লতবান মদো 
লাতেি  ওইতবা। 

• এিতফাি আগুন এতকবাতি ত ািাইআ িা তে 
ওইতবা। আদা তগাো বাতদ যত ান তেল উতে 
উ তবা েত ান নািাইতে ওইতবা।  

•  ান্ডা ওই তগতল  াত ি ববোতিা তবামিআ িা তে 
ওইতবা। তিাতিাে তিাতিাে তিাইতদা মদতল ইো 
আ াি বাকামদন বালা িাত । 

------------------------------------------
- 
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তকামবো 

অ্যোখ তখোরোফ সদন 
 

কোসয িোহু্ববু  হক 
(ওনুবোদ  - ফোল িো ফসরদ বীসি) 

 
 
গযাতলা ইসু্কতলা 
আতলা  ান্ডা মদন  
মনতলা না কুনু গতিাি  াতফাি  
ত াতিা বতিা তবতকাল। 
 
ডুতখ্লা তকলাত া 
কুনু িাক্স  ািা 
মযকামন ওউতলা,  যাতন? 
নযাওআ ওইতলা  াতিা। 
 
গযাতলা িাত াি িাতয 
 াইতলা মদতে তদৌি 
আতলা না ত উ 
ওইত  না তিৌয। 
 
আইতলা গতিা মফমিো 
 াইতলা  তেি  তফামি্কাি  
ফাইতলা না কুনু িাতবান 
এি লামগ তল াও ওউ তকামবো। 
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সিল োটি বোিোর তবোইসিল্টো: শুর-
টোন 

 
িোসির আ ি 

 
আমি  ামিি আলি, University of Southern 
Californiaও  বািােতি PhD ত ািিাি। হউক্টাি 
িাতয, আিাি গতবতিানাি  িুল মবতিাে অইতলা 
িোং াতলাগু বািাি বতনিানা ও পুতনামিয-মযতবান আি 
বািাি শুি বা ইতোতনিনি বযাতবাআি। এি লামগ 
ম তলাটি বািা তলাইআ আিাি গতবতিানাি  আতগ্রাও 
অইত । তযামদও ম তলাটি বািাি বতনিানা ত ািা 
অইত , আতিা বাকা ত ািবাি তিাই গযাত । 
োিতফাতিও ম তলাটি বািাে শুতিাি বযাতবাআি 
তরামিতো বাোংলাি তলাতগ তবাউে েফাৎ আত । ওউ 
গে বত াি তদামিআ আমি মবমে আফাি তলাতগ 
ম তলাটি মহিাি। আিাি আতিা বাকা মহকবাি 
ো তলও, ওউ তল াি িাইতদাতি হত ালি তলাতগ 
বািােতেি তফাতকা োমক মকো মকো মহমক্স মক ু 
তিআি ত ািোি। আিাি ই তল াি উতদত্িা এিন 
নাে তয,  আিাি তনাইআ কুতনা আমবি াি 
তদ াইোি। আলবৎ ফাত া  অত ালতে ম তলাটি 
বািাি বযাকতিান বালাটিতক বুতযাইন, আমব্ াতিাি 
মকচু্চ নাই।  আিাি আিা অইতলা ওউ 
বতনিানাে  হত াতলাি মনতযাি বািা তলাইআ বতনিানা ও 
তলিন ত ামিআ তদ া যাইতবা ম তলাটি বািাি 
বযাকতিানি তযাটিতলাো ও শুতন্দাতযিা তদ ামন।  
 
বাোংলাি নানান অতসাতলাি বািাি িাতয, শুতিাি 
বযাতবাআতিি বাকা ববম তত্রা আত । বাইতকাি িাতয 
মকো শুি তদওআ অইতিা ইো নানান লা ান অে। 
মকন্তু মবতিি ত ামিআ বাোংলাতদতিাি ফুব অতসাতলাি 
বািাি এ  া তবাইমিত্ া অইতলা, ফিতে  িতব্দাি 
উতেও শুতিাি উম লাে িতব্দাি িাতন া ফামি যাে। 
ম তলাটি  ািা,  া গাইআ বািাতো অে, আি কুতনা 
কুতনা আমদবামি বািাতো অে। ম তলাটি বািাে এ  া 
উদাওতিান মদিািঃ  ালা। ম তলাটি বািাে ই িব্দ াি 

