
 
 

 

 
 

নাsা kাব পটলাক 
 
িডেসmর মােস 
আমরা 
েরেচেলর বািড় 
িগেয়িছলাম 
পটলােকর 

জn। েরেচেলর বািড় খুব বড় o খুব 
snর। আমরা খুব খুিশ হেয়িছলাম েয 
েরেচল আমােদর িনমntন কেরিছল।  

সবাi নানারকম খাবার রাnা 
কেরিছল বা িকেন eেনিছল। েকu ডাল 
রাnা কেরিছল, আবার েকu ফুলকিপর 
ডালনা। aেনক রকেমর মাংস আর 
িমি o রাnা করা হেয়িছল । ডাkার 
পি ডত aেনক ভাল িমি  eেনিছেলন। 
 আমরা সবাi aেনক খাবার 
েখেয়িছলাম o aেনক আDা 
েমেরিছলাম। আমরা বাংলা bগ r 
করার uপর কথা বেলিছলাম। েসi িদন 
খুব মজা হেয়িছল! 
 

 
 

 
Nasta Club Potluck 

 
In December we 
all went to 
Rachel’s house 
for a potluck 
dinner. Rachel’s 
house is very big 
and beautiful. 
We were very happy that she invited 
us. 

Everyone cooked different 
dishes, or bought them to bring to the 
potluck. Some people made dal, some 
people made cauliflower, and other 
made different types of meat dishes. 
Dr. Pandit brought lots of delicious 
sweets.  

We ate a lot of food and had a 
lot of discussions. We talked about 
starting a Bengali blog. It was a very 
enjoyable day. 
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ei মােসর েমmর-- 
িনশাn েচািk 

 

 
িনশাn নাsা kােবর সিচব, তক 

pেরািচত করার েলাক, o িববােহর 
ঘটক। িতিন ভারতীয়, িকnt বাঙািল নন। 
িতিন gজরািত। িনশাn তক করেত খুব 
ভালবােসন। যিদ েকu বেল “আকাশটা 
িনল,” িনশাn বলেবন “আকাশটা 
হলুদ”। েসজn আমরা তাঁেক “তক 
pেরাচক” বিল। িনশাn eকটু d  
েছেল। সব সময় িতিন সবার জn 
েpেমর ঘটকািল কেরন তাi আমরা 
তঁােক “িববােহর ঘটক” বিল।  

িনশাn eকজন uিনভারিসিট aব 
িমিশগােন িপ eচ িড ছাt। তঁার িবষয় 
ভাষািবদ াগত নরিবjান। িতিন পি ম 
বে  আিদবাসীেদর সে  গেবষণা 
করেত চান।eকিদন িনশাn খুব নামকরা 
হেয় যােবন o আমরা সবাi তঁার েলখা 
বi পড়ব।  
 

Member of the Month: 
Nishaant Choksi 

 
 

 
 Nishaant is the Nasta Club 
secretary, instigator, and matrimonial 
coordinator. He is Indian, but not 
Bengali. He is Gujarati. Nishaant 
loves arguing. If anyone says the sky 
is blue, he will say the sky is yellow. 
That is why we call him the club 
instigator. Nishaant is a bit of a 
mischievous guy. He is always trying 
to find girlfriends or boyfriends for 
everyone, so we call him the club 
matrimonial coordinator. 
 Nishaant is a Ph.D. student at 
the University of Michigan. He is 
studying linguistic anthropology. He 
would like to do research with 
Adivasis in West Bengal. Someday 
Nishaant will be very famous and we 
will all read his books. 
 
 
 
 
 
 



আগামী an ানসূচী  
 
kবার জাnয়াির ১৯ ৫:০০-- া  

করম বাংলার পটুয়ােদর uপর বkৃতা 
েদেবন। uিনভারিসিট aব িমিশগান 
SSWB ১৬৩৬। 
 
শিনবার জাnয়াির ২০ ২:০০-৪:৩০ --
সরsতী পুেজা হেব। hটন sুল, 
েসিলেন, িমিশগান। 
 
শিনবার েফbrয়াির ৩--নাsা kাব 
হামTামক যােব। 
 
শিনবার েফbrয়াির ১৭--ekেশ 
েফbrয়ািরর an ান। 
 
বাংলা িফl েফিsভােলর সময়সূচী 
পের জানােনা হেব 
 
 
 
 

Upcoming Events 
 

Friday January 19, 5:00 PM—Frank 
Korom “When the world comes 
calling: Bengali bards confront 
modernity.” University of Michigan, 
SSWB 1636. 
 
Saturday Janurary 20, 2:00-4:30 
PM—Saraswati Puja. Houghton 
School, Saline Michigan.  
 
Saturday February 3—Nasta Club 
field trip to Hamtramck. 
 
Saturday February 17—Ekushi 
February program. 
 
TBA—Bangla film festival 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U of M Bangla program website: 
http://umbangla.bravehost.com/index.html 

nastaclub@umich.edu 
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