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Krishna Katha is the 9th collection published by ‘Birutjatio’ and in 

many ways is very different from its predecessors. This is the first 

ever bilingual volume. This also the first time that some more 

experienced, established writers have joined the students who 

usually write for “Birutjatio”. What brought us together is a 

reverence for African-American people, their history, culture 

and literature. We are delighted that we have acquired 

permissions to use the English originals with our Bengali 

translations. This would help us achieve the goal of providing a 

greater awareness to readers who may not have had an 

exposure to African American literature. However, our editorial 

policy has remained the same and we have tried not to 

implement a standardized framework of translation. Therefore, 

some of the translators have translated in prose while some 

others have tried to retain the rhyme pattern of the original and 

translate in verse. We hope the readers will find this volume a 

pleasurable read and develop an interest in African American 

culture. We sincerely hope that readers will be able to forgive us 

if there is any undesired error.  

 

কৃষ্ণ কথা বফরুৎজাতীয়-এয নফভ ংকরন এফং  এয ূফতূবযদদয চথদক অদনকটাই স্বতন্ত্র। 

এবটই বফরুৎজাতীদয়য প্রথভ বিবাবলক ংকরন ও এইফাযই প্রথভ ছাত্রছাত্রীদদয াাাব 

প্রবতবষ্ঠত ও অববজ্ঞ চরখকযাও াত বভবরদয়দছন। আভাদদয এক তাদয চফেঁদধদছ আবিকান 

অযাদভবযকান ভানুল, ইবতা, ংসৃ্কবত ও াবদতযয জনয  শ্রদ্ধা ও বারফাা। আভযা অতযন্ত 

আনবিত চম আভযা অনুবদত কবফতায াাাব ভূর ইংদযজী কবফতা ফযফাদযযও অনুভবত 

চদয়বছ। আা কবয এই অনুফাদ ংখযা চইফ াঠকদদয জনয ফৃত্তয দচতনতা আনদত 

াাময কযদফ মাযা এখদনা এই াবদতযয স্বাদ বনদয় উঠদত াদযনবন। মবদও আভাদদয 

ম্পাদকীয় নীবত এখনও অবযফবততত এফং অনুফাদদয চেদত্র চকানও ুবনবদতষ্ট বনয়ভাফরী 
প্রদয়াগ কযা য়বন। তাই চকানও চকানও অনুফাদক চমভন গদদয অনুফাদ কদযদছন চতভবন চকউ 

চকউ ভূর কবফতায কদরফযদক ধযায চচষ্টা কদযদছন। আা যাবখ াঠদকয ভদন এই ংখযা মদথষ্ট  

আনিদাদন ও আবিকান অযাদভবযকান াবতয ম্বদে ঔৎুকয জাগাদনায় েভ দফ। এই 

ংখযায় চম অবনচ্ছাকৃত ত্রুবট চথদক চগর চগুবর হৃদয় াঠক বনজগুদে েভা কদয চদদফন ফদর 

আা কবয।  
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June Jordan             চুন চডণন 

 
 

June Jordan (1936 - 2002) was an African American poet, 

activist, journalist, essayist and teacher. Jordan was active in the 

civil rights, feminist, antiwar and gay and lesbian rights 

movements which also was the focus of her powerful writing. 

She Taught at Yale and was later appointed professor of 

African-American Studies at the University of California, Berkeley, 

Jordan was the author of more than twenty-five major works of 

poetry, fiction and essays, as well as numerous children's books; 

Her journalism was published widely in magazines and 

newspapers around the world, An electrifying public orator 

Jordan collected many of her most influential speeches and 

addresses in her books of essays. Directed by Desire: The 

Complete Poems of June Jordan was published posthumously in  

2005. 

 

চুন চডণন(১৯৩৬-২০০২), আরফ্রওান অ্যাকভরযওান ওরফ, আকন্দারন ওভণী, াংফারদও, 
প্রফন্ধওায, এফং রক্ষও। চডণন নাকরযও অ্রধওায, নাযীফাদী, মুদ্ধরফকযাধী, ভওাভী 
অ্রধওাকযয আকন্দারকন রর অ্ং রণ ওকযন এফং  প্ররতফাদ তাাঁয রিারী লরঔা 
ফাযফায ধযা কড়কঙ। রতরন প্রথকভ ইকর  কয ওযাররকপারনণা রফশ্বরফদযারক আরফ্রওান 
অ্যাকভরযওান স্টারড-এয অ্ধযাও রাকফ লমাক লদন। চডণকনয াঁরঘরিয লফী ওরফতা, 
কল্প  প্রফন্ধ-এয ংওরন  ঙাড়া যককঙ লফরওঙু রশু ারকতযয ফই। তাাঁয 
াংফারদওতায ঙা যককঙ ৃরথফীয গুরুত্বূণণ ংফাদত্র  ত্ররত্রওাকত। চডণকনয  তাাঁয 
প্রবাফারী ফিৃতা গুরর ংওররত ককঙ। রডকযকেড ফাই রডাায: দয ওভরিি লাকভ  
অ্প চুন চডণন তাাঁয ভৃতুযয য ২০০৫ াকর প্রওারত । 
 

 

 

June Jordan Copyright Acknowledgment 

 

© 2005 June Jordan Literary Estate trust; reprinted by permission. 

www.junejordan.com
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One Minus One Minus One 

 

This is a first map of territory 

I will have to explore as poems, 

again and again 

 

My mother murdering me 

to have a life of her own 

 

What would I say 

(if I could speak about it?) 

 

My father raising me 

to be a life that he 

owns 

 

What can I say 

(in this loneliness) 

 

এও লথকও এও ফাদ লথকও এও ফাদ...  
 

এিা প্রথভ ভানরঘত্র 
লই বূরভয মা আরভ অ্কেলণ ওযকফা ওরফতা 
আফায, আফায, আফায।  
 

আভায ভা ঔুন ওযকঙন আভা 
তাাঁয রনচস্ব চীফন াায চনয 
 

আরভ রও ফরতাভ 
(মরদ রওঙু ফরকত াযতাভ লই ভ?) 
 

আভায ফাফা ভানুল ওযকঙন আভা  
এভন এও চীফন াায চনয 
মা এওান্তই তাাঁয। 
 

আরভ রও ফরকফা 
(এই অ্ায রনিঃেতা?)   অ্নুফাদ: শুক্লা ফু(লন)  
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Poem about My Rights 

 

Even tonight and I need to take a walk and clear 

my head about this poem about why I can‘t  

go out without changing my clothes my shoes 

my body posture my gender identity my age 

my status as a woman alone in the evening/ 

alone on the streets/alone not being the point/ 

the point being that I can‘t do what I want  

to do with my own body because I am the wrong 

sex the wrong age the wrong skin and 

suppose it was not here in the city but down on the beach/ 

or far into the woods and I wanted to go 

there by myself thinking about God/or thinking 

about children or thinking about the world/all of it 

disclosed by the stars and the silence: 

I could not go and I could not think and I could not 

stay there 

alone 

as I need to be 

alone because I can‘t do what I want to do with my own 

body and 

who in the hell set things up 

like this 

and in France they say if the guy penetrates 

but does not ejaculate then he did not rape me 

and if after stabbing him if after screams if 

after begging the bastard and if even after smashing 

a hammer to his head if even after that if he 

and his buddies fuck me after that 

then I consented and there was  

no rape because finally you understand finally 

they fucked me over because I was wrong I was 

wrong again to be me being me where I was/wrong 

to be who I am 

which is exactly like South Africa 

penetrating into Namibia penetrating into 

Angola and does that mean I mean how do you know if 

Pretoria ejaculates what will the evidence look like the 

proof of the monster jackboot ejaculation on Blackland 
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আভায অ্রধওাকযয ওরফতা 
 