মেন া িাতন আত । তরামিে বাোংলাি ওউ মেন া 
িাতন আলগা ত ািবাি লামগ উইচ্চািতনাি েফাৎ আত  
বযাঞ্জনধ্বমনেঃ  ালা (আত্মীে), কাতলা (িঙ) আি 
কালা (তয  ি হুতন)। মকন্তু ম তলাটি বািাে ওউ মেন 
িাতন াি লামগ, মলকতে তগতল তদ া যাে তযন একই 
লা ান উইচ্চািন  িা যােঃ  ালা। মকন্তু আতিাতলই 
উইচ্চািণ ত ািতে তগতল, তদ া যাইতবা তয ফিতে  
িাতন াি লামগ, আলগা শুি আত , তয তল াে বুযা 
যাে না। বািাি িাতয ইলা াতনাি বাকা িতব্দা আত  
যাি তল াি মিল ো তলও ত াইবাি তিাতিাে শুতিি 
েফাে আত ।  বািাি িাতয ইলা াতনি আতিা 
তবাউে িতব্দা আত  তযতিান  (১) মভ্ া (visa), (২) 
মবো (তপাকা), (৩) মবো (তকািতিি) (৪) মবোনা মবো 
(েুই অতিি)- এই  াইতিা াই ম তলাটিতো মব া ত াে 
মকন্তু শুতিাি মক ু েফাে আত  ।  
 
ইক্টা িাে তযলা ান অে  মহক্টা তলাইআ Dr. 
Amalesh Gope আি Dr. Shakuntala Mahanta 
দুইতযান বািামবতদ গতবতিানা ত ািত াইন। মকন্তু 
ম তলাটি বািাে তযলান তযলান আলাদা অে বুমলআ 
বাকা গতবতিানাি তিাইত ।  
 
শুি  ািা ম তলাটি বািাি বাকা ববম তত্রা আত । আিাি 
আিা অইতলা আিাি তফািতে   ুত া তল াি িাতয 
আতিা মক ু তিআি  িা ওইতবা। আতগ্রাও ো তল 
ফাতিা োকুউকা, আি মযকাইবাি বা টিক ত ািামনি 
ো তল আিাতি ফা াই তদউকা।  
 
------------------------------------------ 
তরোবিন্দ্রোনোত বিন্দ্ োন্দ্ ো ম োবনফুবি 
নোি ও  ুযন্দ্তোিো আব ন্দ্ি ফোই ো 

বি রুিো শোহোনো 

এখিোি ম োবি তিাবিন্দ্রোনোত (িবীন্দ্রনাি ঠাকুি) 
বিন্দ্ ো  আইস্লো। বি শন্দ্ োয় বিন্দ্ ো  িযোন্দ্গোন্দ্ ো আবি  
নো, আবি  আশোন্দ্ ো। ম োবি আইস্লো বশন্দ্ োোং ফোআন্দ্িো 
ফোখোবনত । িন তোব  ফোই ো বিন্দ্ ো  মিিোবনি 
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দোওত। বশন্দ্ োোং আি বিন্দ্ ো   দুই োউ আশোন্দ্ ি  োন্দ্য 
আবি । বশন্দ্ োোং ফোআি তোব  বিন্দ্ ো  যোওআ শুযো 
আবি  নো ইক্টোত মফোয় ো ম োবি  বন িোবয আস্লো। 
বিন্দ্ োটি  োইনন্দ্শি মিযোন যুিোযুবিি  োবি ম োবি িোবয 
ওই ো। িোবয অইতোও িো নো মখন্দ্ন ম োবিি আবি  
ফোখোবনি খুি শখ। তোইন ৩৫ ো মদশ গুিন্দ্িোইন। 
িোবয নো অইআ যোইিো মখোই। বিন্দ্ ো  আইআ িযন্দ্িোত 
শোিযো ো  ওউ  োটিত মিোইউ মি ো, ইিন্দ্ন িতুতোও 
বিন্দ্ ো  আইস্লো, শোিযো োন্দ্ োি শোন্দ্ত মদখো মখোিিোি 
 োবি । তিাবিন্দ্রোনোতও আই ো। ম োবিন্দ্ি ফোইয়ো 
মিোইি কুতুি, তগাবিি তগািবো, ইনু্দ  ুি  োন শন্দ্ি খুি 
 ুমি অই ো । দোওত-ম  োনদোবি খুি দু দোন্দ্  
অইন্দ্ ো। িোন, নোি, ম োবিতো ওবিতো নোনোনতো 
অইন্দ্ ো। ম োবিি মদখোি মিৌখ আবি  িন্দ্িো বিকন। 
তোইন খোব  মদখতোউ নো, ব িু নো ব িু  খুবযআ িোি 
মখোিন্দ্ত ফোিতো। 

