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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী, 
 ফাল্গুেী পাল ও অেুপম ড়মত্র। 

সপ্তড়ষি িড়িক, আড়ল নমাস্তাফা, 
রা্ আড়রফ, অড়িড়্ৎ দাস ও োজ্স মাহমুদ।

োজ্স মাহমুদ 
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- ্াহাঙ্গীর নহাজসে, সায়রী লাহা, িরুে নমাহরী, 
নকৌড়শক রায়, েড়িিা কাড়্ি, মহাজেিা িসু, অড়িড়্ৎ 
দাসকমিকার, েীলাড়ি নদি, অেুপম ড়মত্র, শড়মি কমিকার, 
র্ি আলী, মােস রায়, িড়ি েস্কর, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী, 
ফাল্গুেী পাল, চন্দ্রািী সাধুখ্াাঁ (ড়িোস), শিংকর হালদার, 
নগালাম রসুল, চুমড়ক দাস, পড়ল ন াষ, শুি, সুদীপ সরকার,     
অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি), দীড়পকা সরকার (দীপা), 
স্বপে কুমার রায় এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, শুভ্রড়্ৎ সাহা, শুদ্ধা ইয়াসড়মে এিিং 
পাজয়ল িমিে। 
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ফড় িং কথা 
কজরাো আিজহর মাজেই এজকর পর এক সমসযার সমু্মখ্ীে হজি 
হজে িারিজক। সম্প্রড়ি লাদাখ্ সীমান্ত ড়েজয় সিং জষির চরম 
পর্িাজয় রজয়জে িারি ও ড়চে। ড়চজের িা িা ন্ত নক ড়কেুটা ড়স্তড়মি 
করজি সম্প্রড়ি ড়টকটকসহ ৫৯ড়ট ড়চো অযাজপর উপর ড়েজষধাজ্ঞা 
্াড়র কজরজে িারি। এজি ড়চজের িাড়েড়্যক ড়দক নর্মে িাটা 
প জি নিমড়ে স্বজদশ হজয় উঠজি আত্মড়েিির। এসজির মাজে 
কজরাো ড়েজয় আর একড়ট আশার আজলা নদখ্াজে আইড়সএমআর। 
গি ৩রা ্ুলাই একড়ট প্রড়িজিদজে িারা ্াড়েজয়জে আগাড়ম ১৫ই 
আগস্ট এর মজধয িারজি কজরাোর সফল ও কার্িকরী িযাকড়সে 
আেজি চজলজে। িাজদর এই দাড়ি র্ড়দ সড়িয হয় িজি িলাই 
িাহুলয নর্ কজরাোর ড়দে নশষ। িারি সহ নগাটা ড়িজের িাি  
বিজ্ঞাড়েকরা নর্িাজি প্রজচষ্টা করজে িাজি খু্ি শীঘ্রই কজরাো 
মুড়ির িযাকড়সে পাওয়া র্াজি িজল আশা করা র্ায়। মহামাড়র, রু্দ্ধ 
সমস্ত ড়কেুজক অড়িক্রম কজর িারি ড়ফরজি স্বমড়হমায়। নসই সাজথ 
পৃড়থিীও নসজ্ উঠজি েিুে সাজ্। িষিার েিুে ্জল নর্মে 
সিড়কেু েিুে কজর সজি্ হজয় ওজঠ নিমড়ে মহামাড়র ্য় কজর 
পৃড়থিীও একসময় সজি্ হজয় উঠজি। 
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সময় 

্াহাঙ্গীর নহাজসে 

 

ডুি সাাঁিাজর েদী পার 

িষিার নম মালা আড়মও হজিা, 

নকাথায় নিামার সিু্ বকজশার 

আড়ম িুজ াজি হলুদ িজি। 

আড়ম বিশাজখ্ হাাঁটু ্ল খু্াঁড়্ 

নিামার ড়চরকালই িরাট েদী, 

নর্ড়দজক র্াজিা র্াজিা কজরা 

ড়দেজশজষ নসড়দজকই ো র্াও র্ড়দ! 

িুড়ম নর্ড়দজকই র্াও, 

ড়েষু্ঠর িাজি এজগাজিই সময়, 

িষিার নম মালা িরাজিই েদী 

হাাঁটু্ল েদীর মজিা, গাজের পািাও হলুদ হয়। 
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িৃড়ষ্টর কান্না 

সায়রী লাহা 

 

নস িের শহজর িৃড়ষ্ট নকাঁজদড়েল... 

একটার পজর একটা নশাজকর েড়িজি ডুজি ড়গজয়ড়েল নগাটা 
শহরটা। 

সারা শহজর আজলার অিাি, মােুষ হজয়জে ড়িমষি। 

েক্ষজত্ররা শহর নেজ  পাড়  ড়দজয়ড়েল আজলাকিষি। 

িহুরু্জগর সাক্ষী ড়েল নর্সি গাে, েজ র দাপজট মাথা েি 
কজরড়েল। 

র্ারা খু্ি শি কজর মাড়ট আাঁকজ  ধজরড়েল, িারাও নসড়দে নমাজমর 
মি গজলড়েল। 

িহু পাড়খ্র নিজেড়েল  র, পড়রর্ায়ী ড়ফজর আজসড়ে েী । 

নিজে পজ ড়েল মােুষও েদীর নেউ নর্মে নিজে নদয় িীর। 

নমজ র নচাজখ্ নচাখ্ রাখ্জল িৃষ্ণা ্ুজরায়, পড়থক ক্লাড়ন্তজি 
ড়েরুপায়। 
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সমস্ত ড়দে চািক নমজ র ড়দজক িাড়কজয় নকিল " ফড়টক ্ল " 
চায়। 

একটা িের িজয় চজল নর্ে ক্লাড়ন্ত নেই, সুখ্ির নশাোজিই িয় 
পায়। 

আড়ম নমজ র িুজক কাে নপজি শুজেড়ে, 

শহজর িৃড়ষ্ট োমজল আ্ও কান্নার শব্দ হয়।। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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আপে িিু পর 

িরুে নমাহরী 

 

স্বাথিপরিায় মুখ্ নেজক 

নকউ নখ্াাঁ্ রাজখ্ড়ে। 

িষিাড়ি হাজি মুখ্ লুড়কজয়  

একড়ট িার ডাজকড়ে। 

 

দায়িদ্ধিা োড়ক কৃিজ্ঞিা  

নকে, িাজক িুড়লড়ে? 

শ্রািজির িৃড়ষ্ট মাথায়   

দর্া িিু নখ্াজলড়ে। 

 

ড়দজের পর ড়দে নপড়রজয়  

একড়ট মাস চজল নগজলা  
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িপ্ত মজের মরুিূড়ম 

অশ্রুড়সি ্ল নপজলা। 

 

লাজির খ্ািায় পাওো এটাই,  

হিাশ হওয়া হাসযকর  

অিংক কজষ ড়মড়লজয় নদড়খ্  

আপে িুড়ম আ্জক পর। 
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নোজটা আজগরই মজিা 

নকৌড়শক রায় 

 

আমার র্খ্ে প্রথম সু্কল, সজঙ্গ নর্জি িুড়ম, 

িার পর চজল এজল নচাজখ্ হারািাম আড়ম। 

ফুাঁড়পজয় কাাঁদজিা ড়শশু মে একলা নিামায় ো া, 

েুড়টর সময় নিামায় নদজখ্ আেজি ড়দশাহারা। 

 

রজথর নমলায় শি হাজি আমায় ধজর রাখ্জি, 

হাাঁটজি পাজয় িযথা হজল কাাঁজধজি চাপাজি। 

কখ্জো ড়িজ র হঠাৎ র্ড়দ হারািাম নিামার সিং, 

দু নচাখ্ আমার খু্াঁ্জি শুধু নিামার ্ামার রিং। 

 

পুজ্ার সময় সিার আজগ ্ামা আমায় ড়দজি, 

সিার নশজষ হয়জিা িুড়ম ড়েজ্র ্েয ড়েজি। 
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মে রাখ্জি শুেজি আমার হা্ার আিদার, 

িার মজধয ড়দজয়জো ড়ঠক নর্টা দরকার। 

 

র্খ্ে নকাজো িুল কজর, নিামায় নপজয়ড়ে িয়, 

ড়েজ্র িুজল ড়শক্ষা ড়েজি িুড়ম ড়দজয়জো অিয়। 

সমৃদ্ধ হলাম নিামার োয়ায় একটু একটু কজর, 

্ীিজের এই পথ চলা নিামার হািটা ধজর। 

 

ধীজর ধীজর হলাম ি  সময় ড়গজয়জে র্জিা, 

নিামার কাজে িািা আড়ম নোজটা আজগরই মজিা। 

মাজয়র নেহ নিামার আদর নপজয়ড়ে সারা ্ীিে, 

নিামাজদর ঋি কখ্জো ড়মটজি ো আমরি। 
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নশষ কথা 

েড়িিা কা্িী 

                 

নিামার নফাে কজলর অজপক্ষায় ড়েলাম 

গি সপ্তাহটা খু্ি ড়মস কজরড়ে নিামায় । 

্ােিাম, আমার নমজসজ্র ড়রপ্লাই নদজিো । 

িিুও নিামার ড়রপ্লাইজয়র অজপক্ষায় রইলাম । 

 

হয়জিা িুড়মও খু্ি ড়মস করজো এখ্েও 

িুজল থাজকা আমায়, েীরজি নচাজখ্র ্ল মুজেও । 

 

নর্ড়দে ড়প্রয় োয়জকর এক্ে, ড়ঠক নরািিাজরর ড়দেটায় 

মেজক ড়িষন্ন কজর ড়দজয়ড়েল— 

নসড়দে নিামার োমটা নদখ্ড়েলাম িারিংিার মুজঠাজফাজের পদিায় । 

িািড়েলাম এই িুড়ে িুড়ম েুজট েুজট এজল আমার নফােটায় । 
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ড়মথযাই শুধু প্রিঞ্চো, মজের মাজে আকুলিা— 

"্াজোজিা ড়টপুটা আর নেই!" 

অিলাড়ট টুকজরা টুকজরা হজয় নগজে দাাঁড় পািার মাপকাড়ঠজি । 

ো পাড়রড়ে নিামায় িলজি... 

নশষ কথাড়ট িলজি পাড়রড়ে । 

ো িলা কথা নচজপ মজের জ্বালা িাড় জয়ড়ে । 

 

ড়চেড়চে িুজকর িযথাটা নিজ জে আ্— 

গিকাল দুপুজর ওটা আমার নশষ নফােকল ড়েল  

এটা ন্জেও, িুড়ম আর আসজিো আিার... 