আচকও যাকত াাঁিকত কফ আভা রস্থয  
ওকয রনকত কফ এই ওাফয লওন চুকতা  
চাভা না ফদকর আরভ া যাঔকত ারযনা ফাইকয  
আভায লদবরে, রনধণারযত ররে,আভায ফ 
যাকতয অ্ন্ধওাকয এওা লভক ায া/ 
যাস্তা এওা/ প্রশ্নিা এই এওাওীকত্বয ন/আরভ  
ারযনা এই যীয রনক মা ঔুর তাই ওযকত 
ওাযণ আভায ররে বুর বুর ফ বুর ঘাভড়া আয 
ধকযা মরদ এই কয না ক লওান ভুদ্র সওকত 
রওম্বা দূকযয লওান ফকন আয আরভ রনকচই লমকত 
ঘাইতাভ আরস্তওতা ভকচ রওম্বা রশু না এই বকফয ওথা লবকফ 
এভস্তই শুধু তাযাকদয সনকেয ারন্নকধয 
না আরভ লমকত ারযনা বাফকত ারযনা ারযনা  
থাওকত ঔাকন 
এওা 
এওা থাওািা ফড় চরুযী 
ওাযণ আরভ ারযনা এই যীয  
রনক মা ঔুর তাই ওযকত 
আয লও বাই নযকও ফক রনভ ফানা  
এফ আয ফ্রাকন্স নারও ফকর লম 
লরাওিা আভায যীকয ঢুকও লপকর আকনা তযর  
ল রওঙুকতই আভা ধলণণ ওকযরন 
মরদ তাকও ঙুরয ভাযায কয, ত রঘৎওাকযয কয 
লফচন্মািায ওাকঙ রবক্ষা ঘাায কয এভনরও য ভাথা 
াতুরড় ভাযায কয মরদ   
আয য ইাকযযা রুকিুকি লন আভা আয 
তাযয আরভ মরদ লভকন রনই ফিা আয লিা ধলণণ থাকওনা  
আয ফককল লতাভযা ফুছকফ  
যা আভা ধলণণ ওকয ওাযণ আরভ বুর রঙরাভ আভায বুর 
করঙর আরভ া বুর লমঔাকন আরভ রঙরাভ/আভায 
বুর আরভ া 
এিা রিও দরক্ষণ আরফ্রওায ভত 
অ্নাাক ঢুকও মা নারভরফা রওম্বা 
অ্যাকোরায যীকয তায ভাকন রও ভাকন আরভ ফরকত 
ঘাইরঙ লওভন ওকয চানকফ লপ্রিরযায ফীমণাকতয ওথা 
আয ওাকরা-চরভকত যাকু্ষক াকফী চুকতায ফীমণাকতয প্রভাণিাই  
লওভনতয কফ 
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and if after Namibia and if after Angola and if after Zimbabwe 

and if after all of my kinsmen and women resist even to 

self-immolation of the villages and if after that 

we lose nevertheless what will the big boys say will they 

claim my consent: 

Do You Follow Me: We are the wrong people of 

the wrong skin on the wrong continent and what 

in the hell is everybody being reasonable about 

and according to the Times this week 

back in 1966 the C.I.A. decided that they had this problem 

and the problem was this man named Nkrumah so they 

killed him and before that it was Patrice Lumumba 

and before that it was my father on the campus 

of my Ivy League school and my father afraid 

to walk into the cafeteria because he said he 

was wrong the wrong age the wrong skin the wrong 

gender identity and he was paying my tuition and 

before that  

it was my father saying I was wrong saying that 

I should have been a boy because he wanted one/a 

boy and that I should have been lighter skinned and 

that I should have had straighter hair and that 

I should not be so boy crazy but instead I should 

just be one/a boy and before that 

it was my mother pleading plastic surgery for 

my nose and braces for my teeth and telling me 

to let the books loose to let them loose in other 

words 

I am very familiar with the problems of the C.I.A. 

and the problems of South Africa and the problems 

of Exxon Corporation and the problems of white 

America in general and the problems of the teachers  

and the preachers and the F.B.I. and the social 

workers and my particular Mom and Dad/I am very 

familiar with the problems because the problems 

turn out to be 

me 

I am the history of rape 

I am the history of the rejection of who I am 

I am the history of the terrorized incarceration of 

my self 
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আয মরদ নারভরফা, রচম্বাকফাক ফা অ্যাকোরায কয আভায ফ  
আত্মীযা আয ফ লভকযা মরদ প্ররতফাদ ওকয এভনরও  
রাভগুররয চযব্রতকত একফয কয 
তাকত্ত্ব মরদ লকয মাই তকফ ফড়দাযা 
রও ফরকফ যা রও ওঔন দাফী ওযকফ আভায ম্মরত 
ফুকছঙ আরভ রও ফররঙ: আভযা বুর ঘাভড়ায বুর চরভয বুর ভানুল 
আয লওন লম ঙাতা ফাই মুরি ঔুাঁচকত ঘা আয  
াপ্তারও িাইভস্ -এয ভকত 
লই লওান ১৯৬৬ লত র. আই. এ. ফুকছরঙর 
কদয ভযা এঙু্ক্রভা নাকভ লরাওিা 
তাইকতা ভাযকত র কও আয তায আকক যারর রুভুম্বা 
আয তায আকক আভায ফাফাকও আভায ওুরীন আইরব রীক 
সু্ককরয চরভকত আভায লই ফাফা লম ওরপয চরভকত লমকত ব লত 
ফরত ফাফা নারও বুর, বুর ফ বুর যগ বুর ঘাভড়া 
আভায ফাফা আভায রিউকনয িাওা লভিারচ্ছর আয তায আকক  
আভায ফাফা ফরত লওফর ফাফা এওিা লঙকর ঘা ফকর আভায  
লঙকর কত ঘাা বুর / আভায উরঘত রঙর লঙকর া, পণা, আয ঘুরিা  
মরদ ত লাচা আয লঙকর াকর ায ফদকর মরদ আরভ রনকচই 
তাভ লঙকর / এওিা লঙকর আয তায আকক  
ভা-য নাও াযাই-এয লিািওা আয দাাঁত াভরাকনা মন্ত্র আয  
রভাকত শুধু ফই ঙাড়ায ভন্ত্র চ  
ওকয ফরকত লককর আরভ ঔুফ রঘকনরঙ এই র. আই. এ.-য ভুরওর  
দরক্ষণ আরফ্রওায ভযা, আয ই  
এিন ওকণাকযন রওম্বা াদা আকভরযওায ভযা, এই ফ রক্ষও,  
প্রঘাযও আয এপ. রফ. আই. আয  
ভাচওভণী আয ফাফা ভায ভযা/ আরভ ঔুফ বার  
চারন একদয ওাযণ ভযাগুকরা খুকয রপকয  
লই আরভ  
আরভ ধলণকণয ইরতা  
আরভ আভায আরভকও ফারতকরয ইরতা  
আরভ আতকঙ্কয লচরঔানা ফরন্দয ইরতা  
আরভ অ্তযাঘায আয হুভরওয ইরতা ইরতা অ্ংঔয  
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I am the history of battery assault and limitless 