বিন্দ্ ো  আইআ তিাবিন্দ্রোনোত ফোই ো ম োবনফুবি না   
আি সিওদ  ুযন্দ্তোিো আব  (ব েদ তিাজেবা আমল) 
। ম োবিি শোিতন ম োবনফুবি নোি নোবি  
ম োবনফুবিিো। বদ ো তোন্দ্ োি ম োবনফুবি নোি ম োবিি 
িন্দ্িো িো ো  োবি মি । ফন্দ্ি তোইন (তিাবিন্দ্রোনোত) 
অন তোব  ম োবনফুবি নোন্দ্িোি িাত্ াি ম োইআ মি ো 
শোবিবনন্দ্ ন্দ্তোন্দ্নো ই নোি বি োইিোি   োবি।  ুযন্দ্তোিো 
আব  ইিকুন্দ্ ো ফিতো তন্দ্খোন তোইন বিটি ম খ ো 
ম োবিন্দ্ি। শুরু অইন্দ্ ো দুইতযামনোি  োন্দ্য বিটি 
িো োিোব । ম োবিি ডোন্দ্খ আব  শোি শোবিবনন্দ্ ন্দ্তোন 
বিআ মফৌস্লো। ম োবিি মখোতোয়  ুযন্দ্তোিো আব ি  ুন্দ্ ো 
তন্দ্খোন্দ্নো বিন্দ্ োটি খ  োি িন্দ্ন্দো (বিতলাটি ডোয়ন্দ্ ক্ট) 
 োবি মিোইন্দ্ি। শোবিবনন্দ্ ন্দ্তোন্দ্নো ম খোফিো মশন্দ্শ 
বিন্দ্দশ বিয়ো সিওদ  ুযন্দ্তোিো আব  আন্দ্িো ম খোফিো 

মখোি ো, যািিান মগো যািিামনি বািা আতিা নানান তদতিাি 

িাইত্িাি িাে ত াো মহমক লাইলা।। ফন্দ্ি 
শোবিবনন্দ্ ন্দ্তোন্দ্নো িাত্ াবি মখোিতো। তফাবিত 
 ুযন্দ্তোিো আব  ম ত া  ওই ো আি  োইনন্দ্শ আইয 

ফন্দ্যবোি তোন ম খো মিোই তফাবিয়ো িন্দ্িো  যো ফোয়। 
বিন্দ্ ো  তোব  তিাবিন্দ্রোনোত খুবযয়ো ফোইআ তুব আ 
ম োইআ মি ো দুই তোফো বিবনশ - এখ ম োবনফুবি 
নোি আি দুই সিওদ  ুযন্দ্তোিো আব ।   

 

 

আও সিল োটি বোিো তর যোগোই 

ফোল িো ফসরদ বীসি 
 

 
ম তলাটি বািাে  তবাই ফাওআ  ুতবাই ত াটিন আি 
ও্লাইতনাও  ুমযআ ফাওআ িুিমকল। ওউ তবাই 
োন্-োতনাি লামগ বালা ওইতবা যািা ফিাশুনা আি 
 ামিি লামগ ম তলাত া আইত াইন আি িািা। তবাউে 
 াতত্রা যািা ম তলাত াি বাইতিি োমক আইত াইন 
ফিাশুনাি লামগ, বািা বামিে আি নাে কুমেোং ত োতিা 
হুরুোইতে ফিাইতে যাইন। িাে না বুযাি  াতিাতন 
োিা তবাউে তিাি্িাে ফতিাইন।  মহব্বাি, বাইি 
োমক তফা ুে অমেমে আইন তবিামনে। তহব্লা 
োন্তাতনাি আতিা বালা লাগতবা ম তলাতে, তযামদ 
আিিাি এলা াি িাে বুযতে ফাতিাইন। ম তলাত া 
এখ্ া িতব্দাি  লতগ তবাউে িতব্দা আত । ওউ 
তবাইও ম তলা , তিাতলাইবাযামি, শুনািগমঞ্জ ও 
তহামবগমঞ্জ িতব্দা আত । ম তলাটি মক ু িতব্দা অতে 
অতে আিাই যাইতবা।  ো াইন যাতে আমি যাে না 
এি লামগ তবাই া মেআি ত ািা। তবাই া ওমবদান (e-
Dictionary) ওআে তয শুমবদা আতননিাি ওইতবা, 
আতননিা  ুব িতহাতয ত াো হাযাইআ িাে  ালাইআ 
যাইতে ফািবা, তয াে িতবাি উতফা াি ওইতবা। 
 