মুজঠাজফাজের ফ্ল্যাশ লাইজটর আজলা জ্বালাজি ো আমার । 
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নপ্রড়মকা কথে 

মহাজেিা িসু 

 

র্খ্ে হাি েুাঁজয় ড়েড়ল, িখ্ে আড়ম 

নপ্রড়মকা ড়েলাম। 

র্খ্ে নঠাাঁট েুাঁজয়ড়েড়ল, িখ্েও আড়ম নপ্রড়মকা ড়েলাম। 

নপ্রড়মকা - 

নক নপ্রড়মকা ? 

র্ার সাজথ প্রাজির আলাপ, 

অিল মজের নকাে- 

িযড়িক্রমী কথেগুজলা, 

ফুটজে সারাক্ষি। 

 

িারই মাজে একটুকজরা - 

হাড়রজয় র্াওয়া ড়দে। 
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শুধুই নখ্াাঁজ্ আলজিা নোাঁয়া, 

র্া ড়মড়লজয় নগজে ক্ষীি। 

 

নিার মজে নর্ স্বপ্ন িাাঁজচ, 

রামধেু রে নমজখ্। 

ইজে গুজলা আ্ ও স্বাধীে 

িিুও িাাঁচজি নশজখ্। 

 

নিার মজেজিই িাাঁচুক িারা, 

ড়মথযা দ্বন্দ্ব িুজল। 

আড়ম ও িাাঁড়চ নসই আজিজশ, 

সৃ্মড়ির পািা খু্জল। 
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ইজলকট্রে িাো প্লাড়িি নদহিত্ত্ব 

অড়িড়্ৎ দাসকমিকার 

 

ড়সড়থল অড়স্তজের ড়িির 

ড়রপু আক্রান্ত েীল ড়ক্ষজদর সিিজশষ িযিধাে। 

টসটজস শব্দিৃড়ষ্টজি - 

কারুিাক োয়ুিন্ত্র ড়িড়েময় কজর স্বাথিপরিা, 

আর 

এমেই এক 

শরীজরর গহ্বজর চাাঁদ রজের আলফারড়ি ড়িশলযকরিীর অিড়শজষ্ট 
সঙ্গিাজসর কমিসূচী নলজখ্ - 

িাজি 

৫৯ রাজির ইজলকট্রে িাো প্লাড়িি নদহিত্ত্ব এিিং 

একমুখ্ী শুদ্ধ পূিিাঙ্গ োড়িড়িিুর উত্তাপস্খলজে 

নকৌিুহলী পরাগজরিুর চেমজে নফোয় 
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অশ্লীল আত্মকথে 

অথিিহ ড়েয়মািড়ল... 

অথচ 

মজের মােখ্াজে শুধু ২ নটা রু্গ 

আর 

কজয়কটা ড়িস্ময়সূচক ড়চহ্ন 

র্া, ওই চটচজট ্জল নফড়েজয় ওজঠ... 
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আষাঢ়সয প্রথম ড়দিস 

েীলাড়ি নদি 

 

্ল িা জে নিাসিার। রীড়িমজিা ফুাঁসজে। নদখ্লাম, নেৌজকা 
পারাপার িন্ধ হল। হঠাৎ কজরই কি ড়কেু শুরু, নশষ হজি 
নদখ্ড়ে। আন্ত্িাড়িক সীমাো নথজক মে আর মড়স্তজের সীমাো... 
কি কি রু্দ্ধ! রু্দ্ধ চলজে চারপাজশ। আর একটা ধুজলা মাখ্া 
শাজটি, একটা ্ীিজে গা গড়লজয় ড়দড়িয নপড়রজয় র্াজে পাঁড়চশ  জরর 
োমিা। ওপাজর েদী আর ড়দগন্ত ড়মজশজে নর্খ্াজে, রহসয নধাাঁয়ার 
মজিা পাড়কজয় উঠজে। দৃড়ষ্ট নথজক ও পর্িন্ত র্িটা স্পশি কজর র্ায় 
অ্াো স্পশিক, অন্তি িিটা টাে নথজক র্াক িাড়লর গিীজর। টাে 
িীব্র হজয় উঠুক। র্াদু র্ড়দ নথজক থাজক আজদৌ িাস্তজি, সিটা 
্ড় জয় ড়েক সুর। নর্ সুজর হৃদর্ন্ত্রগুজলা আরও  ে হজয় আসজি 
পাজর।  ে হজয় আসজি পাজর সি, সমস্ত প্রাি। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়্ট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়চরকুট 

ড়েজিদজে-  অেুপম ড়মত্র

 
অজেকড়দে িাজদ, এক দী ি ড়িরড়ির পর আিার নেট ফড় িং এ 
ড়ফজর আসা, অজেকড়দে ধজর ড়লখ্জিা ড়লখ্জিা কজর নলখ্া হজয় 
উঠড়েজলা ো, সকজলর িাজলািাসা নি আিার ড়ফজর আসা "হৃদজয়র 
ড়চরকুট " এ, সড়িয এক উত্তাল সময় একড়দজক নর্মে কজরাো 
এর প্রজকাপ, অপর ড়দজক ্ীিে ্ুজ  প্রড়িক্ষজি সজিহ এর িী্ 
এই িুড়ে সিংক্রড়মি হলাম, িার উপর ্ীিে ্ীড়িকা ড়েজয় সিংশয়, 
অজেক মােুষ র্ারা লকডাউজে ্ীড়িকা ড়েজয় কড়ঠে সমসযা এ 
পজ জে, অজেক সিংস্থা আ্ ড়িপজদর মুজখ্, প্রচুর নিসরকাড়র সিংস্থা 
আজে র্ারা নিিে কমাজি িাধয হজয়জে, প্রড়িড়দজের কমি্ীিে  
স্তব্ধ হজয়ড়েল, এর মজধযই এজকর পর এক িারকা পিে, সুশান্ত 
ড়সিং রা্পুি এর চজল র্াওয়া অেযিম র্া আমাজদর হিাশ 
কজরজে। এি ড়কেুর মজধযও আমরা িাজলা নথজকড়ে, প্রড়িড়েয়ি 
নচষ্টা কজরড়ে িাজলা থাকার, েিুে িাজি িাাঁচজি ড়শজখ্ড়ে, নোটরা 
ড়ফজরজে অেলাইে ক্লাজস, ওয়াকি ফ্রম নহাম শুরু হজয়জে, সামাড়্ক 
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মাধযজম নলাজক ড়েজ্জদর প্রড়িিা চচিা কজরজে, অজেক ওজয়ড়িজের 
হজে, িন্ধ নদাকাে আিার খু্লজে, কজরাোর সুস্থিার হার িৃড়দ্ধ 
পাজে, অিসাদ কাড়টজয় ড়ফরড়ে েিুে েজি, আসজল পড়রড়স্থড়ি নক 
মাড়েজয় নেিার অেয োম ্ীিে, ্ীিজে িাজলা মুহূিি আর খ্ারাপ 
মুহূিি ড়েজয়ই নিা ্ীিে, পড়রড়স্থড়ি নক মােজি হজি সময়জক গ্রহি 
করজি হজি, িজিই ো আমরা এড়গজয় র্াজিা আজলার ড়দজক। 
পড়্ড়টি থাকজি হজি আমাজদর। সকজল িাজলা থাকুে সুস্থ থাকুে, 
মে খু্জল কথা িলুে, প্রশ্ন থাকজল করুে উত্তর নদিার নচষ্টা 
করজিা। 
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কজরাো িযাগ 

শড়মি কমিকার 

 

সমরিািু নরা্ ড়দেই অড়ফস করজেে। মাজে ড়কেুড়দে েিপিে 
হজয়ড়েল। সকজলর নক্ষজত্রই এমেড়ট হজয়ড়েল। নদশ এিিং ড়িে 
িযাপী নর্ অসুখ্ চলজে িার ফল স্বরুপ এমেড়ট হজয়জে। সমর িািু 
নরা্ অড়ফস র্াে িার ড়েজ্র গাড় জিই। অেয নকাে গাড়  িাস 
এসজি এখ্ে আর চ জেে ো। গাড়  নথজক অড়ফজস োমজি 
োমজি শুরু হজয় র্ায় কজরাো িযাগ কজরাো িযাগ ড়চৎকার। সমর 
িািু নক িার কড়লগরা োম ড়দজয়জেে কজরাো িযাগ। 

সমরিািুর সাজথ এখ্ে সি সময় একটা িযাগ থাজক। এ িযাগড়ট 
িার সিংসার, ড়ক নেই িাজি। উড়ে এখ্ে িাইজরর নকাে ড়কেুই 
িযিহার করজেে ো। িার এই িযাজগ আজে চাজয়র কাপ, ্জলর 
নিািল, সকাজলর খ্ািার, দুপুজরর খ্ািার, চাজয়র ফ্ল্াক্স, দুপুজরর 
খ্াওয়ার থালা, ্ল খ্াওয়ার গ্লাস, িাসে মা্ার সািাে 
সযাড়েটাই্ার ড়ক নেই ওোর িযাজগ। 
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অড়ফজসর কাজরার পাশ ড়দজয় সমর িািু নগজলই সি ড়ফসড়ফস কজর 
িজল ঐ নদখ্ কজরাো িযাগ। সমর িািু প্রথম প্রথম ড়কেু ো 
িুেজলও এখ্ে িুজে নগজেে িার োম হজয় নগজে কজরাো িযাগ। 
িার আ াজল আপডাজল সিাই িাজক ড়েজয়ই হাড়স মশকরা কজর। 
সমরিািু সিড়কেু নিাজেে এিিং সিড়কেুই ্াজেে িিুও ড়েজ্ 
ড়েজ্র মজিা, নডান্টজকয়ার িাি। ড়েজ্জক ড়ঠক রাখ্জি হজি। 
অড়ফস এ আর কিক্ষে থাড়ক,  র পড়রিার ড়েজয় নিা থাকজি 
হয়। নর্ র্ি খু্ড়শ হাসুক আড়ম আমার িযাগ ড়েজয়ই অড়ফস 
করজিা। 
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্ীিে স্বপ্ন 

র্ি আলী 

 

নকাজো এক মায়ািী লগজে  

পথ এক হজয়ড়েল নিামার আমার ! 

নিামার ড়েষ্পাপ মুজখ্র অকপট হাড়স  

নসড়দে মযাড়্ক সাজকিজল আিদ্ধ কজরড়েল আমায়! 

আমার ড়ে্ িজল ড়েল র্িটুকু  

সি উ্ার কজর ড়দজয় 

নিামার কা্ল-কাজলা হড়রি নচাজখ্র মড়েজি 

নখ্ই হাড়রজয়ড়েল নমার! 

িারপর... 

কি িসন্ত এজলা, কি িসন্ত নগজলা  

আর ড়হজসি নমলাজি পাড়রড়ে! 

ড়িস্তা-নিাষিায় গড় জয়জে কি ্ল  
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িারও ইয়ত্তা নেই ! 