armies against whatever I want to do with my mind 

and my body and my soul and 

whether it‘s about walking out at night 

or whether it‘s about the love that I feel or 

whether it‘s about the sanctity of my vagina or 

the sanctity of my national boundaries 

or the sanctity of my leaders or the sanctity 

of each and every desire 

that I know from my personal and idiosyncratic 

and indisputably single and singular heart 

I have been raped 

be- 

cause I have been wrong the wrong sex the wrong age 

the wrong skin the wrong nose the wrong hair the 

wrong need the wrong dream the wrong geographic 

the wrong sartorial I 

I have been the meaning of rape 

I have been the problem everyone seeks to 

eliminate by forced 

penetration with or without the evidence of slime and/ 

but let this be unmistakable this poem 

is not consent I do not consent 

to my mother to my father to the teachers to 

the F.B.I. to South Africa to Bedford-Stuy 

to Park Avenue to American Airlines to the hardon 

idlers on the corners to the sneaky creeps in  

cars 

I am not wrong: Wrong is not my name 

My name is my own my own my own 

and I can‘t tell you who the hell set things up like this 

but I can tell you that from now on my resistance 

my simple and daily and nightly self-determination 

may very well cost you your life 
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লনায মাকদয রড়াই আভায যীয ভন ফা  
আত্মা রনক লস্বচ্ছাঘাকযয কে  
কত াকয লিা অ্ন্ধওাকয াাঁিায া  
রওম্বা লই লপ্রকভয অ্নুবূরত  
রওম্বা আভায লমারনয রফত্রতা  
রওম্বা আভায লদকয ীভানায আব্রু  
রওম্বা আভায লনতাকদয ইজ্জত ফা প্ররতরি  
ওাভনায রযচ্ছন্নতায ওথা  
লমওথা আভায রনচস্ব ক্ষযাাকি অ্ওািয এওা এওও ভন চাকন  
আরভ ধরলণত করঙ  
ওা- 
যণ আরভ বুর ররে বুর ভক  
বুর ঘাভড়া বুর স্বপ্ন বুর নাও বুর ঘুর  
বুর ঘারদা বুর বূককাকরয  
বুর লাাকওয আরভ 
আরভ ধলণণ  
আরভ লই ভুরওর লমিা লরাকও াভরাকত ঘা  
কাকয লচাকয  
তযর রওম্বা তযর ঙাড়া যীকয অ্নুপ্রকফ ওকয  
রওন্তু লচকন লযকঔা এ ওরফতা ম্মরতয ন। আরভ এওভত নই  
ভা, ফাফা, রক্ষও,  
এপ. রফ. আই. দরক্ষণ আরফ্রওা, লফডকপার ড সু্টক,  
াওণ এরবনুয, আকভরযওান এাযরাইন্স  
লওাণায ওাভুও লরাও রওম্বা কারড়কত লকাকন ব লদঔাকনায যীৃকয কে  
আরভ বুর নই বুর আভায নাভ ন 
আভায নাভ আভায এওান্ত রনকচয শুধু আভায শুধু আভায শুধু আভায  
আরভ চারননা লওান তচ্ছাড়া রনভ ফানা এফ  
শুধু ফরকত ারয এঔন লথকও আভায প্ররতফাদ  
আভায যর রদনযারত্রয আত্মপ্রতয-এয   
দাভ লতাভা রদকত কত াকয রনকচয চীফন রদক।   
 

অ্নুফাদ: লদফরপ্রা লদ 
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The Bombing of Baghdad 

1 

began and did not terminate for 42 days 

and 42 nights relentless minute after minute 

more than 110,000 times 

we bombed Iraq we bombed Baghdad 

we bombed Basra/we bombed military 

installations we bombed the National Museum 

we bombed schools we bombed air raid 

shelters we bombed water we bombed 

electricity we bombed hospitals we 

bombed streets we bombed highways 

we bombed everything that moved/we 

bombed everything that did not move we 

bombed Baghdad 

a city of 5.5 million human beings 

we bombed radio towers we bombed 

telephone poles we bombed mosques 

we bombed runways we bombed tanks 

we bombed trucks we bombed cars we bombed bridges 

we bombed the darkness we bombed 

the sunlight we bombed them and we 

bombed them and we cluster bombed the citizens 

of Iraq and we sulfur bombed the citizens of Iraq 

and we napalm bombed the citizens of Iraq and we  

complemented these bombings/these ―sorties‖ with 

Tomahawk cruise missiles which we shot 

repeatedly by the thousands upon thousands 

into Iraq 

(you understand an Iraqi Scud missile 

is quote militarily insignificant unquote and we 

do not mess around with insignificant) 

so we used cruise missiles repeatedly  

we fired them into Iraq 

And I am not pleased 

I am not very pleased 

None of this fits into my notion of ―things going very well‖ 
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ফাকদাদ এ লফাভা- ফলণণ 
১ 
শুরু করঙর আয থাকভরন ৪২ রদন  
এফং ৪২ যাত ধকয রভরনকিয য রভরনি  
১১০,০০০ এয  লফরফায  
আভযা লফাভা লপররাভ ইযাকও আভযা লফাভা লপররাভ ফাকদাকদ 
আভযা লফাভা লপররাভ ফযা-লত/আভযা লফাভা লপররাভ াভরযও 
খারিকত আভযা লফাভা লপররাভ  চাতী চাদুখকয 
আভযা লফাভা লপররাভ ািারা আভযা লফাভা লপররাভ এায  
লযড লরিাকয আভযা লফাভা লপররাভ চকর আভযা লফাভা লপররাভ  
রফদুযকত আভযা লফাভা লপররাভ াাঁাতাকর আভযা লফাভা লপররাভ 
যাস্তা আভযা লফাভা লপররাভ াইককত  
আভযা লফাভা লপররাভ মা মা নড়কত াকয তায উয/আভযা  
লফাভা লপররাভ লপররাভ মা মা নড়কত াকয না তায উয আভযা  
লফাভা লপররাভ ফাকদাকদ  
৫৫ রক্ষ ভানুকলয এওিা য  
আভযা লফাভা লপররাভ লযরড িাাকয আভযা লফাভা লপররাভ  
লিররকপান এয লাকর আভযা লফাভা লপররাভ ভরচকদ 
আভযা লফাভা লপররাভ যানককত আভযা লফাভা লপররাভ িযাকঙ্ক 
আভযা লফাভা লপররাভ রাকও আভযা লফাভা লপররাভ কারড়কত আভযা লফাভা লপররাভ রব্রকচ 
আভযা লফাভা লপররাভ অ্ন্ধওাকয আভযা লফাভা লপররাভ  
ূমণাকরাকও আভযা লফাভা লপররাভ আভযা লফাভা লপররাভ  
আভযা  ইযাকওয নাকরযওকদয উয  ক্লাস্টায লফাভা লপররাভ  
আভযা  ইযাকওয নাকরযওকদয উয  ারপায লফাভা লপররাভ আভযা   
ইযাকওয নাকরযওকদয উয  লনাভ লফাভা লপররাভ আয আভযা এই লফাভাফলণকণ 
লমাক ওযরাভ/এই ফ ‘যরি’-য কে লমাক ওযরাভ  
িভাও রুচ রভাইর, লম গুকরা আভযা অ্রফযত  
াচাকয াচাকয ইযাকও ঙুাঁড়রাভ। 
(চাকনা ইযাওী স্কাড রভাইর াভরযও রদকও লথকও লওাি গুরুত্বীন আনকওাি আয 
আভযা  গুরুত্বীনকও লতাাক্কা ওরয না।  
তাই আভযা রুচ রভাইর ফযাফায ওরয  
ফাযফায ঙুাঁরড় ইযাকও  
আরভ ঔুর নই  
আরভ এওিু ঔুর নই 
এগুকরা এওিা আভায ‚ফ ঘভৎওায ঘরকঙ‛ এয ভকধয কড় না  
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2 

The bombing of Baghdad 

did not obliterate the distance or the time 

between my body and the breath 

of my beloved 

3 

This was Custer‘s Next-To-Last Stand 

I hear Crazy Horse singing as he dies 

I dedicate myself to learn that song 

I hear that music in the moaning of the Arab world 

4 

Custer got accustomed to just doing his job 

Pushing westward into glory 

Making promises 

Searching for the savages/their fragile 

temporary settlements 

for raising children/dancing down the rain/and praying 

for the mercy of a herd of buffalo 

Custer/he pursued these savages 

He attacked at dawn  

He murdered the men/murdered the boys 

He captured the women and converted 

them (I‘m sure) 

to his religion 

Oh, how gently did he bid his darling fiancée 

farewell! 