 আিিাি ম তলাটি বািাে আিমব, উদুি, ফািম  বািাি 
তবতবাআি ওে  ুব।  াতিান, িাহজালাল (িহঃ), িাহ 
পিান (িহঃ), ািাও আতিা  ুমফ িাদত ি  ুআ িা াি 
লামগ।  
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তহতি এখ্ া ত াোই ত াইিু, বািা আিিাি তযলানই 
ওউক তলমকআ িা া দি াি। বাোংলা বািা ওইতলা 
মি া বািা আি মনতযাি এলা াি িাে, মগে আতিা 
বালা লাতগ। "আ  ম তলাটি ভ্াষাতক জামগতে েুমল" 
তবাই াি ম তলাটি বািাে "আও ম তলাটি বািাতি 
যাগাই" আি আমি, হতকাল বািাি িানুতে দাওে 
মদআি ম তলাত া। তযব্লা োিা তবিামনে আইবা, 
মহব্বাি োন োতনাি মযকাইবাি দি াি ফতেি া নাে কুন 
িতব্দাি মকো িাতন,  াতিান আতননি তলাতগ আত  
ম তলাটি বািাি ওমবদান। আমি তদাইতনযাবাদ যানাই 
‘আমিন িহিান বাই’ তি আিাতি শুযুস া আি উৎিাও 
মদবাি লামগ।  (source:  Trilingual Siloti 
Dictionary) 
 
------------------------------------------ 

তবোই সবলিোলে আল োলিোনো 
 

কোজী ফোসরক উ  হক 
 
Let us revitalise the Siloti Dictionary 
 

 
Trilingual Siloti Dictionary 
 
হযাতলা, আিা ত ামি, তযইন তফািিা োইতনাি  ুব বালা 
এ  া মদন  াত ি, যাই ওউক, আফতন আিাতি 
ফামিক ত াইআ ডা তে ফাতিাইন, ফুিা নাি কাজী 
ফামিক উল হক, আিাি বতোি আনুিামনক ১৪ 
তবাত্তিাি, (আমি তবমি মকচু্চ যামন না) আমি 

তফামি  STEMAYS-ও, আি আমি ক্লা  এইত া 
উ িু। ওহ, আমি ত তন  াইফ ত ািতে আতিাতম্বা 
ত ািম  ইক্টা ত াইতে বুমল তগম । আমি যনাব 
আমিতনি শুতন্দাি  ায,  "ম তলাটি মডকতিানািী" এি 
লামগ  ুতট্টা তল া তবাই াি উতে িুিা তল িাি। 
 
 আি টিক আত , আমি যত ান ইক্টা ফিা আতিাতম্বা 
ত ামি মদম , োইতল িুিা িামে, আমি আিাি মযতবাতন 
তয ফমিিান ত াো ত াইম  োিত  তবমি িতব্দা 
ইকাতনা আত ,  তবাই া কুব বালা বাতব তল া ওইত , 
আি আফতন মকো যাতনাইন মন, আইয াইল িাইনতি 
"ম তলাটি" বািাতি তিামেযই কুব তবমি ফািা তদে না, 
তবাই াতো ত াওআ ওইত  আি আমিও িতন ত ামি 
োিাি উম ে, আমি ত াইতে  াইিাি, ই া এ  া 
বাোংলা উচ্চািন োমক তবমি।  আমি মবতিাে োমক 
বািাই যাইিাি। আমি তযো ত াই লাি, তবাই া 
 ুন্দি ত ামি  ম্পাতদানা ত ািা ওইত  আি  ায ত ািা 
ওইত , হতকালো গু াইআ হাযামন ওইত , মবমবতনা 
অোংতিাে আবাি িানা ওইত  অতনক মক ু, আি আমি 
ত াইতে  াইিাি ইকাতনা তবাউে  তোইতিা আত , 
আতি  া মযমনি  আমি উতিক ত ািতে  াই তয 
আফতনিা তফােলা োমকই তবাই া তফািত াইন, 
বই াে ম তলাটি নাে যািা োিাি লামগ ম তলাটি িতব্দাি 
উচ্চািণ তদওআ ওইত ।  
 
 ত াউআ ওইত , ওউ তবাই া উেতিািতগা ত ািা 
ওইত  যনাব তিাহাম্মদ আোউল তগামন ও িানী 
তযইন, ১৯৭১ িাতলা িামদতনাো যুতদি তিাতিাে 
তনেৃতবা মদলা এিলামগ আমি োইনতি  ুব তোদা 
ত ামি। 
 
 আি অত ান আমি ওউ তল া মদআ আিাি 
আতলাত ানা তিি ত ািিু। 
------------------------------- 
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Stories 

TIT FOR TAT  
 

(An ancient folk tale 
narrated by Husne Jahan) 

 

  
A poor old man lived in a village with his two 
sons, Hablu and Bablu. Besides his hut, he 
had just three other belongings: one cow, 
one coconut tree and one quilt.  
 