িজি নিশ ড়েলাম নিামার ড়মজথয নখ্লা  জর, 

নসই মূহুিি অিড়ধ নিশ ড়েলাম, 

র্খ্ে িুড়ম আমার স্বপ্ন নিজঙ্গ চুরমার কজর ড়দজল ! 

িজি স্বপ্নটাজক িাস্তি রূপ ড়দজি  

করজ্াজ  ড়মেড়ি কজরড়ে প্রড়িক্ষজি। 

িুড়ম শুধু আশার সাগজর িাড়সজয়ে আমায়, 

আর র্খ্ে অকুল সাগজর আমার িরী, 

ড়দজল িুড়ম কাড়ে নেজ  ! 

িুেজি পাড়রড়ে িুড়ম শুধু, 

নকাজো ড়িলাসিহুল ্াহাজ্র ড়েজল অজপক্ষায় ! 

িজি আ্ও িাসড়ে আড়ম অজপক্ষায়, 

ড়েজয় নমার নোট িরী ! 

টাইটাড়েক র্ড়দ ডুজি র্ায় ! 
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পরাে মাড়ের গল্প 

                     মােস রায় 

 

সত্তর েুাঁই েুাঁই পরাে মাড়ের গির নদখ্জল িার িয়স অেুমাে 
করজি পারজি ো প্রায় নকউই। হাজি পাজয় নখ্জট খ্াওয়া দড়রি 
মােুষ িজল কথা। এই সত্তর িেজর অজেক ড়কেুই হাড়রজয়জে নস। 
িজি, িের পাাঁজচক হজলা চাাঁদ িুড় জক হাড়রজয় নস এখ্ে মারাত্মক 
িাজি ড়েঃসঙ্গ। এক নেজল, নস ড়িজয় থা কজর পরাে মাড়ের 
পরাজের দুঃজখ্র িার আর িইজি চােড়ে। এই ড়িদযাধরী পাজর 
সকাল নথজক সজন্ধযয় কখ্জো নগড়র গুগড়ল কখ্জো িা ড়কেু কাঠ 
পত্র ন্াগা  কজর ড়দজয় পাজশর িাড় র দুঃসম্পড়কিি এক িাইজপা 
র িাড় জি দুজিলা দুমুজঠার খ্াওয়ার িযিস্থা কজরজেে ড়িড়ে প্রায় 
পাাঁচ িেজরর ও ড়কেু নিড়শ সময় ধজর। িয়স কাজল একসময় ড়িড়ে 
মাড়ের নপশায় রু্ি ড়েজলে। নসই নথজকই হয়ি িার এইরকম 
োম, িজি কাজলর ড়েয়জম এখ্ে ড়িড়ে শুধুই সহায় সম্বলহীে এক 
িি ুজর িৃদ্ধ। সুিরিে এলাকার মােুজষরা শুধুই নর্ দাড়রিিার 
সাজথ ল াই কজর সিসময় িা ড়ঠক েয়, সমাজে সমাজে িাাঁজদর 
লজ  নর্জি হয় প্রকৃড়ির সাজথও। পরাে মাড়ে নর্ড়দে োড়ক 
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্জেড়েজলে িার ড়ঠক দুড়দে আজগ ড়িধ্বিংসী এক েজ   র-িাড়  
নিজঙ্গ পজর িার িািার। পজর দূরিিিী গ্রাজমর এক পঞ্চাজয়জির 
িাড় জি িার গিিিিী মা নসথায় আশ্রয় নেয়, নসিাজি িার িূড়মষ্ঠ 
হওয়া। নেজলজিলায় মাজয়র মুজখ্ নশাো এই গল্পড়ট পরাে মাড়ে 
এখ্জো একরকম িজল ওজঠ ি  নকাজো ে  ওঠিার আজগ। দুঃখ্ী 
নলাজকজদর দুঃখ্ দুদিশা ড়চরকালই, ড়কন্তু িা িজল ড়ক মুজখ্র হাড়সটা 
থাকজি ো। র্াইজহাক এমে কজরই নশজষর এই ড়দেগুড়ল একরকম 
কাটড়েজলা পরাে মাড়ের। ড়কন্তু ওই নর্, ে  আসার ক্ষজিই র্ার 
্ে, িার ্ীিজের নশষটাও নর্ েজ র সাজথ রু্ি থাকজি ো িা 
ড়ক আর হয়। পজরর  টোড়ট অিশয নসই কথাই িলজে। 

আমাজদর িঙ্গজদশ অিীজি অজেক প্রিল শড়িশালী ে  োপটার 
সমু্মখ্ীে হজয়জে। আর নিৌজগাড়লক অিস্থাজের কারজি িার 
সিচাইজি ি  ড়শকার উপকূলিিিী এলাকার মােুষ্জেরা। এিারও 
িার অেযথা হজলা ো। এই সত্তজরর নগা ায় এজস কম ে  োপটা 
নিা আর ড়িড়ে নদজখ্েড়ে িা নস ্ীিজের নহাক িা প্রকৃড়ির িজি 
এিাজরর িুফাে িার ্ীিেটায় নর্ এমে একটা ড়িপর্িয় ড়েজয় 
আসজি িা নস  ুেিাক্ষজরও আিা্ করজি পাজরেড়ে। হাওয়া 
অড়ফজসর আগাম পূিিািাস ড়েল, প্রশাসে ও সিকি ড়েল 
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পুজরামাত্রায়, ড়কন্তু েজ র প্রলয় িা্ডবি নরাজখ্ এমে সাড়ধয কার। 
কাাঁচা িাড়  হওয়ায় নসই েজ র আজগ একরকম ন্ার কজরই 
প্রড়িজিশীজদর অেুজরাজধ দূরিিিী গ্রাজমর এক ড়েরাপদ দালাজে 
আশ্রয় ড়েজয়ড়েল নস। র্ড়দও প্রাজির মায়া এখ্ে নস আর কজর ো। 
র্িড়দে চলৎ শড়ি আজে গাজয় গিজর ড়কেুটা নখ্জট পাজশর 
িাড় জি দুমুজঠা নখ্জয় ড়েজ্র নসই দুকাঠা ্ড়মর কাচা িাড় টায় 
নশষ ড়দেটা অিড়ধ কাড়টজয় ড়দজি পারজলই িার রজক্ষ। ড়কন্তু 
অিাগার প্রাথিো হয়ি িগিাে ও নশাজে ো। প্রিল িয়ঙ্কর 
্জলাোস সহ েজ  ড়িদযাধরী র গ্রাজস িড়লজয় নগল িার নশষ 
সম্বলটুকু। 

ে  থামার পরড়দে ড়েরাপদ আশ্রয় নথজক আসার পর ড়ে্ গ্রাজম 
িার ড়ে্ ড়িজটটার আর নকাজো ড়চহ্ন নদখ্জি ো নপজর ড়কেুক্ষি 
ড়েশু্চপ রইজলে পরাে মাড়ে। নদজহ এখ্জো র্া শড়ি অিড়শষ্ট আজে 
িাজি হয়জিা আরও ড়কেুটা ড়দে নখ্জট নখ্জি পারজলও নশষ 
আস্তাো টা িার আর রইজলা ো এই নিজি ড়িদযাধরী পাজ র ড়িজ্ 
মাড়ট টায় িার নচাজখ্র একজফাাঁটা ্ল এজস টপ কজর প জলা। 
অদু্ভি রকম ড়িষন্নিা ও ড়েস্তব্ধিা িখ্ে নেজয় নগল চারড়দজক। 
িারপর এই িুজ া মাড়ের ড়ক হজলা নসটা আর নকউ ্াজেো। 
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ড়ক ্াড়ে, হয়ি ড়িদযাধরী, রায়মঙ্গজলর িীজর এরকম আরও কি 
পরাে মাড়েরা রজয়জে িাাঁজদর কথা নক ই িা িলজি পাজর। 
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নপাষমাো নপ্রম 

িড়ি েস্কর 

 

নট্রেটা নস্টশজে ধীজর ধীজর আসজে। নর্জহিু ্িংশে িাই ড়মড়েট 
কুড়  দাাঁ াজি। িাই ড়দপঙ্কর নট্রজে ওঠার ্েয নিড়শ িা াহুজ া 
করজলা ো। নট্রজে ওঠার আজগ ড়দপঙ্কর কজয়ক ্েজক নফাে কজর 
ড়েল। নট্রে ো িার ড়মড়েট দজশক আজগ ড়দপঙ্কর নট্রজে উজঠ 
প জলা। ড়দপঙ্কর িজল উঠল-"আকাশটা কাজলা হজয় এজসজে।মজে 
হয় ড়কেুক্ষি পর িৃড়ষ্ট হজি"। নট্রজে কামরাজি নোকার সময় লক্ষয 
কজরে নকউ নর্জো িার ড়সজটর উপজর নকউ নর্ে িজস আজে। 
অন্ধকার িাই ড়ঠক মজিা নদখ্া র্াড়েল ো। গাজয় চাদর ্ড় জয় 
শুজয় আজে। নট্রে ো িার ড়কেুক্ষি পজর ড়দপঙ্কর লাইট জ্বাড়লজয় 
িই প জি শুরু করজলা। নর্জহিু রাি ন্জগ িই প ার অিযাস 
িাই িা ািাড়  িার  ুম আসজি ো। ড়কেুক্ষি পজর িার ড়সজটর 
উপজর িসা এক মড়হলার কন্ঠস্বর নশাো নগল। মড়হলাড়ট িজল 
উঠল- "িা ড়দপঙ্কর,নকাথায় র্াড়েস"। ড়দপঙ্কর িার গলার কন্ঠস্বর 
শুজে চমজক উঠল। শুজে মজে মজে িািজি লাগল। মজে হজে এই 
গলার আওয়া্ আমার খু্ি পড়রড়চি। ড়দপঙ্কর িজল উঠল- "িা 
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আপড়ে নক? আর আমাজক কীিাজি নচজেে?" মড়হলাড়ট িজল উঠল-
"আজর আড়ম ইড়িিা" ড়দপঙ্কর িজল উঠল-"আজর ইড়িিা,িুই 
এখ্াজে"। ইড়িিা-"এই মুম্বইজয় একটা অড়ফজস চাকড়র কড়র", 
কলকািায় এজসড়েলাম একটা দরকাজর"। ইড়িিা িজল উঠল-"িা 
িুই নকাথায় র্াড়েস" ড়দপঙ্কর িজল উঠল-"এই মুম্বইজয়র একটা 
মাজকিড়টিং মযাজে্জমজন্ট চাকড়র কড়র। িা িুই ইড়িিা িুই নিা 
মজডড়লিং কড়রস। িা ওই সি নেজ  ড়দজয়ড়েস োড়ক?"। ইড়িিা 
িজল উঠল-"জস অজেক িযাপার"। 