How sweet the gaze her eyes bestowed upon her warrior! 

Loaded with guns and gunpowder he embraced 

the guts and gore of manifest white destiny 

He pushed westward 

to annihilate the savages 

(―Attack at dawn!‖) 

and seize their territories 

      seize their women 

      seize their natural wealth 

 

 

5 

And I am cheering for the arrows 

and the braves 
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২ 
ফাকদাকদয লফাভাফলণণ  
আভায যীয এফং আভায রপ্রতকভয  
প্রশ্বাকয ভকধযওায ভ  দূযত্ব  
রনরিহ্ন ওযকত াকযরন। 
৩ 
এিাই রঙর ওাস্টাকযয লকলয আককয মুদ্ধ 
আরভ ূনকত াই ‘াকরা লখাড়া’ ভযকত ভযকত কাইকঙ। 
আরভ আপ্রাণ লঘিা ওরয কানিা লঔায 
আরভ এই কাকনয ভকধযই আযফ দুরনায লকাগারন শুনকত াই 
৪ 
ওাস্টায তায ওাকচ অ্বযস্ত ক লকরঙকরন 
মকয চনয রিভ রদকও ারড় 
প্ররতশ্রুরত লদা 
অ্বযকদয লদয ন্ধান/ তাকদয ন্তানকদয  
ফড় ওযফায চনয 
তাকদয লম বেুয অ্স্থাী ফরত 
ফৃরিকত স্নান /এফং এওিা  
লভাকলয াকরয ওাকঙ ওরুণা প্রাথণনা ওযা 
ওাস্টায/ রতরন এই অ্বযকদয ধাা ওযকরন  
রতরন ূকমণাদকয ভ আরভণ ওযকরন  
রতরন ঔুন ওযকরন লরাকওকদয/ রতরন ঔুন ওযকরন লঙকরকদয 
রতরন ভররাকদয ফন্দী ওযকরন আয ধভণান্তরযত  
ওযকরন (আরভ রনরিত!) 
রনকচয ধকভণ 
আিঃ, রও নম্র বাকফ রতরন তায ফাকদত্তা লও  
রফদা চানাকরন! 
তায ফীকযয রদকও ল রও রভরি দৃরিকত তারওকরঙর! 
ফনু্দও আয ফারুদ াকত রতরন ূফণরনধণারযত 
লশ্বতাে ইরতাকয া আয যিকও আন ওযকরন  
রতরন রিকভ এরকক ঘরকরন 
অ্বযকদয রনরহ্ন ওযকত 
(‚ূকমণাদক আরভণ ওয!’’) 
আয  তাকদয চরভ লওকড় না  
তাকদয ভররাকদয লওকড় না 
তাকদয প্রওৃরতয দান লওকড় না।   
 ৫ 
আরভ ফীযকদয আয তাকদয তীযগুকরাকও 
উৎা রদকত লঘাঁকঘক উরি। 
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6 

And all who believed some must die 

they were already dead 

And all who believe only they possess 

human being and therefore human rights 

they no longer stood among the possibly humane 

And all who believed that retaliation/revenge/defense 

derive from God-given prerogatives of white men 

And all who believed that waging war is anything 

        besides terrorist activity in the first 

        place and in the last 

And all who believed that F-15s/F-16s/ ―Apache‖ 

        helicopters/ 

B-52 bombers/smart bombs/dumb  

   bombs/napalm/artillery/ 

battleships/nuclear warheads amount to anything other 

than terrorist tools of a terrorist undertaking 

And all who believed that holocaust means something 

        that only happens to white people 

And all who believed that Desert Storm 

        signified anything besides the delivery of an American 

        holocaust against the peoples of the Middle East 

All who believed these things 

they were already dead 

They no longer stood among the possibly humane 

 

 

And this is for Crazy Horse singing as he dies 

because I live inside his grave 

And this is for the victims of the bombing of Baghdad 

because the enemy traveled from my house 

       to blast your homeland 

       into pieces of children 

       and pieces of sand 

 

 
And in the aftermath of carnage 
perpetrated in my name 
how should I dare to offer you my hand 
how shall I negotiate the implications 
       of my shame? 
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৬ 

আয মাযা ভকন ওযত ওকওচনকও ভযকতই কফ 
তাযা আয লফকঘ লনই 
আয মাযা ভকন ওযত তাযাই এওভাত্র ভানুল কত াকয  
তাই তাকদযই এওভাত্র ভানফারধওায আকঙ  
তায আয ম্ভাফয ভানরফওতায ভকধয থাওকরা না 
আয মাযা ভকন ওযত লম প্ররত-আরভণ, প্ররতকাধ, প্ররতকযাধ 
লওফর াদা ভানুকলয ঈশ্বয-দত্ত অ্রধওায , 
আয মাযা ভকন ওযত প্রথভত এফং অ্রন্তম্ভাকফ মুদ্ধ  
ওযা আতঙ্কফাদী ঙাড়া অ্নয রওঙু  
আয মাযা ভকন ওযত লম এপ-১৫/এপ-১৬/ ‘আাকঘ’ লররওপ্টায  
রফ-৫২ ফম্বায /স্মািণ লফাভ/ লফাওা লফাভ / লনাভ/ ওাভান 
মুদ্ধরফভান/ াযভানরফও অ্স্ত্র / এগুকরা আতঙ্কফাদী ওাকচয চনয  
আতঙ্কফাকদয অ্স্ত্র ঙাড়া অ্নয রওঙু 
আযা মাযা ভকন ওযত করাওকস্টয  
রওায শুধু াদাযাই  
আয মাযা ভকন ওযত লডািণ স্টভণ 
ভধয –প্রাকঘযয ভানুকলয রফকক্ষ  ভারওণন করাওস্ট  
ঙাড়া অ্নয রওঙু  
ফাই মাযা এফ রফশ্বা ওযত  
তাযা আয লফাঁকঘ থাওকরা না 
তায আয ম্ভাফয ভানরফওতায ভকধয থাওকরা না।  
 
আয এিা ‘াকরা লখাড়ায’ চনয লম ভযকত ভযকত কান কা  
ওাযন আরভ তায ওফকযয বীতয থারও 
আয এিা ফাকদাকদয লফাভাফলণকণয স্বীওায লদয চনয  
ওাযণ লতাভাকদয ত্রুযা আভায ফারড় লথকও যনা ক 
লতাভায লদকও রফকফারযত ওকযকঙ 
ন্তাকনয িুওকযা  
আয ফাররয ওণা। 
 