One day he called his two sons to his bed 
and told them, " My dear sons, you know 
that no one lives for ever. My time has now 
come to leave this earth. I want you two to 
live together in this hut and share 
everything I have.” After saying this the old 
man died.  
  
When the sons buried their father, Bablu, 
the older brother told Hablu, "Look, let us 
share the three things father left for us. You 
take care of the front part of the cow and I 
shall look after her rear part. Then you look 
after the trunk of our coconut tree and I 
shall take care of the top. And as for the 
quilt, you use it during the day time and I 
shall use it at night."  
  
Hablu accepted his brother's sharing ideas 
happily. Next morning, Hablu went to feed 
the cow with grass and hay. After some 
time, Bablu came and started milking the 
cow. Then he took the milk inside their 

room to drink. But he did not give any milk 
to Hablu.  
  
Later in the morning, Hablu started cleaning 
the ground around the coconut tree. After 
sometime, Bablu climbed the tree, cut 
some ripe coconuts, came down with them 
and took them inside their room to eat the 
flesh and drink the coconut water. He did 
not offer any coconut to his brother.  
  
As part of his duty, Hablu also brought out 
their quilt in the morning, dusted it and 
spread it on the rope to dry. Then in the 
evening he took it inside and spread it on 
the bed. When Bablu came in to sleep, he 
covered himself with the quilt and did not 
leave any part of it for Hablu to shield from 
the cold.  
  
This kind of sharing continued for a few 
days. Hablu felt very unhappy as he could 
not have any milk, nor the coconuts, to eat 
and drink, nor have the quilt to cover in the 
nights.   
  
Hablu then went to a wise man of the village 
for advice.  
  
The next morning, when Bablu sat to milk 
the cow, Hablu started hitting the cow's 
head. The cow started kicking with her legs 
and Hablu could not milk the cow any 
more. When Bablu asked Hablu to stop 
hitting the cow, Hablu replied, "Why, this 
front part of the cow is my share. I can do 
what I like." Bablu understood Hablu's trick 
and said, " Ok, brother, from tomorrow, we 
shall share both the cow's work and its milk 
together." After that Hablu stopped hitting 
the cow.   
  
Later in the day, when Bablu climbed up the 
coconut tree, Hablu went under it and 
started chopping its trunk with a curved 
knife. Bablu started shouting, "Hey, what 
are you doing? Don't do that. Don't you see, 
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I shall fall?"  Hablu did not listen and went 
on hitting the tree with the knife and said, 
"Dear brother, the bottom of the tree is 
mine. So, I can do whatever I like with this 
part."  Then Bablu understood Hablu's trick 
and said, " Ok, brother, from tomorrow, we 
shall share both the cleaning and the fruits 
together."   
  
That night, when Bablu went to sleep and 
pulled the quilt to cover himself, he found it 
was fully wet and cold. He shouted, " Hey, 
what have you done to the quilt? Why is it 
wet? How can I cover myself with it?" Hablu 
replied, " Why, it was mine in the day time 
and I soaked it in water, but it hasn't yet 
dried. So, what can I do?" 
 
Bablu then understood Hablu's trick and 
replied, " Ok, brother, I am sorry for being 
so selfish about everything. From 
tomorrow, we shall both clean and dry the 
quilt in the day time and cover both of us 
together with it in the night. "  
  
So, Bablu and Hablu lived happily ever after. 
 

 

The Wild Orchids in my 
Balcony 

 
Mehreen Ahmed 

 

 
 
The train from Dhaka stopped at the Alipur, 
Bhanugach station at midnight. I picked up 
my luggage and descended from the train. 
At the station, I saw a middle-aged man 
waiting for me with a small boy.  As soon as 
they saw me, they walked towards me. It 
was a wintry night, and they were wrapped 

in blankets. Much of the night was covered 
in fog. We greeted one another with a 
salaam, as the man took my luggage and 
the boy ran along in front of us. 
 