ড়দপঙ্কর এিিং ইড়িিা ক্লাস টু নথজক একই ক্লাজস পজ । িাাঁজদর 
িাড় ও ড়কন্তু একই পা াজি। িারা থাকজিা হাও ার সালড়কয়াজি। 
ক্লাস নটে পর্িন্ত িাাঁরা একই সু্কজল পজ জে। িারপর ইড়িিা ক্লাস 
১১ এর পজর ইিংড়লশ ড়মড়ডয়াম সু্কজল িড়িি হজলা। ড়দপঙ্কর একটু 
লা্ুক প্রকৃড়ির নেজল খু্ি একটা কাজরার সাজথ কথা িজল ো। 
িাই ইড়িিার সাজথ কমই কথা িলজিা। নোজটা নথজকই িাাঁরা 
দুেজেই খু্ি িাজলা িনু্ধ। ড়দপঙ্কর ইড়িিার সাজথ রাস্তাজি কথা 
িলজি পারজিা ো িজল িাজক ড়চড়ঠ ড়লজখ্ পাঠাজিা। ইড়িিা র্খ্ে 
অেয সু্কজল প জিা। িখ্ে ড়দপঙ্কর সু্কল েুড়টর নশজষ নদখ্জি নর্ি। 
ইড়িিার খু্ি একটা নসই িযাপারটা নচাজখ্ পজ ড়ে। িারপর নথজক 
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ড়দপঙ্কজরর পরীক্ষার নর্াল্ট খু্ি খ্ারাপ হজি লাগজলা। িাাঁর 
পড়রিাজরর সিাই অিশয ড়দপঙ্কজরর এই িযাপারটা িুেজি 
নপজরড়েল। ইড়িিাজক নদখ্জি খু্িই সুির। িাই ইড়িিা নর্খ্াজেই 
নর্জিা সিাই িাাঁর ড়দজক িাড়কজয় থাকজিা। ইড়িিার মজে হি 
নখ্ালা মাজঠ নস একা সিাই িাাঁর রুজপর ড়দজক িাড়কজয় আজে 
নর্ে। 

ইড়িিা িার িািার সাজথ একড়দে একটা দাড়ম নরসু্টজরজন্ট নখ্জি 
ড়গজয়ড়েজলা। নসখ্াজে িার িািার এক িনু্ধর সজঙ্গ ইড়িিার িািার 
পড়রচয় হয়। িাাঁর িািার নসই িনু্ধ ইড়িিার খু্ি প্রশিংসা করজলা। 
িাাঁর িািার নসই িনু্ধ িজল উঠল-"িা সুড়ধর িািু আপোর নমজয়জক 
নিা খু্ি সুির নদখ্জি আপোর নমজয় কী মজডড়লিংজক ড়েজ্র 
কযাড়রয়ার ড়হজসজি ড়েিিাড়চে করজল মি হজি ো"। িারপর ইড়িিা 
িার িািাজক িলজলা-"আমার ড়কন্তু িািা এই সি মজডড়লিং করিার 
নকাজো ইো নেই"। িারপর িাাঁর িািার কথাজি নশষ মজিা 
ইড়িিা রাড়্ হল মজডড়লিং করিার। িেরটা ড়েল ২০১২ র্খ্ে 
ইড়িিা এিিং িাাঁর পড়রিার নসই পা া নেজ  চজল র্াজে। িখ্ে 
ড়দপঙ্কর িাাঁজদর িাড় র দু-িলার ্ােলা ড়দজয় ইড়িিারা চজল র্াজে 
ড়দড়ি নসই ড়দজক িাড়কজয় আজে। 
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ইড়িিার মজে প জে পুজরাজো পা া, পুজরাজো িনু্ধ-িান্ধিী, কজিা 
নচো নলাক্ে সিাইজক নেজ  চজল নর্জি হজে। ইড়িিার নসই 
সময় খু্ি দুঃখ্ নপজয়ড়েজলা। 

নট্রজে ড়কেুক্ষি সময় কাটাজোর পজর ইড়িিা িলজলা-"জসই 
পুজরাজো ড়দজের কথা মজে প জে। িুই গাে করড়িস। নসই আড়ম 
আমাজদর িাড়  নথজক শুেজি নপিাম। সু্কল নথজক নফরার পজথ 
কি নর্ গাে করড়িস। িা নর্ র্াই িলুক ো নকে আমার নিা 
নিশ িাজলাই লাগজিা। ড়দপঙ্কর িলজলা-"িা িুই আমার এজিা 
প্রশিংসা করড়েস। িা আজগ নকে কড়রসড়ে"। শুজে ইড়িিা একটু 
মুচড়ক নহজস উঠজলা। ড়দপঙ্কর িলজলা- "িুই র্খ্ে মজডড়লিং এ 
প্রথম হজয়ড়েড়ল। িখ্ে আড়ম িুিজেের ড়িমােিিজর ড়েলাম। 
নসখ্াজো শুধু ড়টড়ির পদিায় নিাজক নদখ্াজে। আমার িখ্ে মজে 
হড়েল নিার পাজশ দাাঁড় জয় থাড়ক"। নিার প্রড়িড়ট মজডড়লিংই আড়ম 
নদখ্িাম"। িারপর ইড়িিা িজল উঠল-"ড়দপঙ্কর িুই র্খ্ে 
নোজটাজিলাজি সু্কজল ্ামা পজ  নর্ড়িস। নসই নপজের কাড়ল নিার 
পুজরা ্ামাজি নলজগ থাকজিা। হাসজি হাসজি িজল উঠল। 

িারপর ইড়িিা িলজি লাগল আমার র্খ্ে অজেক প্রশিংসা শুোম 
হজি লাগজলা। আড়ম ড়িজদজশর অজেক অফার আসজি লাগল। 
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সময়টা িাজলাই কাটড়েল ইড়িিার। একড়দে হঠাৎ ল্ডবজের 
মজডড়লিং এর অেুষ্ঠাজে এক িারিীয় িিজলাক আমার ড়দজক এক 
দৃড়ষ্টজি িাড়কজয় আজে। আড়ম নসই দৃশয নদজখ্ খ্াড়েকটা অিাক 
হলাম। আমরা নমজয়রা পুরুষজদর দৃড়ষ্ট নদখ্জল িুেজি পাড়র। নর্ 
িাাঁর উজেশয কী? আমাজদর ড়দজক িাড়কজয় থাকিার। িারপর পজর 
্ােজি পারলাম নলাকড়ট একটা িজ া ড়ফ্ল্ম ই্ডবাড়ির নপ্রাড়ডউসার। 
িার ড়কেুড়দে পজর আড়ম আমার িাড়  ড়দড়িজি ড়ফজর আসার 
ড়কেুড়দে পর নদখ্লাম আমাজদর িাড় র সামজে একটা কাজলা গাড়  
দাাঁড় জয় আজে। আড়ম নসইটা নদজখ্ অিাক হলাম ো। ড়কেুক্ষি 
পজর নদখ্লাম নসই নলাকটা আমাজদর িাড় জি এজস আমার মাজক 
িলজলা শুেুে আপোর নমজয়জক ডাকুে আপোর নমজয়র সাজথ 
অজেক কথা আজে। নলাকটার নদখ্লাম খু্ি সাহস। নসই সময় 
আমার িািা মারা নগজে। আমাজদর নিশ ড়কেুড়দে িজয় িজয় ড়দে 
কাটাজি হড়েল। িা িািলাম পুড়লশজক খ্ির ড়দজল ড়েশ্চই িাজলা 
হজি। ্ােজি পাড়র নলাকটার সাজথ রা্নেড়িক দল এিিং 
পুড়লজশর সাজথ িাজলা সম্পকি আজে। িাই পুড়লশজক িজল নকাজো 
লাি হজি ো। আড়ম ড়কেুড়দে পজর নিলড়্য়াজমর এক মজডড়লিং নশা 
নি নগলাম। নসখ্াজেও নসই অদু্ভি িযাপার নসখ্াজেও নদড়খ্ নসই 
নলাকটা আমার ড়পেু ড়েজি ড়েজি এই নিলড়্য়াজমও চজল এজসজে 
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নলাকড়ট আমার সামজে এড়গজয় আসজিই আমার ড়কেুটা িয় 
লাগজলা। আড়ম নচাঁচাজিই নলাকড়ট িজল উঠল আজর মযাডাম আজস্ত 
আপড়ে আপোর ড়কেু মূলযিাে সময় িযয় করজিে। আড়ম 
আপোজক অজেক টাকা নদজিা। নসই কথাটা িজলই নকাথায় নর্ে 
নলাকড়ট অদৃশয হজয় নগল। আড়ম নিলড়্য়াজমর নমড়কিং নহাজটজল 
আশ্রয় ড়েজয় ড়েলাম। নসই মজডড়লিং নশা নথজক নফরার পজথ আড়ম 
িািলাম কালজকই নিা চজল র্াড়ে িা নসখ্ােকার ড়িখ্যাি ড়গ্িাটা 
নদজখ্ আসজল মি হজি ো। িা নসই ড়গ্িা নদখ্িার ্েয গাড়  
নথজক নেজম হাাঁটজি থাকলাম। িুেজি পারলাম নকউ আমার ড়পেে 
করজে। িারপর নপেে  ুরজিই নদখ্লাম নসই নলাকটা। নদজখ্ই 
আড়ম ড়চৎকার করলাম। িাড়িস নসখ্াজে ড়কেু পুড়লশ ড়েজলা। সড়িয 
এই িার নিাঁজচ নগলাম। 

ড়কেু মাস পজর ইড়িিা মুম্বই ড়িজচ সন্ধযাজিলা হাাঁটড়েল। নদখ্জলা 
দুজটা নলাক িাাঁর ড়পেু ড়পেু হাাঁটজে। িাাঁজদর সাজথ আজে নসই 
নলাকটা। িারপর ইড়িিা ন্াজর প্রািপজে নদৌ াজি শুরু করজলা। 
ড়কেুক্ষি পজর ইড়িিা নপেজে  ুরজিই নলাকগুজলা িাাঁর মুখ্ নদজখ্ 
নদৌজ  পাড়লজয় নগল। ইড়িিা িখ্ে খু্ি নহাঁজস উঠল। ড়দপঙ্কর 
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ইড়িিাজক প্রশ্ন করজলা-"জকজো ইড়িিা নিার কাজে কী িিুক 
ড়েজলা?"। 

ইড়িিা িজল উঠল-"আজর ো ো আমার মুখ্ নদজখ্"। 

ড়দপঙ্কর িজল উঠল-"মাজে কী িলড়েস"? 