এই ধ্বংরীরায রযকপ্ররক্ষকত 
মা  আভায নাকভ ওযা র  
আরভ রও ওকয লতাভাকদয াকত আভায াত রদই  
আভায রজ্জায দয আরভ  
রও বাকফ ওলফ?  
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My heart cannot confront 

this death without relief 

My soul will not control 

this leaking of my grief 

 

And this is for Crazy Horse singing as he dies 

And here is my song of the living 

who must sing against the dying 

sing to join the living 

with the dead   

 
 

 

Alla Tha's All Right, but 

 

Somebody come and carry me into a seven-day kiss 

I can‘ use no historic no national no family bliss 

I need an absolutely one to one a seven-day kiss 

 

I can read the daily papers 

I can even make a speech 

But the news is stuff that tapers 

down to salt poured in the breach 

 

I been scheming about my people I been scheming about sex 

I been dreaming about Africa and nightmaring Oedipus the Rex 

But what I need is quite specific 

terrifying rough stuff and terrific 

 

I need an absolutely one to one a seven-day kiss 

I can‘ use no more historic no national no bona fide family bliss 

Somebody come and carry me into a seven-day kiss 

Somebody come on 

Somebody come on and carry me 

over there!  
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আভায হৃদ এই ভৃতুযয  
ভুকঔ স্বরস্ত ঘা 
আভায ত্ত্বা এই উকঘ ড়া  
দুিঃকঔ ফাাঁধ রদকত াকয না  
 
আয এিা ‘াকরা লখাড়া’য চনয লম ভযকত ভযকত কান কা  
আয এইিা চীরফতকদয  
চনয আভায কান 
মাকদয ভৃতকদয রফরুকদ্ধ কাইকত কফ 
কান লকক চীরফতকদয মুি ওযকত  
কফ ভৃতকদয কে।   

অ্নুফাদ: যন্ত ঘরফতণী 
 
 
আল্লা লিা লতা রিও আকঙ, রওন্তু  
 

লওউ একা আয আভা তুকর রনক মা এও াতরদকনয আদকয।  
আভায ওাচ লনই লওাকনা ঐরতারও, চাতী, ারযফারযও স্বকণুকঔ,  
আভায দযওায শুধু এওান্ত াযস্পরযও এও াতরদকনয আদকযয।  
 

আরভ সদরনও ওাকচ ড়কত ারয  
আরভ বালণ অ্ফরধ রদকত ারয  
রওন্তু ঔফয লতা শুধু পাির রদক  
নুকনয াকথ করড়ক কড়।  
 

আরভ লমৌনতা  আনচনকও রনক পরন্দ এাঁকিরঙ  
আরভ আরফ্রওায স্বপ্ন  যাচা ইরদা-এয দুিঃস্বপ্ন লদকঔরঙ  
রওন্তু আভায লতা এওিা ঔুফ রফকল রচরন দযওায  
বংওয, রুক্ষ, দুদণান্ত রচরন  
 

আভায দযওায এওান্ত াযস্পরযও াতরদকনয আদয  
আভায আয ওাচ লনই ইরতাকয, লদকয, আন্তরযও রযফাকযয স্বকণুকঔ  
লওউ একা, আভা তুকর রনক মা এও াতরদকনয আদকয  
লওউ একা, একা  
লওউ একা আয আভা তুকর রনক মা  
ইঔাকন!  

অ্নুফাদ: াম্ভফী লখাল 
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Poem for Guatemala  

 

No matter how loudly I call you the sound of your 

name  

makes the day soft  

Nothing about it sticks to my throat  

Guatemala  

syllables that lilt into twilight and lust  

Guatemala  

syllables to melt bullets  

 

They call you Indian  

They called me West Indian  

You learned to speak Spanish when I did  

We were thirteen  

I wore shoes  

I ate rice and peas  

The beans and the rice in your pot  

brought the soldiers  

to hack off your arms  

 

―Walk like that into the kitchen!  

Walk like that into the clearing! 

Girl with no arms!‖  

 

I had been playing the piano 

 

Because of the beans and the rice in your pot  

The soldiers arrived with an axe  

to claim you guerilla  

girl with no arms  

 

An Indian is not supposed to own a pot of food   

An Indian is too crude  

An Indian covers herself with dirt so the cold  

times will not hurt her  

 

Cover yourself with no arms!  

 
They buried my mother in New Jersey.  
Black cars carried her there.  
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গুাকতভারায চনয ওরফতা 
 

মত লচাকযই লতাভা ডারও, লতাভায নাকভয েভতা  
রদকনয আকরাকও আল্ লতা ওকয লদ। 
অ্ফাধয রওঙু আিকও আক না করায ওাকঙ 
গুাকতভারা, 
েগুকরা ঙন্দ ঔুাঁকচ া আকরা–আাঁধাকয, আকেকল। 
গুাকতভারা, 
ই নাভ ফুকরি- করাকত াকয। 
 

তাযা লতাভা ফকর ইরন্ডান। 
আভা ডাওত কস্ট ইরন্ডান ফকর। 
তুরভ স্পযারন ফরকত রকঔরঙকর, আরভ রকঔরঙরাভ 
মঔন আভযা লতকযা। 
আরভ চুকতা ড়তাভ  
লঔতাভ বাত, ডার 
লতাভায বাাঁড়াকযয প্রাঘুকমণয লরাকব  
 সনযযা আত 

পারাপারা ওকয লওকি লপরকত লতাভায াত। 
 

‚তুরভ এইবাকফই লাঁকি লম যান্নাখকযয লঘৌরদ্দকত! 
লাঁকি লম রক্লারযং-এ! 
তুরভ, এও রঙন্নস্ত লভক!‛ 
 
আরভ তঔন রাকনা ুয তুররঙরাভ   
 

লতাভায বাাঁড়াকযয ভৃরদ্ধয  
ওাযকণ সনযযা আত 
লতাভায লকরযরা দাফী ওযকত  
তুরভ, এও রনযস্ত্র লভক 
 

এওভুকিা ঘাকরয অ্রধওায লনই লওান ইরন্ডান-এয 
ল রনকচকও ধুকরা ভুকড় যাকঔ  
িাণ্ডা ফাাঁঘকত  
রঙন্নস্ত ক রনকচকও লঢকও যাকঔ 
 

যা আভায ভা-এয ভৃতুয ঘাা রদকরঙর রনউচারণ-লত  
ওাকরা কারড়কত ওকয একনরঙর 
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She wore flowers and a long dress.  

 

Soldiers pushed into your mother  

and tore out her tongue  

and whipped her under a tree  

and planted a fly in the bleeding  

places so that worms  

 

spread through the flesh  

then the dogs  

then the buzzards  

then the soldiers laughing  

at the family of the girl  

with no arms  

guerilla girl  

with no arms  

 

You go with no arms  

among the jungle treacheries  

You go with no arms  

into the mountains hunting  

revenge  

 

I watch you  

walk like that  

In to the kitchen  

walk like that  

into the clearing  

girl with no arms 

  

I am learning  new syllables  

of revolution  

 

Guatemala 

Guatemala 

Girl with no arms 
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াঁয পুর আয রম্বা ওাকড় লভাড়া লদিা 
 

লনাযা অ্নুপ্রকফ  খিাত লতাভায ভা-এয ভাতৃকত্ব 
আয রঙাঁকড় লফয ওকয আনত াঁয রচব 
তাযয লভকয শুইক রদত লওান কাকঙয রনকঘ 
আয ওকওিা ভারঙয আভদারন ওযত ই যিভাঔা 
ক্ষকত মাকত ওীকিযা াভা রদকত াকয 
ভাংরকণ্ডয আয কবীকয 
তাযয ওুওুকযযা 
তাযয রওাযী ারঔয দর 
তাযয সনযযা াত 
ই রঙন্নস্ত লভকিায 
রযফাকযয অ্ক্ষভতা। 
 