We came out of the station. A jeep stood 
outside in the parking lot and the boy beside 
it. The man started the jeep and drove it out 
onto the narrow roads. We were riding 
towards a village within the Maulvi Bazaar 
subdivision and by the Bhanugach station. 
In the pitch dark, there were no other lights 
on the street apart from the headlamp. The 
jeep took a turn and got off the main road 
onto the dirt road. This ride wasn't as 
smooth.  Suddenly the ride was rough and 
bumpy. But it was short. 
 
The jeep stopped in front of a bungalow-
style white-washed house. This was my in-
law's house that I was visiting. As soon as 
the jeep was parked, quite a few people 
came out and greeted me. They took me 
inside and I was led to a room that had 
comfortable seating arrangements. I was 
tired that night. I went to bed.  
 
The next morning when I woke up, I realized 
that I had visited the most enchanting 
village. The house that I had stayed 
overnight was the main house. I came 
outside and walked along the path before 
me, and in front of me was another beautiful 
house--an outer house. The boy from the 
station was standing by this house. I smiled 
at him and asked him what this place was. 
He said it was the Tongi Ghor.  
 
“Why was it not a part of the main house?”, 
I asked. He said this was separated from the 
main house because it had a purpose. The 
Tongi Ghor was where the former 
zamindars held court while their living 
quarters were in the main house. He also 
told me that the former zamindars had 
elephants and Chevrolet cars. The tax they 
collected arrived on the back of the 
elephants. I listened to this as though it were 
a fairy-tale from the past. But the boy 
assured me that it was no fairy tale. 
 
The Tongi Ghor was fascinating. It was a 
timber building with a pointed metal roof. It 
had glass enclosures all around instead of 
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traditional walls, and it overlooked the 
village pond. It had a large open balcony, 
nestled by high trees. I sat on the balcony 
gazing at the morning mist over the rippled 
green waves of the pond. I had a desire to 
go for a walk through the village. I asked him 
if he would accompany me.  As the mist 
lifted, the dirt paths became clearer by the 
Tongi Ghor as the vast expansive fields 
were now also visible. He agreed to give me 
a guided tour of the village.  
 
We went to the Manipuri para, across the 
fields. The Manipuri para was a cultural 
revelation for me of the tribal Manipuri 
people. I noticed how clean their homes 
were. They were weavers who made 
Manipuri-style skirts and tops. I sat with 
some of them in the open courtyard, 
chatted, and ate village pithas. As we were 
about to leave, their hospitality touched me. 
They gifted me a full Manipuri skirt and a 
blouse, a dress which I treasured. 
 
On our way home, I asked the boy about the 
many beautiful trees surrounding the Tongi 
Ghor. He told me the most spectacular story 
of wild orchids growing on the branches of 
the tall banyan trees. I wouldn't have 
believed it if I hadn't seen them myself. They 
were white colour--orchids, growing 
abundantly but rarely, as only specific trees 
would branch them. 
 
I had half a mind to climb the tree to cut a 
few for my orchid collection back in Dhaka. 
But I thought it would be wiser if I could find 
an experienced tree climber. Who else? But 
this boy who, in all readiness, said to me 
that he wouldn't mind at all. I was 
apprehensive at first, seeing his small limbs 
barking up the tree. But he was up in a flash 
and was now waving at me from the treetop. 
He lopped a couple of white orchids off the 
branch and dropped the heavy lot on the 
ground where I was standing under the 
tree.  
 
On his nimble feet, the boy climbed down in 
no time. He plopped on the ground without 
a bruise. We picked up the orchids with the 
gnarly roots snaking out. I already had 
made plans for them. I would bring them to 
Dhaka and press them onto dead branches 

hanging down my balcony rails. These 
orchids had aerial roots which would survive 
wonderfully with proper watering.  
 
It was a two-day visit that ended soon. The 
same jeep brought me back to the station. I 
tipped the driver and the boy and boarded a 
Dhaka-bound train.  I returned to Dhaka and 
couldn't wait to re-root the orchids. 
 
I did exactly as I had planned. They were in 
my balcony flourishing beautifully and 
flowering on the dead branch of our city 
balcony flat. They reminded me of my visit 
to this magical place--Tongi Ghor, and the 
village pond. 
 
----------------------------------------------------- 
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Poetry 
 

A bad day 
 

Kazi Mahbubul Haque 

 

 
 
Went to school  
It was cool  
Took no wool 
Was such a fool. 
 

Went to class  
Without a mask 
Why, was asked  
Was taken to task. 
 

Went to ground  
Wanted to run 
There was none 
Had no fun. 
 

Came back home 
Wanted to wash 
There was no foam 
So wrote this poem. 