িারপর ইড়িিা নট্রজের কামরার আজলা জ্বাড়লজয় নদখ্াজলা। িাাঁর 
মুজখ্র এক পাজশ কাটাজে া অপাজরশে হজয়জে। 

ইড়িিা িার মুজখ্র দৃশয নদড়খ্জয় িলজলা-" িল ড়দপঙ্কর আমার 
এই মুজখ্র ড়দজক িাড়কজয় নকউ আর ড়পেু নেজি?" িযাঙ্গাজলাজর 
আমার গাড়  এড়ক্সজডন্ট হজয়ড়েজলা। নসই  টোর পর নথজকই আর 
নকউ আমাজক ডাজক ো আর নকউ নদজখ্ও ো। 

ড়দপঙ্কর িজল উঠল-" ইড়িিা িুই ড়কন্তু এখ্েও আজগর মজিাই 
আমার কাজে, নিাজক আড়ম নকাজোড়দেও িুলজি পারজিা ো। 
নিাজক একটা কথা িলিার ড়েজলা" 

ইড়িিা িজল উঠল-"কী িলড়ি িল, লজ্জা পাড়ি ো আজগর মজিা। 
র্া িলড়ি িজল নফল"। 

ড়দপঙ্কর-"জিাজক নর্ আড়ম িড্ড িাজলািাড়স। নিাজক আড়ম আর 
নর্জি নদজিা ো আমার ্ীিে নথজক।" 
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কথা নশষ হজিই দী ি চুম্বজে ড়দপঙ্কজরর িাড়ক কথা হাড়রজয় নগল। 

ইড়িিা িজল উঠল-"এিড়দে এই নিাকার এই িলিার সাহস হল। 
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অড়িড়থ- “নগৌর সাহা (ড়চত্রগ্রাহক)” 

সাক্ষাৎকার ও অিুড়লখ্ে- দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী 
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নেটফড় িং অেলাইে মযাগাড়্জের পক্ষ নথজক একড়ট েিুে 
উজদযাগ নেওয়া হজয়জে। নকাচড়িহার িথা িািংলার নিশ ড়কেু 
মােুষ র্ারা ড়ে্ ড়ে্ কাজ্ অিযন্ত পারদশিী ও পড়রড়চি 
মুখ্, িাজদর মুজখ্ িাজদর অড়িজ্ঞিা শুজে নসটা নেট ফড় িং 
এর পাঠকজদর কাজে নপৌঁজে নদওয়া। আর নস ্েযই এই 
সিংখ্যায় থাকজে এই ড়িজশষ ড়িিাগ “ফড় িং সাক্ষাৎ”। আ্ 
আমাজদর সজঙ্গ আজেে নকাচড়িহার শহজরর নসরা 
ড়চত্রগ্রাহকজদর মজধয এক্ে, নগৌর সাহা। 

 

দীপজ্যাড়ি- েমস্কার দাদা, শুরুজিই নিামাজক স্বাগি ্াোই 
নেট ফড় িং আজয়াড়্ি ফড় িং সাক্ষাৎ এ। 

নগৌর- অজেক ধেযিাদ নিামাজদর। 

দীপজ্যাড়ি- দাদা, এখ্ে নিা লকডাউে চলজে, মাজে 
অজেজকই িলড়েল একটা লম্বা েুড়ট। ড়কিাজি কাটাজো এই 
লম্বা েুড়ট? 
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নগৌর- প্রথম প্রথম লম্বা েুড়ট হজি নিজি নিার হড়েলাম। 
প্রথম কজয়কড়দে মুড়িস, ওজয়ি ড়সড়র্ নদজখ্ কাড়টজয়ড়ে। 
িারপর একমাস ফজটাগ্রাড়ফ ড়স্কল নডজিলপজমজন্টর ্েয 
ড়েজ্জক সময় ড়দজয়ড়ে। আড়ম িরাির ডাইড়র নমইেজটে 
করজি পেি কড়র। িারপর লকডাউজের নশজষর ড়দজক 
েিুে ফজটাগ্রাফারজদর কথা নিজি একটা খু্ি সহ্ িাজি 
উদাহরি সহ ফজটাগ্রাড়ফ নকাসি িাড়েজয়ড়ে। এজি আমার 
এক্সজপড়রজয়ন্সও নশয়ার কজরড়ে। আশা কড়র এজি সিাই 
অজেক ড়কেু ড়শখ্জি ও ্ােজি পারজি। আড়ম র্া ্াড়ে আড়ম 
সিাইজক নশখ্াজি ও ্াোজি পেি কড়র। 

দীপজ্যাড়ি- আো, এখ্ে নিা নিামার শুড়টিং নেই, অেযােয 
কা্গুজলাও নেই এই সময় ড়েজ্জক ড়কিাজি এক্সজপ্লার 
করজো। 

নগৌর - কা্ নেই। শুধু ব্রাইডাল নডজমাজেজেশে ফজটাশুট 
হজে। িাও খু্ি কম। ড়েজ্জক এক্সজপ্লার িলজি অজেকটা 
নসাশযাল ড়মড়ডয়াজি ড়েজ্জক নমজল ধরার নচষ্টা, আর ড়কেু 
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ড়িড়ডও করার নচষ্টা করড়ে। এখ্ে ফজটাগ্রাড়ফ নশখ্ার, ্াোর, 
ও েিুে েিুে ড়কেু নটকড়েক রপ্ত করার নচষ্টা করড়ে। 

দীপজ্যাড়ি - এমে ড়কেু র্া নিামার আজগ করা হয়ড়ে 
সমজয়র অিাজি এখ্ে করে। 

নগৌর - সমজয়র অিাজি কড়ম্পউটার ফাইল মযাজে্জমন্ট, 
আর েিুে িাজি এড়ডড়টিং নটকড়েজকর উপর সময় নদওয়া 
নসিাজি হজিাো। এখ্ে নসগুজলা করড়ে। 

দীপজ্যাড়ি - এই নর্ িুড়ম ড়দে ড়দে এি িাজলা িাজলা শুট 
করজো, এখ্ে নিা দত্ত ্ুজয়লাজসির হজয়ও ফজটা শুট করজল। 
এই নর্ সাকজসস এটা ড়ক নিামার মজধয কখ্জো নেজগড়টি 
নপ্রসার বিড়র কজরজে ? 

নগৌর - আমার িযাড়িগি ড়কেু কথা আজে। এই নর্ সিাই 
নফমাস সাজক্সস এসি িজল। আড়ম িুজে উঠজি পাড়র ো 
এখ্েও নসগুজলা। এখ্েও মজে হয় হয়জিা আড়ম পাড়রড়ে 
ড়কেু কজর উঠজি। আমার নিালা ফজটা র্াজি সিার িাজলা 
লাজগ নসটাই চাই। আসজল সড়িয কথা মাজে মাজে অিসাজদ 
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িুড়গ। আিার নসটাজক কাড়টজয় ওঠার নচষ্টা কড়র। ফজটাগ্রাড়ফ 
আমার ্ীিজের একটা এমে ড়্ড়েস র্া আমার ্ীিে 
পাজল্ট ড়দজয়জে। ড়েজ্র নিালা েড়িজি কখ্েও সন্তুষ্ট হইো, 
মজে হয় আর িাজলা িুলজি পারিাম। 

দীপজ্যাড়ি - এখ্ে নিড়শর িাগ মােুষ মজডল শুট মাজেই  
ব্রাইডাল শুট নিাজে িাহজল ড়ক ফজটাগ্রাড়ফর পড়রসর ড়দে 
ড়দে কমজি কমজি ব্রাইডালএ সীমািদ্ধ হজয় র্াজে? এ 
ড়িষজয় ড়ক িলজি। 

নগৌর - মজডল শুট মাজেই ব্রাইডাল শুট এটা অজেজকই নিজি 
থাজকে। ড়কন্তু কলকািা, মুম্বাই, ড়দড়ি ওখ্াজে লক্ষয করজল 
নদখ্া র্াজি, মজডল শুট ই-কমাসি, কযাজম্পইে শুট, ফযাশে 
নস্টার নিসড। ফযাশে নকাম্পাড়ে নিড়শ হিার কারজি ওখ্াজে 
মজডল শুট ড়ঠক মজিা চলজে। আর ইেজডাজরর নক্ষজত্র 
এখ্াজে ব্রাইডাল শুট চলজে। নিা এটাজক মজডল শুট িলা 
র্ায় ো। সড়ঠক আজলার িযািস্থা ো থাকার কারজি আড়মও 
এখ্াজে করজি পারড়ে ো। িজি আশা রাখ্ড়ে একড়দে 
ড়েশ্চয়ই করজিা। িজি নকাচড়িহাজর ড়কেু সযার রজয়জেে। 
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িারা খু্ি সুির ফযাশে শুট করজেে। সড়িয এগুজলা নদখ্জল 
নিাো র্াজি, ব্রাইডাজলর িাইজরও ফযাশে শুট হয়। আর 
আসল ফযাশে শুট আসজল ড়ক... 

দীপজ্যাড়ি - দাদা নিামার  ফজটাগ্রাড়ফর ইেড়স্পড়রশে নক 
মাজে িা্াড়র িাষায় কাজক নদজখ্ এই লাইজে আসা? 

নগৌর - লাইজে আসা িলজি, নসড়দে নথজক এই লাইজে 
এজসড়ে নর্ড়দে আেিিা্ার পড়ত্রকাজি আমার নিালা 
রা্িা ী’র ফজটা নসরা হজয়ড়েল। নসই সম্মাে আর নসই 
ড়দে আড়ম নকােড়দেও িুলিো। ড়দেটা ড়েল, ১৯নশ আগস্ট, 
২০১৫, ওয়ার্ল্ি ফজটাগ্রাড়ফ নড। আর িাো া ফযাশে শুজটর 
নক্ষজত্র ডাবু্ব রিলাড়ে সযার িা আর র্ারা র্ারা ইউড়টউজি 
রজয়জেে িাজদর ড়িড়ডও নদজখ্ রপ্ত কজরড়ে অজেকটা। আর 
িাো া আমার িনু্ধ িজমাড়্জির নিালা েড়ি নদজখ্ এজিা 
িাজলা লাজগ, আড়মও চাই নসরকম শুট নকাচড়িহাজরর 
মজডলজদর ্েয সহ্লিয নহাক। আর একটা কথা, নসই 
প্রথম ড়দজের পর হয়জিা ড়কেু ড়কেু সম্মাে নপজলও অযাওয়াডি 
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পাইড়ে। র্াই নহাক, ো নপজলও ড়ঠক আজে। ্ীিজে নশখ্ার 
ইজে আর নিজ  র্ায় িাজি। 

দীপজ্যাড়ি - একদম ড়ঠক িজলে। আো, িুড়ম ওজয়ি 
ড়সড়র্ নদজখ্া? 