লওান অ্স্ত্র ঙাড়াই তুরভ 
ঘকর মা ফনয রফশ্বাখাতওকদয ভাকছ 
অ্স্ত্র ঙাড়াই 
প্রকফ ওকযা দুকণভ-াাড়ী অ্নুন্ধাকন। 
 

আরভ শুধু লদরঔ লতাভা 
তুরভ এইবাকফ লাঁকি লরযক লম যান্নাখকযয লঘৌরদ্দ 
লাঁকি লম রক্লারযং-এ 
তুরভ, এও রনযস্ত্র লভক 
আরভ রফিকফয নতুন বালা রঔরঙ 
গুাকতভারা 
গুাকতভারা 
এও রনযস্ত্র নাযী।   
 
অ্নুফাদ: লদফরীনা ুয।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Intifada 
 

In detention  

in concentration camps 

we trade stories  

we take turns sharing the straw mat  

or a pencil  

we watch what crawls in and out  

of the sand 
 

As-Salamm'Alaykum 
 

The guards do not allow the blue  

woolen blanket 

my family traveled far  

to bring  

to this crepuscular and gelid cell  

where my still breathing infant son  

and I  

defy the purgatory implications  

of a state-created hell 
 

Wa'Alaikum As-Salam 
 

The village trembles from the heavy  

tanks that try 

to terrify the children:  

Everyday  

my little brother runs behind the rubble 

practising the tactics of the stones  

against the rock. 

In January soldiers broke his fingers  

one by one. Time has healed  

his hands but not the fury  that controls  

what used to be  

his heart. 
 

Insha A'llah 
 

Close the villages 

Close the clinics 

Close the school 

Close the house 

Close the windows of the house 

Kill the vegetables languishing under the sun 
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ইরন্তপাদা 
 

ফন্দী অ্ফস্থা ওনককেন ওাকম্প  
আভযা কল্প রফরনভ ওরয  
আভযা একওও চন ওকয খকযয ভাদুয ফা লরন্সর বাক ওকযরন 
আভযা রক্ষয যারঔ ফাররকত াভা রদক রও রও ঢুওকঙ-লফকযাকচ্ছ  
 

আকরারাভ- আকরওুভ 
 

লম নীর উকরয ওম্বরিা আভায রযফাকযয লরাও 
অ্কনও ভাইর লাঁকি রনক একরঙর লিা 
প্রযীযা এই অ্ন্ধওায এফং িাণ্ডা খকয ঢুওকত লদরন 
লমঔাকন আরভ আয আভায এঔন রনিঃশ্বা লনা রশুুত্র এওরি   
যাষ্ট্র- ৃি নযকওয ংকাধ্নাত্মও রদওকও  
প্ররতকযাধ ওরয। 
 

া আকরওুভ-আকরাভ  
 

রাভিা লই বারয িযাকঙ্কয চনয লওাঁক উকি  
মা ফাচ্চাকদয ব লদঔা । 
প্ররতরদন আভায লঙাি বাই ধ্বংাফককলয  
রঙকন ঢুকও াথকযয রফরুকদ্ধ রঢকরয লওৌর  
অ্নুীরন ওকয । 
চানুাযীকত সনযযা এও-এও ওকয য ফ ওিা আগুর  
লবকগ রঙর । 
ভ য াতকও ারযক তুকরকঙ   
রওন্তু লই লরাধকও ন মা  
এওভ লমিা য হৃদ রঙর লিাকও  
ঘারনা ওকয। 
 

ইনাল্লা  
 

ফন্ধ ওয রাভ 
ফন্ধ ওয াাতার 
ফন্ধ ওয ািারা 
ফন্ধ ওয ফারড় 
ফন্ধ ওয ফারড়য চানরা  
লভকয লপর লযাকদ যাঔা ফরচগুকরাকও  
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Kill the milk of the cows left to the swelling of pain 

Cut the electricity 

Cut the telephones 

Confine the people to the people 
 

Do Not Despair of the Mercy of Allah 
 

Fig trees will grow and oranges 

erupt from desert holdings on which plastic 

bullets (70% zinc, 20% glass, and 10% 

plastic) will prove blood  

soluble and fertilize the earth  

where sheep will graze 

and women no longer grieve 

and beat their breasts  

They will beat clean fine-woven rugs 

outside a house smelling of cinnamon and nutmeg 

 

Alhamdulilah 

 

So says Iman 

the teacher of peace 

the shepherd on the mountain of the lamb 

the teacher of peace 

who will subdue the howling of the lion 

so that we may kneel 

as we must 

five times beginning just after dawn 

and ending just before dusk 

in the Ibadah  

of prayer 

 

Allahu Akbar 

Allahu Akbar 

Allahu Akbar 
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লভকয লপর ফযথা াা কাবীকদয   
লওকি দা লিররকপান 
লওকি দা রফদুযৎ 
ভানুলকও ভানুকলয ভকধয আফদ্ধ ওয। 
 

আল্লায ওরুণায আা তযাক ওকযা না। 
 

কাঙ চন্মাকফ আয ওভরা লরফুকত  
বকয উিকফ ভরুবূরভয চরভ 
িারস্টকওয গুরর (৭০%, রচঙ্ক, ২০% ওাাঁঘ, 
১০% িারস্টও) প্রভাণ ওযকফ ল যকি  
দ্রাফয আয ভারিকও ওকয তুরকফ উফণয 
লঔাকন লবড়া ঘযকফ আয ভররাযা 
আয দুিঃকঔ ফুও ঘাড়াকফ না  
তাকদয াকত কড়া ূক্ষ্ম ওম্বর গুকরাকও 
ঘাড়াকফ ফাইকয আয ফারড়য রবতয  
লথকও আকফ দাযরঘরন আয চাপকরয কন্ধ। 
 

আরাভদুররল্লা  
 

এই ফকররঙকরন ইভান 
রমরন ারন্তয রক্ষও 
রমরন লভকলয ফণকত যাঔার 
রমরন ারন্তয রক্ষও 
রমরন রংকয কচণন দভন ওযকফন 
মাকত আভাকদয ওযকতই কফ  
ূকমণাদ  লথকও  
লকাধূরর মণন্ত  
াাঁঘফায াাঁিু লককড় ফক  
প্রাথণনায ইফাদা।      

অ্নুফাদ: যন্ত ঘরফতণী 
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Glossary: 

As-Salamm 'Alaykum: peace be unto you 

Wa 'Alaikum As-Salam: and peace be unto you 

Insha A'llah: as if Allah wills it 

"Do Not Despair of the Mercy of Allah:": verse from The Our'an 

Alhamdullilah: praise be to Allah 

Iman: faith 

Ibadah: worship in a ritual sense 

Allahu Akbar: Allah is the Greatest 

 
েকওাল: 
 
আকরারাভ- আকরওুভ-তুরভ ারন্ত া 
া আকরওুভ-আকরাভ -এফং তুরভ ারন্ত া  
ইনাল্লা -মরদ ঈশ্বয ইকচ্ছ ওকযন  
আল্লায ওরুণায আা তযাক ওকযা না।-লওাযআকনয উদৃ্ধরত 
ঈভান – রফশ্বা/ ধভণ 
ইফাদা- প্রাথণনা ওযা  
আরাভদুররল্লা –ঈশ্বকযয  
আল্লাহু আওফায – আল্লা ই ভানতভ 
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লব্দগকা         Glossary   

 

Krishna Katha-The Bengali title for the volume –roughly translates 

as ‗Black Narratives‘. 

if we must die / যরদ মরগিআ য়-   
Written as a response to the race riots in 1919, though Mckay  

denied it specifically in that context. The Poem was read out by 

Winston Churchill at the House of Commons in an anti Nazi 

speech during the WWII. 
করবিারি ১৯১৯ াগ বণঘরবগেী রায়গির পররগপ্ররিগি পখা যরদ মিাগক এমন পকান 
ংগযাগগর কো স্বীকার কগরন। উআন্সিন িারিঘ াউ ি কমন্স-এ একরি নারজ রবগরাযী 
বকৃ্তিা পদয়ার ময় অবৃরত্ত কগরন। 
White House / পশ্বি প্রাাদ 
McKay Denied the poem was about the US Presidential 

residence.  