 
---------------------- 
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Essays 
 

The Trilingual Siloti Dictionary 
 

Quazi Fariq Ul Huq 
 
Hello there, hope the person reading this is 
having a wonderful day. Anyway, you can 
call me Fariq, the full name is Quazi Fariq 
Ul Huq. I am about 14 years old, (I don't 
know anymore). I study at STEMAYS, in 
year 8. Oh, and I forgot to mention why I 
started typing. I was writing a little book 
review to Mr. Amin's wonderful work, the 
“Siloti Dictionary", 
 
And well, when I started reading it, let me 
tell you, there were more words in it than the 
amounts of words I have spoken in my life 
so far. The book was brilliantly written, and 
you know what, people don't really give the 
"Siloti" language much credit these days, 
which this book also says. And I think they 
should. Siloti is more than Bengali spoken 
in a different accent. 
 
The book was magnificently edited and 
worked on, everything was organised in a 
well- mannered way, like in different parts 
for different stuff, as well as 
acknowledgements, and a lot, and I mean a 
lot of information is there. One other thing 
I'd like to mention is that you read the book 
from the start. There are pronunciations of 
Siloti words for non-Silotis. 
 
This book was dedicated to Mr. Mohammed 
Ataul Goni Osmani, whom I respect a lot for 
leading the Bangladesh War of Liberation in 
1971. 

 
I will end my review on that note. 
 
---------------------------------------------------- 
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Excerpt from the 

Trilingual Siloti Dictionary 

Amin Rahman 

This is the second in our series of Traveller’s 

Dictionaries for different regional languages 

of Bangladesh.  The first one was about the 

Netrokonian language which was very well 

received by people both in Bangladesh and 

researchers overseas.  This one is about the 

Sylheti language. The Sylhet division, where 

this language is spoken, is located in the 

north eastern parts of Bangladesh with 

Assam (India) on its north, and Tripura 

(India) on its south and east. It has four 

districts – Sunamganj and Sylhet on the 

north, and Habiganj and Moulvibazaar in 

the South. 

First, we must make it clear that the name of 

the place where this language is spoken is 

Silot not Sylhet (Grierson, 1903; STAR, 2021; 

James & Sue Lloyd-Willams, 2002), which is 

the genuine and authentic name (James & 

Sue Lloyd-Willams, 2002, p2).  It was 

originally called Srihotto; in course of time 

the /r/ sound possibly became /l/.  It means 

beautiful land, which is true because of its 

many beautiful hills, valleys, rivers, bils, 

haors and tea gardens.  The language 

spoken there is Siloti, and a person who 

comes from Silot and speaks the Siloti 

language is also called Siloti.  The words 

Sylhet and Sylheti are the anglicised 

versions, which we will try to avoid in this 

book except when we are referring to other 

people’s work.   Note that I have spelled 

Silot with an “i” not “y” as Sylot as in (James 

& Sue Lloyd-Willams, 2002).  The latter, I 

think, has a link with the anglicised word 

Sylhet. Also, “y” does not give the correct 

pronunciation of the word Silot.   Siloti is not 

a dialect of Bangla.  It is a language 

completely different from Bangla, which had 

its own written script called Siloti Nagari 

that is believed to be older than the Bangla 

script and goes back to 500 years.  In this 

dictionary we shall not try to attempt at 

using the Siloti Nagari script as very few 

people would understand it.  Instead, we will 

use the Bangla script but spell Siloti words 

phonetically so that a non-Siloti, like me, can 

get the correct pronunciations of Siloti 

words and phrases.  

One Bengali researcher living in Bristol 

(England) says in his YouTube video on the 

History of the Sylheti Language 

(Chakraborty, 2019) that the Siloti language 

is older than Bangla.  According to him, it 

travelled from Silot to Dhaka and then to 

Kolkata and, in many cases, Shadhu Bangla 

shows a close resemblance to Siloti. He 

gives the following example (written in non-

phonetic Bangla script):  

  Siloti - ভো  খোইয়ো আিোর তেটে তেদনো হইল                                                                                         
   Shadhu Bangla - ভো  খোইয়ো আিোর তেে তেদনো হইল   

     Chakraborty (2019)                                                                                                               

Silotis use the Bangla script for writing 

letters, stories, poems, song lyrics etc.  In 

their writing they use the Bangla sounds, not 

the Siloti sounds.  For example, they write 

“চল” (tʃɒlo) meaning “let us go”, and “ভো ” 