নগৌর - ওজয়ি ড়সড়র্ নসিাজি নকােড়দেও নদখ্িাম ো। 
ড়কন্তু লকডাউজে নদখ্া নদখ্া শুরু কজরড়ে। িজি নপইড ড়কেু 
নেইড়ে। (হাড়স) 

দীপজ্যাড়ি - নিামার ড়প্রয় ওজয়ি ড়সড়র্ নকােটা? 

নগৌর - ড়প্রয় িলজি অজেক গুজলাই আজে। নসিাজি একটা 
িলা মুশড়কল। 

দীপজ্যাড়ি- এর পজর নিামার ড়ক প্লযাে ফজটাগ্রাড়ফজক ড়েজয়? 

নগৌর - প্লযাে র্া কজরড়েলাম, কজরাো এজস নশষ কজর 
ড়দজয়জে। আশা কড়র ড়ঠক হিার পর করজি পারজিা। প্লযাে 
িলজি আজরা িাজলা কা্ করার। আড়ম সিাইজক িলজিা 
র্ড়দ আমার কা্ সিার মে নথজক িাজলা নলজগ থাজক 
িাহজল আমাজক কাজ্র ্েয িলজি পাজরা। 
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দীপজ্যাড়ি - টড়লউড িা ওজয়িড়সড়র্গুজলাজি কা্ করার 
ইজে আজে? 

নগৌর - টড়লউড কা্ ড়েজয় একটা দারুি  টো আজে। োম 
নেজিা ো। ড়িেিার ড়গজয় ড়ফজর আসজি হজয়জে। প্রথম 
সুজর্াগ এজসড়েল নসড়লড়ব্রড়টজদর পাজসিাোল ফজটাগ্রাফার 
হিার। আড়ম ো কড়র প াজশাোর ্েয। িারপর ড়দ্বিীয়িার 
নচষ্টা কড়র ড়কেুড়দে আজগ ড়কন্তু হয়ড়ে। র্াই নহাক, র্িটুকু 
পাওয়া র্ায় িিটুকুজিই সন্তুষ্ট থাকা উড়চি। 

দীপজ্যাড়ি - নিামার ড়প্রয় ড়সজেমা ? 

নগৌর-  ড়প্রয় ড়সজেমা আয়রে মযাে। আই লাি রিাটি ড্রাউড়ে 
্ুড়েয়র। 

দীপজ্যাড়ি - আগামীজি র্ারা ফজটাগ্রাড়ফ করজি চাজে 
িাজদর ্েয ড়ক িািিা নদজি? 

নগৌর - মে নথজক ফজটাগ্রাড়ফ এজল নসটাজকই নিজে োও। 
ড়েঃস্বাথি িাজি র্ড়দ এটাজক িাজলা লাজগ িজি ড়ঠক আজে। 
িজি একটাই শিি প াজশাো নশষ কজর আজসা। আড়ম 
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প াজশাো করার ্েয টাকার প্রজয়া্জে ওজয়ড়ডিং ফজটাগ্রাড়ফ 
কজর প াজশাো কজরড়ে। িাই প াজশাোটা সিজচজয় ্রুড়র। 
আর িযিহার িাজলা রাখ্জি সিার সাজথ, সিাই িাহজল 
মােযিা নদজি। আর ফজটাগ্রাড়ফ ড়েজয় ড়কেু প্রজয়া্ে হজল 
আমার সাজথ নর্াগাজর্াগ করজি আড়ম সিসময় নিামাজদর 
সাজথ আড়ে। 

নশষ কজয়কটা প্রশ্ন নর্জকাজো একটা অপশে নিজে ড়েজি 
হজি, িলজি পাজরা একটা র যাড়পড ফায়ার রাউ্ডব। 

১  ড়িট ফজটাগ্রাড়ফ োড়ক মজডল শুট ? 

- মজডল শুট 

২  হইচই োড়ক নেটড়ফ্ল্ক্স ? 

- হইচই 

৩ িাোড়লয়াো োড়ক ওজয়স্টােি ? 

-নসটা র্াজক নর্টাজি মাোয় িাজক নসটাই পরজি িড়ল। 
আমার পেি  ওজয়স্টােি। 
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৪ কযােে োড়ক ড়েকে ? 

-সিসময় ড়েকে। 

৫ িরুি বখ্য়াল োড়ক ডাবু্ব রিলাড়ে? 

-ডাবু্ব রিলাড়ে 

৬ ইজ্ডবার শুট ো আউটজডার শুট ? 

-ইেজডার। র্ড়দও আড়ম আউট নডারটা নিড়শ কড়র। 

৭ নফসিুক ো ইেস্টাগ্রাম ? 

-নফসিুক 

৮ নকাচড়িহার ো কলকািা ? 

-নকাচড়িহার। 

নশষ প্রশ্ন... 

৯ নেটফড় িং ো কযাজমরাো ? 

-কযাজমরাো ড়েজয় ড়িিকি হজে। হযাাঁ নেপড়ট্ম আজে 
ওখ্াজে। িাই নেটফড় িং নকই ড়সজলক্ট করজিা। 
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অজেক ধেযিাদ নিামাজক আমাজদর সাজথ থাকার ্েয, 
আমাজদর নক এিটা সময় নদওয়ার ্েয। িাজলা নথজকা। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চালকুমজ া পািায় ড়চিংড়  - 

উপকরি: ড়চিংড়  মাে(কুজচা), েুে, হলুদ, ড়চড়ে, সজষি, নপাস্ত, লঙ্কা, 
সজষি নিল, সাদা নিল, চাজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাডা, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চাল কুমজ া পািা। 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম চাল কুমজ া পািাজক ধুজয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জি 
হজি। পজর ড়চিংড়  মাে গুড়ল িাজলা কজর ধুজয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জি হজি। িারপর ক াইজয় সজষির নিল ড়দজয় প্রথজম সজষি 
নফাাঁ ে ড়দজয় িাজি সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজি 
হজি। িারপর িাজি ড়চিংড়  মাে গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজি হজি। িারপর একড়ট পাজত্র  পড়রমাে 
মজিা িযাসে, চাজলর গুজ া, পড়রমাে মজিা েুে, হলুদ, ড়চড়ে ও ্ল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজি হজি। িারপর চাল কুমজ ার দুড়ট পািা 
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ড়েজয় িাজি পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজি হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চুড়িজয় সাদা নিল ড়দজয় নিজ্ ড়েজি হজি। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজি নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ র্ড়দ ড়েজ্র নলখ্াও 
নদখ্জি চাে, িজি দুই/চার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িিা পাঠাে। 
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ধারািাড়হক গল্প- 

্াি নকউজট 

চন্দ্রািী সাধুখ্াাঁ (ড়িোস) 
পিি-২ 

 

ড়কন্তু িাজি নপট িজর কই!  

আর এখ্ে নিা নপজট সিসময় িূজখ্র আগুে জ্বজল। অথচ ওই 
নলাকডাউে ো করুো ড়ক নর্ে একট নরাজগর জ্বালায় নপট চলজে 
ো কাজরারই। িাই আ্ নস পয়সার নলাকসাে করজি পারজি ো 
নমাজটই। " 

এসি িািজি িািজিই রড়িয়ার িাাঁহািখ্াো চজল র্ায় কাাঁজধর 
নোলাটার মজধয। িাাঁ হাি ড়দজয়ই নির কজর আজে োাঁড়পখ্াো। 
হাজির কায়দাজিই োাঁড়পর মজধয নেজ  নদয় সদয ধরা সাপটা। 
নিশ শি কজর োকোটা লাড়গজয় োাঁড়পটা আিারও চালাে কজর 
নদয় নোলার মজধয। 
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মেটা নিশ খু্শী হজয় ওজঠ রড়িয়ার। আ্ নগালদারিািুর িাড়  
র্াওয়ার একটা সুজর্াগও পাওয়া নগল র্খ্ে, আর নদড়র করজল 
চলজি ো। িার নপায়াড়ি হওয়ার খ্িরটা ড়দজি আর নদড়র করজল 
চলজি ো।  

খু্শী মজেই নকামজর নগাাঁ্া নগাঁজ্টা খু্জল একটা ড়িড়  নির করজলা 
রড়িয়া। ড়িড় টা ধড়রজয় একটা লম্বা সুখ্টাে ড়দল নস। আরাজম নচাখ্ 
িুাঁজ্ এজলা নর্ে। নচাখ্ িুাঁজ্ই নগালদার িািুর হাড়স হাড়স মুখ্টা 
নদখ্জি নপল রড়িয়া। ফসিা আগুেপাো নচহারা। মাথায় একরাশ 
নকাাঁক াজো চুল, নচাজখ্ চশমা। সদজরর পশু হাসপািাজল চাকড়র 
কজর। সারা গাজয় একটা খু্শিু ে াজো নর্ে। হাসপািাজলই িািুর 
সাজথ পড়রচয় হজয়ড়েল রড়িয়ার। ওজদর দলটাজক নডজক ড়িড়ডও 
সাজহি একটা ড়মড়টে কজরড়েল। এই নর্ ওরা সাপ ধজর নি ায়, 
এজি পড়রজিজশর ড়ক ড়ক ক্ষড়ি হয়, িারপর সাজপ কাম াজল িারা 
নকে ো ফুাঁক ো কজর মােুষজক হাসপািাজল পাঠায় ো। -এসি 
নিাোড়েল। রড়িয়ার মাথায় এসি েুকড়েল ো। 

রড়িয়ার োজক আসড়েল গরম িাজির গন্ধ। একটু এড়দক ওড়দক 
িাড়কজয়ই নদখ্জি নপজয়ড়েল খ্ািার িড়িি ি  ি  পাড়িলগুজলা। 
ড়মড়টে নশজষ নর্ িাজদর নখ্জি নদওয়া হজি িা রড়িয়ারা ্ােজিা। 
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খ্াওয়া দাওয়া কজর চজল আসার সময় নগালদার িািু নডজকড়েল 
িাজক। িার িাড় জি নদখ্া করজি িজলড়েল। িজলড়েল, গুপে কথা 
আজেয!  

িারপর নথজক মধুময় নগালদারজকই সাজপর নর্াগাে নদয় রড়িয়ার 
দল। সাজপর ড়িষ ড়দজয়ই োড়ক সাজপ কাম াজোর ড়চড়কৎসা হয়। 
িার এই িযিসার কথা নকউ ্াজে িজল মজে হয় ো।  

পজেজরা কুড় ড়দে ো া ো া কলকািা নথজক নলাক এজস নস সি 
সাপ ড়েজয় র্ায়। 

রড়িয়া নসড়দে একলাই ড়গজয়ড়েল নদখ্া করজি। নগালদার িািু 
একথা নসকথা িজল, রড়িয়াজক িাজলািাসার কথা শুড়েজয়ড়েল। 
প্রথজম ড়িোস হয়ড়ে রড়িয়ার। 

নগরস্থ মােুষ নিা িাজদর োয়া পর্িন্ত মা ায় ো। িজল, িাজদর 
গাজয় োড়ক গন্ধ, ্ািধজমির ড়ঠক নেই। ড়ঠক নেই ্জেরও। সাপ 
িযাে ইাঁদুর ড়কেুই নখ্জি িাড়ক রাজখ্ ো। নসই নিজদেী রড়িয়াজক 
িাজলািাসার কথা িলজে নগালদারিািু। ড়িোস হয়ড়ে রড়িয়ার। 
িজি মেটায় নদালা নলজগড়েল।  
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নগালদারিািুর িউ আর নেজল এখ্াজে থাজক ো। কলকািার 
িাড় জি থাজক। িউটা এজকিাজর ঠাকুরড়পড়িমার মি নদখ্জি। িার 
পাজশ রড়িয়া! 