মিাগক স্বীকার কগরন পয এআ করবিারি অগমররকার রাষ্ট্রপরির বাভবগন কো বগ।  
The Negro Speaks of Rivers/রনগগ্রািা নদীর কো বগব 

Negro (Origin- Spanish,Portuguese , mid 16th century). It was the 

standard term for people of African origin throughout the 17th-

19th centuries and was used by prominent black American 

campaigners such as W. E. B. DuBois and Booker T. Washington 

in the early 20th century.  However the term is now considered 

offensive. 
রনগগ্রা-(উৎ-স্প্িারনল, পিুঘগীজ, ১৬ল লিক) । ১৭ল লিক পেগক ১৯ ল লিক পযঘন্ত 
অরিকান এবং অরিকান বংগলাদূ্ভি মানুগদর রিরিি করগি বিবহৃি ি। রবংল লিগকর 
গুরুত্বপূণঘ কৃষ্ণাে অগমররকান যিাপক দুি বয় এবং বুকার রি . য়ারলংিন লব্দরি বিবার 
কগরন। রকন্তু এখন লব্দরি পমানকর এবং জারিরবগেী গেঘ বিবহৃি য়।   
Harlem/ারগম  
Harlem(place)- a district of New York City, situated to the north 

of 96th Street in NE Manhattan. It has a large black population 

and in the 1920s and 1930s was noted for its nightclubs and jazz 

bands.  
ারগম -মিানািন-এর উত্তগর বরিি রনউ আয়কঘ লগরর একরি ঞ্চ। কৃষ্ণাে প্রযান 
ঞ্চ। ১৯২০  ১৯৩০ নাগাদ নাআিক্লাব  জিাজ বিাগন্ডর জনি পরররিি রছ। 
Harlem Renaissance was The flourishing of African American 

literature and culture, centered on the Harlem district of New 

York, which took place in the 1920S and 1930s. Many  

anthologies were compiled in this period, Main Locke‘s The New 

Negro (1925) helped promote a new ethnic pride. The 

movement included cooperation within the community as well 

as assistance from white patrons including Carl Van Vechten 



(1880—1964). Developments in the theatre led to the first 

staging of a play by an African American on Broadway in 1925, 

and landmark works of the decade included Jean Toomer‘s 

Cane (1923). The new poets included Claude McKay, Countee 

Cullen and Langston Hughes, whose 1926 essay ‗The Negro 

Artist and the Racial Mountain‘ promoted the exploration of 

cultural links with Africa. From the late 1920S onwards more 

novels appeared by figures such as Mckay ,Nella Larsen, and 

Hughes which all explored the complexities of urban life. James 

Weldon Johnson and Zora Neale Hurston began their careers in 

this period, The Harlem Renaissance was a formative period in 

African American literature and culture, showing the way to 

later writers.   
ারগম পরগনা-ঁ ১৯২০  ৩০ এর দলগক রনউ আয়গকঘর ারগম ঞ্চগক পকন্দ্র কগর 
গগে গঠ। এআ ময় অরিকান িাগমররকান ারিি, ংসৃ্করি উৎকগঘর রলখগর পপঁছয়। 
বহু ংকন একরত্রি গি োগক। পমআন ক-এর দি রনউ রনগগ্রা (১৯২৫) এক নিুন 
জারিগি পগৌরবগক ভাা পদয়। এআ অগদান-এ অন্তঃ-াম্প্রদারয়ক গযারগিা পযমন 
রছ পিমরন রছ কাঘ ভিান পভিগিন-এর মি পশ্বিাে পৃষ্ঠগপাকগদর গযারগিা । 
রেগয়িাগরর পিগত্র প্রভূি উন্নরি াযন য় এবং ১৯২৫ াগ ব্রিগয়গি প্রেম পকান 
অরিকান িাগমররকান পখগকর পখা নািক রভনীি য় এছাো এআ দলগকর াো 
জাগাগনা রিনা মগযি রজন িুমার-এর পকন (১৯২৩) নিিম। ক্লি মিাগক, কাউরন্ট কাগন, 
িাংেন রউ এর মিন করবগদর অত্মপ্রকাল এআমগয়আ। রউগর ১৯২৬ াগ 
প্রকারলি প্রবি ‘দি রনগগ্রা অরিঘে িান্ড দি পররয়া মাউগন্টন’ অরিকার াগে াংসৃ্করিক 
পযাগাগযাগগর ম্ভাবনাগক িুগ যগর।  ১৯২০ র দলক-এর পলভাগ পেগক মিাগক, পনা 
ারগন, রউ প্রমুখগদর উপনিা প্রকারলি গি োগক যার রং ভাগগর পকগন্দ্র রছ 
লহুগর জীবগনর রবরবয জরিিা। পজম গয়িন জনন এবং পজারা নী ারেন এর 
মি পখকরা এআ অগদাগনর ময়আ পরররিরি াভ কগরন।  ারগম পরগনাঁ 
অরিকান িাগমররকান ারিি  ংসৃ্করির পিগত্র একরি গঠনমূক ময় যা পরবিঘী 
পখকগদর জনি এক ুদৃঢ় জরম তিরীগি িম য়।  
 
Afro-American fragment/ একরি িাগিা -মারকঘন রছন্ন পত্র  

Atavistic - relating to or characterized by reversion to something 

ancient or ancestral:(Origin-late 19th C: based on Latin atavus 

'forefather' + the adjectival suffix –istic) 

 

Mulatto/ মুাগিা 
Mulatto-dated, offensive a person with one white and one 

black parent. (Origin:late 16C  from Spanish mulato 'young mule 

or mulatto', formed irregularly from mulo 'mule') 
মুাগিা – প্রিরি, পমানকর। একজন পশ্বিাে এবং একজন কৃষ্ণাে রপিা-মািার 
ন্তান। [ উৎ-১৬ ল লিগকর পলাগযঘর, স্প্িারনল ‘রমউ’ ( খচ্চর ) পেগক। ] 



Nigger(origin-Spanish/Portuguese noun negro, a descendant of 

the Latin adjective niger (―color black‖) --black people , 

Pejorative (generally people of Sub-Saharan African descent), 

and also as an informal slang term, among other contexts. It is a 

common ethnic slur. However, it has acquired a new strand of 

use in recent years: it is sometimes used by black people as a 

mildly disparaging way of referring to other black people 

acceptable only when used by those within the community 
রনগার (উৎ-স্প্িারনল, পিুঘগীজ, ১৬ল লিক) কৃষ্ণাে মানু, পমানজনক, জারি/বণঘ 
রবগেী। রবগলি াারার দরিগণর মানু। বণঘ  জারি রবগেী গাাগার। যরদ গি 
কগয়ক বছগর এর অর একিা নিুন বিাবার পদখা যায়- কৃষ্ণাে মানুগরা রনগজগদর মগযি 
লব্দরি নি কৃষ্ণাে কাউগক পদােঘ পবাঝাগি বিবার কগরন। একমাত্র রনগজর মগযি 
বিবার করাগ বণঘরবগেী য় না।   
I, Too/ অরম 
Jim Crow Law- the former practice of segregating black people 

in the US: eventually Jim Crow was abolished on interstate 

carriers Origin( mid 19th C: the name of a black character in a 

19th-century plantation song) 

রজম পক্রা অআন – অগমররকায় কৃষ্ণােগদর অাদা রাখার অআন। পগর এআ অআন 
পররবরিঘি য়।(উৎ-১৯ল লিক – একরি পিগির গাগনর একরি কৃষ্ণাে িররগত্রর নাম )   
 

We are unfair/অমরা াদা নআ  
 

This poem is about the Black Arts Movement. 