(bhat̪) meaning “rice”, although they 

pronounce these two words as “সটলো” (sɒlo) 

and “েো ” respectively.  When a Siloti reads 

the word “চল” (tʃɒlo) and says it aloud, he 

will do an internal conversion of the /চ/ 

(/tʃɒ/) sound to the /স/ (/sɒ/) sound and 

pronounce the word as “সটলো” (sɒlo).  But 

when a non-Siloti, like someone from 

Kushtia, reads “চল” (tʃɒlo) in a Siloti book, he 

will not do the conversion, and will 

pronounce it like the Bangla word “চল” 

(tʃɒlo).  To help such non-Siloti people 

pronounce Siloti words correctly, we have 

transliterated all Siloti words in phonetic 
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Bangla.  Both Silotis and Non-Silotis may 

spend some time to get familiar with such 

phonetic spelling as used in this dictionary.  

We hope that in time Silotis will stop writing 

Siloti using Bangla spelling and start writing 

it using phonetic Bangla as used in this 

dictionary.  To facilitate this further, we have 

decided to start a quarterly magazine 

named “হো টখোরো“ (hatxora) where all Siloti 

text will be written using phonetic Bangla. 

This will enable non-Silotis to read and 

enjoy the contents of the magazine and 

learn Siloti. 

 

Rabindranath found 

Manipura dance and 

Mojtaba Ali in Sylhet 

Dilruba Shahana 

Once poet Rabindranath Tagore came to 

Sylhet. At that time Sylhet was part of 

Assam, not Bengal. He received an invitation 

to visit Sylhet when he was in Shillong, 

which is not far from Sylhet, which was also 

in Assam. In the beginning, the poet was not 

keen to visit Sylhet as the journey from 

Shillong to Sylhet was not easy. But the 

people of Sylhet were not giving up the idea 

of having a Nobel laureate as their guest. 

Sylhet is an interesting place as it attracts 

people like mystic figure Hazrat Shahjalal, 

and renowned traveller Ibn Batuta. 

Rabindranath loved traveling too; he visited 

35 countries of the world. Ultimately, his 

wanderlust won and he came to Sylhet. 

People of Sylhet, irrespective of their social 

status, and religion, were delighted to see 

the poet. Sylheti people organised more 

than one gorgeous reception in the poet’s 

honour.  

Rabindranath always found and brought 

interesting things from the places he visited. 

He had the ability to find invaluable gems in 

ashes even as he wrote  

 

তেখোটন তদমখটে ছোই, উড়োইয়ো তদখ  োই 

তেটলও েোইট  েোর অিূলয র ন 

 

(Wherever you will find ash, search inside  

you may find some priceless gems) 

 

His visit to Sylhet took place a hundred 

years ago. People still enjoy the things the 

poet found and collected in Sylhet. The 

Manipuri dance and the author Sayed 

Mojtoba Ali were findings of Tagore. Till 

today, these two gens keep entertaining 

people from different places and strata. 

Manipuri dance is a slow-motion dance of 

the tribal people of the hilly area of Sylhet. 

Manipuri dance performance was presented 

in front of him during his visit to 

Sylhet.  Instantly he fell in love with this art 

form.  

During Rabindranath’s visit to Sylhet, Syed 

Mojtaba Ali was a school-going boy. That 

boy wrote a letter to the poet. The exchange 

of letters started between them which 

brought them close to each other. Mojtoba 

Ali finally ended up in Shantiniketan.  After 

completing his studies at Shantiniketan, he 

went to Germany for further studies where 

he learned German and other languages 

and thus became multilingual. After his 

return he taught at Shantiniketan. In course 

of time, one of the poet’s collections from 

Sylhet, Sayed Mojtoba Ali, became a 

renowned author.  People love to read his 

writings even today.  

To teach Manipuri dance at Shantiniketan, 

the poet employed a dance teacher from 

Moulvi Bazar, and since then on different 

occasions, Manipuri dance formed a regular 

part of the cultural presentations, not only 

in Sylhet but the greater part of this region. 

------------------------------------------ 
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Notice 
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HATXORA – Eid Day  Issue (July, 2022) 

For the next issue of Hatxora magazine we 

want writings in Siloti, Bangla or English, 

suitable for children, which fall under the 

following categories: 

1. Short stories (fiction and non-

fiction) 

2. Travel stories 

3. Poetry 

4. Jokes 

5. Recipes 

6. Articles 

7. Original photos 

8. Puzzles  

9. Letters to the Editor 

10. Siloti news and views 

 

Send your contributions to Editor 

FaridFatema08@gmail.com  All 

contributions must have the name, address, 

email number, and contact phone number. 
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