িার উপর এজকিাজর সিংসার করার কথা! 

রড়িয়ার ড়িোস হয়ড়ে। দুড়দে ড়িেড়দে চারড়দে... শুেজি শুেজি 
আর কাপ  ্ামা, খ্ািাজর হাি িরজি িরজি রড়িয়ার নর্ে 
ড়িোস ্োড়েল। 

িারপর িািু নর্ড়দে িাজক আদর কজর ড়িোোয় িুলজলা, আর 
অড়িোস কজরড়ে রড়িয়া। িারপর িািু র্িিার নডজকজে রড়িয়া 
িািুর সাজথ রাি কাড়টজয়জে। 

এখ্ে মাস দু আ াই হল নিশ মুশড়কজল পজ জে রড়িয়া। ড়ক 
একটা নরাগ এজসজে োড়ক, েুাঁজলই ড়িপদ। নদাকােপাট সি িন্ধ। 
ইসু্কল আড়পস িন্ধ। নগালদার িািুর িউ নেজল কলকািা নথজক 
এখ্ে গ্রাজমর িাড় জি। 

নপজটও টাে প জে রড়িয়াজদর।  

আজগ িাজদর দজলর নোট নোট িাচ্চাগুজলা রাি থাকজি নিড়রজয় 
প জিা ড়িজক্ষ করজি। নট্রে, িাস ধজর সারাড়দে ধজর দূরদূরাজন্ত 
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েড় জয় প জিা। নোটজিলায় রড়িয়াও নগজে কি! িাচ্চা মােুজষর 
শুকজো মুখ্ নদখ্জল মােুষ িাজলাই পয়সাকড়  নদয়। িাো া 
িাজদর দজল এজকিাজর নোট্ট নথজকই ড়িখ্ মাঙ্গার কায়দা ড়শড়খ্জয় 
নদওয়া হয়।  

এই নিা নগল শীজি শড়েচরীর নমজয় হজয়ড়েল। ওর নমজয়টাজক  
নপৌজষর শীজি খ্াড়ল গাজয় ড়েজয় রড়িয়া ড়িজক্ষ করজি নর্ি। 
িলজিা, ওর ড়েজ্র িাচ্চা। িাজলাই টাকা কাড়মজয় আেজিা। 
িাচ্চাটা শীজির ্াজ  ্জম েীল হজয় নর্ি, আর িা নদজখ্ নলাজক 
নর্মে কথা নশাোজিা, নিমে পয়সাও ড়দি। 

ড়িজক্ষর পয়সার একিাগ শড়েচরীর। দুিাগ রড়িয়ার। রড়িয়া 
ড়ঠকঠাক ড়হজসি কজরই পয়সা ড়দি। নকাজোড়দে শড়েচরীজক 
ঠকায়ড়ে নস। ড়কন্তু মা  মাজসর নশজষ িাচ্চাটা মজরই নগল। 
শড়েচরীও দুড়দে কাাঁদজলা। িারপর আিারও নসজ্গুজ্ ফুলুয়ার 
নেজলজক নকাজল ড়েজয় ড়িখ্ মাঙ্গজি নিজরাজলা। (চলজি) 
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সি ড়ঠক হজয় র্াজি 

শিংকর হালদার 

 

চজন্দ্রর ড়েগ্ধিা, 

মে িাড়গচায় ্ে নেয় েিুে ড়দগন্ত 

নিাজরর নর্ আজলা গুড়ট গুড়ট পায় 

পড়শ্চজম ড়সাঁদুর মাজখ্... 

আজলার প্রড়িড়ট কোয় উজ্জীড়িি নর্ৌিে 

হু মুড় জয় িাজলািাসা হজয় োজম 

পুি আকাজশ, নসই আজলায় । 

 

গ্রীজের দগদজগ নমজঠা পজথ- 

ধরা নদয় িষিার উপচাজো নপ্রম 

আদর মাজখ্ িূড়মর নমা নমা গজন্ধ । 
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নর্ পািা সৃ্মড়ি িুজলজে আদর িা অোদজর 

সমজয় িা অসমজয় পূিিিা আাঁজক প্রকৃড়ি িার। 

 

উ্াে নরাি িরসা হারায়'ড়ে েদীর ওপর 

েদীিজটর প্রড়িড়ট িালুকো িার ডাজয়রী নলজখ্ 

িুক িরা িাজলািাসা'র পূিি ড়িোজস । 

 

অমািসযার ডাো োপটাজোর রাি 

মশগুজল থাজক রাহু িা নকিুর ড়েড়মত্ত হাড়সজি । 

পূড়িিমা কয় সি ড়ঠক হজয় র্াজি 

আড়ে কাোকাড়ে... 

আাঁধার নহাক ো র্ি গাঢ় । 
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নগালাম রসুল 

 

অদু্ভি সময়  

সূর্ি ো উঠজল েয় িাই উজঠজে 

নফড়রওয়ালা চজল র্াওয়ার পর রাস্তাটা আিার মুজ  নদওয়া হজলা 

আর হৃদয় িলজি র্া নিাোয় মােুষ র্ত্ন কজর নরজখ্জে আইস 
পযাজকজট 

র্াজি েষ্ট ো হয় ্ীিজের আসিাি  

দুপুর একড়ট কিজরর নথজকও উচু 

অজেক কজষ্ট নিাঁজচ আজে মােুষ 

নকউ নকউ এি োসকজষ্ট রজয়জে 

মৃিুযর আজগই েদী হজয় র্াজে 

নমজ র কাপ  পজর হাওয়া 

নর্মে অদৃশয নসই নমজয় 
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নহাঁজট র্াজে িার রুগীর কাজে 

গড়লর ড়িিজর শহর 

িাড় র গায় ড়িজ্ নরাদ 

িৃড়ষ্ট হজয় নগজে একটু আজগ।
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চুমড়ক দাস 

 

নহ আমাজদর িীরজর্াদ্ধা, 

নিামাজদর নেই নকাজো িুলো। 

নিামরা সীমাজন্ত আে িজলই, 

আমরা আড়ে ড়েড়শ্চজন্ত িাই। 

নিামরা  র নেজ ে িজলই, 

আমরা আড়ে  জরজি নমাজদর। 

নেজ ে ড়ে্ পড়রিার িাই, 

সকজল আড়ে মাজে পড়রিার। 

হৃদমাজে গুড়ল খ্াও িজলই, 

আমরা সজি শাড়ন্তজি  ুমাই। 

ড়ক আর িড়ল নিামাজদর ড়েজয়- 

িলার নকাজো িাষা োড়হ পাই। 
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িাজলা থাজকা িীর আমাজদর, 

এ প্রাথিো প্রদীপ জ্বালাই।                         
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পড়ল ন াষ 

 

এই মখ্মজল শুি সন্ধযায় 

গাজয় মাখ্ড়ে ড়হজমল িািাস। 

মুজখ্ ফুটজে এক নমশাজো ড়িিিি হাড়স। 

মজের আয়োয় 

নিার নঠাাঁজট নঠাাঁট ড়মড়লজয় কলজমর ডগার আ াজি কড়িিার 
সড়ন্ধপজথ নদজখ্ড়ে, 

েিুে রুজপ এক িসন্ত এজসজে 

আমার ্ীিি কুড়টজর। 

অলীক অেুিজি নিার ড়মড়স্ট 

কন্ঠস্বজরর নপ্রজমর র্মুো নসিু িন্ধে কজরড়ে ড়দিারাড়ত্র। 

 ুম আেন্ন নচাজখ্ ্জম আজে 

নিার চুম্বজের একরাশ ড়মষ্টিা। িুই হড়ল আ্ আমার 
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্ীিজে িিিালী রুজপ 

সা্াজো বসকি নথজক উজঠ আসা, 

এক টুকজরা মুজিা। 
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শুি 

 

ড়মজথয স্বজপ্নর হাড়িয়াজর নমটাজল "ধষিকাম" !! 

উপরন্তু "েষ্টা" শজব্দ সিিসমজক্ষ 

িাজকই করজল নিোম ? 

লজ্জা িরজি "অিাগীও" অদৃষ্ট নমজে নেয়, 

ড়েড়শ্চন্ত "েপুিংসক" ও েিুে মধুজি 

ড়েজ্জক ড়িড়লজয় নদয়... 

 

এমেটাই নর্জো খু্ি সাধারি, 

সম্পকিেজল "িীি" োরীর সদ সুজর্াজগ 

চলজে িার অঙ্গ নিাষি ।। 
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নহ োরী, 

"অলীক স্বজপ্ন" ড়দওো ড়ে্ নশ্রষ্ঠ অলঙ্কার, 

সড়ঠক ড়চন্তাই রাড়খ্জি র্িজে 

নিামার "অহিংকার" ।। 

 

নহ ভ্রষ্ট, 

"ড়িোস হিযা" সড়িযই ড়ক 

ি ই সুজখ্র প্রাড়প্ত ? 

বধর্ি ধজরা ধ্বিংস আসন্ন, 

অপরাজধর নেই মুড়ি... 
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সুদীপ সরকার 

 

হায় ড়শক্ষা, 

ড়দড়ল এিাজি প্রড়িদাে! 

নর্ ড়দল প্রথমপূ্যজর 

আপে মস্তক 

িাজর ড়দড়ল এই প্রড়িদাে! 

 

মাে,হুশ নখ্ায়াড়ল সাজথ 

হারাড়ল সম্মাে।। 

হায় ড়শক্ষা, 

সাকিাজস ড়শজিজর ্ল ড়দজলা নর্ 

িাজর ড়দড়ল এই প্রড়িদাে! 
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িগিাজের িজর নপড়ল 

্ীিজশ্রষ্ঠ মােুষরূপ 

পুাঁড়থগি ড়শক্ষার এই ড়ক স্বরূপ? 