Black Arts Movement, was the artist branch of the Black Power 

movement, founded in Harlem in the mid 1960s by Amiri Baraka 

and promoted by Larry Neal (1937—81), the movement 

advocated cultural separatism and endeavored to devise a 

distinctive African American aesthetic. Drawing on African art 

forms, it aimed at a total cultural revolution. It developed a 

number of theatre venues. Other important figures included 

Nikki Giovanni (b.1943) and Sonia Sanchez (b.1934). The 

movement was active until the mid-1970s. Time magazine 

describes the Black Arts Movement as the "single most 

controversial moment in the history of African-American 

literature – possibly in American literature as a whole.  

 
 
 
এআ করবিারি ব্ল্িাক অিঘ মুভগমন্ট প্রগে। 
ব্ল্িাক অিঘ মুভগমন্ট, ব্ল্িাক পায়ার মুভগমন্ট এর তলরিক লাখা। এর শুরু ারগগম অরমরর 

বারাকার াি যগর এবং ারর নী এর পৃষ্ঠগপাক রছগন। এআ অগদান াংসৃ্করিক 



রবরিন্নিাবাগদ রবশ্বাী এবং একরি মূ্পণঘ স্বিন্ত্র অরিকান িাগমররকান নদনিত্ত্ব গগে 

পিাায় অরিকান রলগির নানা যারার াাগযি একরি াংসৃ্করিক রবিব ঘিাগনায় গিষ্ট রছ 
এআ অগদান। এরা গনক েীয়ািার গগে পিাগন।নি রলিীগদর মগযি রনরক রজভারন (জন্ম 
– ১৯৪৩)  রনয়া াগঞ্চজ (জন্ম - ১৯৩৪) এর নাম উগেখগযাগি। এআ অগদান ১৯৭০এর 

দলক বরয রক্রয় রছ।িাআম মিাগারজন নুাগর ব্ল্িাক অিঘ মুভগমন্ট ‗অরিকান 

অগমররকান ারগিির িো মগ্র অগমররকান ারগিির আরিাগ বগিগয় রবিরকঘি 

অগদান।   
Poem about My Rights / অমার রযকাগরর করবিা  
Patrice Lumumba (1925–1961) was a Congolese independence 

leader and the first legally elected Prime Minister of the Republic 

of the Congo in 1960 . After a coup he was captured and 

executed with the secret backing of the government of Belgium 

and the C.I.A. The Belgian government issued an official 

apology in 2002. 
পিারট্র ুমুম্বা (১৯২৫-১৯৬১) কগোর স্বাযীনিা ংগ্রাগমর পনিা  প্রেম অআনংগি ভাগব 
রনবঘারিি প্রযানমন্ত্রী। যরদ  রিন মাগর মগযি পনা ভুিত্থাগনর কারগণ যৃি ন  C.I.A 
 পবরজয়ান রকাগরর পগাপন গযারগিায় রনি ন। পগর ২০০২ াগ পবরজয়ান 
রকার এরজনি  দুঃখপ্রকাল কগর।  
 

Kwame Nkrumah (1909 – 1972) Nkrumah was the first President 

of Ghana and the first Prime Minister of Ghana. An influential 

20th-century advocate of Pan-Africanism, he was a founding 

member of the Organization of African Unity. 

পকায়াগম এনকু্রমা (১৯০৯-১৯৭২)-  এনকু্রমা ঘানার প্রেম প্রযানমন্ত্রী  রাষ্ট্রপরি। রবংল 
লিাব্দীর একজন প্রভাবলাী অরিকান ঐকিবাগদর প্রবক্তা  অরিকান আউরনরি ংিার 
প্ররিষ্ঠািা রগগব এনকু্রমা ুপরররিি। 
 

Ivy League  school - The Ivy League is an athletic conference 

comprising eight private institutions of higher education in the 

Northeastern United States. The term Ivy League also has 

connotations of academic excellence, selectivity in admissions, 

and social elitism.   
অআরভ ীগ সু্ক- উত্তর অগমররকার অিরি পবরকারী রভজাি রলিা প্ররিষ্ঠাগনর একরি 
পগাষ্ঠী। অআরভ ীগ লব্দরি প্রায়লআ উচ্চমাগনর রলিা, ামারজক অরভজাগিির পররিায়ক।  
 

The Bombing of Baghdad / বাগদাদ এ পবামা-বঘণ  

Sortie-deployment or dispatch of one military unit, be it an 

aircraft, ship, or troops from a strongpoint. The sortie, whether by 

one or more aircraft or vessels, usually has a specific mission. 



ররি- একরি ামররক রবমান, বা জাাজ বা তরনগকর ঘারি পেগক রনা য়া , যা 
াযারণি একরি রবগল রমলন রূপারয়ি করগি বিাবার য়।  
 

George Armstrong Custer (1839 – 1876) was a United States 

Army officer and cavalry commander in the American Civil War 

and the Indian Wars. Seen as heroic by some, yet very 

controversial for his treatment of the indigenous people. 
 
জজঘ অমঘস্ট্রং কাোর (১৮৩৯-১৮৭৬)  িাগমররকান গৃযুদ্ধ  আরন্ডয়ান যুগদ্ধ  অগমররকার 
পনা অরযকাররক  শ্বাগরাী বারনীর রযনায়ক রছগন। গনগকর কাগছ নায়গকারিি 
গ অরদবাীগদর কারগণ রবিরকঘি িররত্র।  
 

Crazy Horse (c. 1840 –1877) was a Native American war leader 

of the Oglala Lakota Tribe . He took up arms against the U.S. 

government to fight against encroachments on the territories 

and way of life of the Lakota people. He lead  at the Battle of 

the Little Bighorn in June 1876. 

‘পাগা পঘাো’ ( অনুমারনক ১৮৪০-১৮৭৭) িাগমররকান গ্লাা াগকািা অরদবাী জারির  
পনিা। রিরন মারকঘন রকাগরর রবরুগদ্ধ যুদ্ধ পঘাণা কগরন াগকািা জারির জীবন যারা  
জরম রিা করবার জনি। ১৮৭৬ এর জুন এ রি রবগ গনঘর যুগদ্ধ রিরন অরদবাীগদর 
পনিৃত্ব পদন।  
Desert Storm- Code name for US operations in the Persian gulf in 

1991.  

পিািঘ েমঘ- ১৯৯১-এ পারি উপাগগর অগমররকার রভযাগনর াংগকরিক নাম.  
Intifada /আরন্তিাদা  
Intifada (Arabic) –literal translation-Shaking off 

আরন্তিাদা (অরবী) – পঝগে পিা। 
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