 

দী ি ২ িের ধজর গিিরাজ্য ধারি কজর 

ফুটফুজট এক িৃন্তজক ড়েজয় আজস এই 

িজির মাজে, 

িাড়্ পুজর খ্ািার ড়দড়ল 

নখ্জয় ড়েজলা নসই কু্ষধািি হাড়ি 

িুেজলাো এ মােুষরূপী 

ড়পশাচগুজলার কারসাড়্। 

 

লাজখ্র গজিশ মূড়িি এজে 

পূ্ায় মাড়িস ্জে ্জে 

সিাই কড়রস ধূমধাম! 
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হায় ড়শক্ষা, 

ড়েজ্র সাথী িড়লস র্াজর 

িাজর ড়দড়ল এই প্রড়িদাে!!!
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি) 

 

ড়কেুড়দে আজগকার কথা। িপড়সয়ার কাোকাড়ে এক ্ায়গায় এক 
িনু্ধর েিুে ফ্ল্যাজট নগলাম। িপে ফ্ল্যাট ড়কেজলা, িাও একিারও 
নেমন্তন্ন কজরড়ে কাউজক। িাই আড়মই নর্জচ নগলাম। ড়ঠকাোটা 
্ােিাম, িাই নপৌঁজে নগলাম। রাস্তার এক নকাজি োাঁ চকচজক 
ফ্ল্যাট। িজি র্া মজে হজলা মাত্র দু ড়িেজট পড়রিার এখ্ে থাকজে । 

েিুে ফ্ল্যাট িজলই নিাধহয়! িাই হজি। আমায় নদজখ্ িপে িাড়র 
অিাক হজলা। 

িড়ল-' িুই নিা ডাকড়ল ো, িাই ড়েজ্ নথজকই এলাম। ' 

নদড়খ্ িপে, িার নিৌ আর িািা-মা ড়মজল থাজক ওখ্াজে । সিাই 
নর্ে খু্ি নটেশজে আজে । 

িড়ল- 'কী িযাপার নর ?!' 

িপে িজল- 'ো ো ড়কেু ো।' 
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ওজদর িড়ল নর্ আড়ম নসড়দে ওখ্াজেই থাকজিা। পরড়দে কলকািায় 
ড়কেু কা্ও আজে, কজর িাড় , মাজে উত্তরপা া চজল র্াজিা। 

ওজদর নিমড়ে নদাোমো িাি। 

ড়িজকজল নদড়খ্, কাকু কাকীমা নমজেরই এক নকাজি ড়িোো 
পািজেে । উজল্টাড়দজকর নকাজি নদড়খ্ আজরা দুজটা ড়িোো পািা! 

িড়ল-' কী নর ? খ্াট থাকজি নমজেজি শুড়েস ' 

কাকু িজলে -' িািা পলু, আমরা দুড়দে ধজর নমজেজিই শুড়ে; 
িুড়মও....।' 

'নকে ?' 

'এমড়ে, মাজে আমাজদর গরম লাজগ নিা ! ' 

রাজি িুেলাম িযাপার। শুজয়ড়ে খ্াজট; রাি িখ্ে িাজরাটা হজি। 

হঠাৎ নদড়খ্, খ্াটটা দুলজে। 

কী িযাপার? নদড়খ্, খ্াটটা ধজর নর্ে নকউ োাঁকাজে । 

এক েলজকর ্েয নর্ে চাাঁজদর আজলায় কাউজক নদখ্লাম। 
পরমুহূজিিই নর্ে নস ড়মড়লজয় নগল। 

িাই িাড়ক রািটা চাদর মুড়  ড়দজয় নমজেজিই কাটালাম। 
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পরড়দে নিাজর ওজদর সি িললাম । ওরা নর্ে ্ােিই। কাকীমা 
িলজলে- 'নিামায় নিা িারি করলাম িািা।' 

্লখ্ািার নখ্জি ড়গজয় িপে িলজল- 'পলু, এখ্াজে োো িযাপার 
হজে।' 

িড়ল-' ধুর ওসি ড়কেু ো। নচারজটার আজস হয়জিা। ' 

নটড়িজলর ওপর একটা কাজচর নিািজল ্ল ড়েল। ওটা ড়েজি 
ড়গজয়ড়ে, হঠাৎ ওটা ড়েজ্ নথজকই নর্ে নদওয়াজল ড়গজয় ড়েজ্জক 
ঠুকল। নিজে নচৌড়চর। 

সিাই স্তব্ধ। িপজের নিৌ, মাজে আমার নিৌড়দ িলল- 'দাদা, 
নদখ্জলে নিা!' 

চাে করজি ড়গজয় নদড়খ্, িাথরুজম নকউ নর্ে গুেগুে কজর গাে 
গাইজে। মজে হজলা মড়হলা কন্ঠস্বর! খু্ি দরদ ড়দজয় গাে গাইজে। 

ড়েশ্চয়ই নিৌড়দ হজি। িড়ল- 'নক ড়িিজর নিৌড়দ োড়ক ?' 

'উাঁ? হুাঁ।' একটুক্ষি পজর উত্তর আজস। 

িািলাম িাহজল একটু অজপক্ষা কড়র। 

িসার  জর আসজিই নদড়খ্ নিৌড়দ লুড়চ নিজ্ আেজেে। 
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িড়ল- 'নিৌড়দ, আপড়ে িাথরুজম ড়েজলে ো ?' 

'আড়ম? নকাথায়!! আড়ম নিা লুড়চ িা্ড়েলাম !' 

'িজি... িজি ড়ক আপোজদর ড়ে-ড়ট নকউ...?!' 

নিৌড়দর মুখ্ শুড়কজয় নগল। ্াোজলে নর্ ওাঁজদর নকাজো ড়ে নেই! 

আড়ম নর্ে িুেড়েলাম। এখ্াজে নকাজো অশরীরী আত্মার প্রিাি 
আজে। নস িা িারা চায় ো এখ্াজে  িপেরা থাকুক। িা নকউই 
থাকুক! 

নখ্াাঁ্ ড়েজয় ্ােলাম, এই ্ায়গায় আজগ কিরখ্াো ড়েল। হয়জিা 
নসই আত্মারাই এখ্ে এখ্াজে হাো নদয়! 

িপে আর আড়ম ড়মজল এক িাড়ন্ত্রকজক ধজর আেলাম। িাাঁর োম 
িূজিের িািা। ড়িড়ে মন্ত্র পজ  শাড়ন্তর্জ্ঞ করজলে। 

সারা ফ্ল্যাজট গঙ্গা্ল নেটাজো হজলা। 

এরপর ওজদর ওখ্াজে অশরীরী আত্মাজদর প্রাদুিিাি কজম নগল। 
এখ্ে আর নকউ খ্াট ো ায় ো, নিািল িাজে ো! 

িপে িজল, শুধু এখ্ে মাজে মাজে নর্ে কারা এজস দর্ার িাইজর 
কলাটা, মুজলাটা নরজখ্ র্ায়! নদখ্া র্ায় ো িাজদর !!
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দীড়পকা সরকার (দীপা) 

 

মােুষ হজয়ও ড়চড়েড়ে নিামায় িজি আড়ম ড়কজসর মােুষ, 

িুড়ম ড়ক ্াজো আ্ এই পৃড়থিী নকে এি ক্ষি?  

নিামার পাজপর  রা আ্ পূিি হজয়জে র্ি, ড়দজের পর ড়দে 
রাজির পর রাি নচাখ্ িন্ধ কজরও শুধু নিামায় ড়িোস কজরড়ে,  

নিামার প্রড়িড়ট ড়েঃস্বাস এ নপজয়ড়েলাম সরলিার োপ,  

নিামার নসই স্পিজে খু্াঁজ্ নপজয়ড়েলাম িাজলা িাসার মায়া, নচাজখ্ 
িইজিা সজিযর োয়া,  

ড়কন্তু িা ড়েল ড়চরন্তে এক মায়ািী েল।। 

িজি িা একটুও িুেলাম ো নকে  

িজি আড়ম ড়ক নসই নিাকার দল? 

নিামায় িাজলাজিজস নেজহর িাাঁধজে আগজল রাখ্া 

নিামার কষ্ট গুজলা নক ড়েজ্র িািা,  
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নিামার স্বপ্ন গুজলা নক পূরি করার র্ি কষ্ট 

আ্ সিই নর্ে স্পষ্ট। 

িিু নমজে ড়েজি চায়ো এ মে, 

িুড়ম নকে হজল এমে... 

পূরি নহাক নিামার সকল স্বপ্ন রাড়শ 

িুড়ম টাকার সাগজরই িাজসা। 

নিামার ড়মজথয মায়া গুজলা নক 

আ্ও িীষি িাজলা িাড়স 

নকে ড়ক িুড়ম িাস্তজির নথজকও িাজলা  

ড়মজথয মায়ার ্গজি ো ড়দজয় নকাজো ফাাঁড়ক।। 

্াড়ে িুড়ম নশাধরাজিো িিু িলজিা িাজলািাড়স আ্ও িলজিা 
নিামায় ড়প্ল্ ড়দও ো ড়কন্তু আর কাউজক িুড়ম ফাাঁড়ক।। 
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স্বপে কুমার রায় 

 

সুশান্ত,এিাজি ড়মড়েজল এজসা ো, 

কজয়কটা নমামিাড়ি 

প্রড়িিাজদর নশখ্াজো িাষা 

ড়েজয়, 

প্রচীে মৃি আত্মারা িারুজদর স্তুজপর মি ফুাঁসজে, 

 

িুড়ম লক্ষয ড়স্থর কর 

ইড়িহাজসর মি হাাঁটু নগজ  িজসা 

নকাে গুড়ল র্াজি লক্ষযভ্রষ্ট ো হয়। 

 

রি ্িার মি ক্ষি ড়েজয় 

িুড়ম পাজরা ো 
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নেি নগালাপ উপহার ড়দজি 

িুড়ম হও প্রড়িজশাধ। 

 

নিামার কাাঁকর নমশাজো িাজি রি 

নিামার িুজক অড়িরাম  

রু্দ্ধ ড়িমাে ওঠা োমা কজর 

িুড়ম ড়েড়শ্চজন্ত  ুমাজি পারড়ে 

একড়ট রািও ! 

 

সুশান্ত, িুড়ম এজসা, 

িজি গুড়ল িড়িি নস্টেগাে হজয় 

ড়িজফাড়রি িারুজদর মি।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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ধূসর সিয 

ড়েজিদজে- শুভ্রড়্ৎ সাহা 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- শুদ্ধা ইয়াসড়মে 

দশম নশ্রিী, মেীন্দ্রোথ হাইসু্কল 
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পাঠজকর মিামি নেপজথয- 
 

ড়ক কজর ্াোজিে আপোর মিামি, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চাে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মিামি 
্াোজি নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৪৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পরিিিী সিংখ্যার ্েয, নসই েড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজে কজর কযাজমরা, িজি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজি পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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প্র্াপড়ি পাখ্ো নমজলা 

Camera-man of the week 

পাজয়ল িমিে 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৮ 

পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইিযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপ্ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


