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ড়িক্রম শীল

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

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

সাড়িক কুণু্ড 
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- সািযড়ক, সালুজো সরকার, িরুে নমাহরী, শিংকর 
হালদার, ঋিম ন াষ, িাপ্পা দাস, সঞ্জয় নসাম, িাড়মম হাসাে, 
অেুপম ড়মত্র, মোমী সরকার, িগিিী দাস, ধ্রুিজ্যাড়ি সরকার, 
নদিড়িিা ন াষ, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী, ফাল্গুেী পাল, চন্দ্রািী সাধুখ্াাঁ 
(ড়িশ্বাস), েীিা কড়ি, ্য়জিাষ ন াষ, চুমড়ক দাস, ড়পয়ালী চক্রিিিী 
(ড়পড়ি), িিিড়্ৎ িমিে, আবু্দল রাহা্, ড়সদ্ধার্ি িাসু, েড়িিা কাড়্ি, 
নকৌড়শক রায়, র্ি আলী, অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি), 
ইমােুজয়ল হক, সুদীপ সরকার, নশৌড়িক মণ্ডল এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, শুভ্রড়্ৎ সাহা, অিংশু কুমারী এিিং েী  ড়িিু 
িমিে। 
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ফড় িং কর্া 
গ্রীজির দািদাজহর পর এক অিূিপূিি শীিলিা ড়েজয় আজস 
িষিারাড়ে। িার শীিল স্পজশি েিুে কজর সজি্ হজয় উজে এই 
পৃড়র্িী। নর্াকা নর্াকা কদম ফুল িা নকয়া, নদালেচাাঁপার সুরিীজি 
সাড়্জয় নিাজল প্রকৃড়িজক। ড়কন্তু কখ্জো আিার িার রুদ্ধশ্বাজস 
অেয এক রূপ নদখ্জি পাই। েদী-োলা িজর ড়গজয় নদখ্া নদয় 
িেযা। নিশ কজয়কড়দে নর্জকই এক োগাজ  িৃড়ি হজে উত্তরিঙ্গ ও 
দড়িিিজঙ্গও। িজি উত্তরিজঙ্গ আগামী িুধিার পর্িন্ত িারী নর্জক 
অড়ি িারী িৃড়ির সম্ভািো রজয়জে। রজয়জে িেযার আশিাও, 
এমেটাই ্াড়েজয়জে আিহাওয়া দফির। ইড়িমজধযই উত্তরিজঙ্গর 
পাাঁচ ন্লায় নরড অযালাটি ্াড়র করা হজয়জে। ড়িস্তা সহ নিশ ড়কেু 
েদীজি ্লস্ফীড়ি  জটজে। একড়দজক কজরাো অেযড়দজক িষিার 
ত্রাস। িজি খ্ারাপ নকাজো ড়কেুই স্থায়ী েয়। আমরা আশািাদী, খু্ি 
শীঘ্রই এই পড়রড়স্থড়ি কাড়টজয় িষিা িার ড়িগ্ধ রূপ প্রকাশ করজি। 
িার সাজর্ ধুজয় মুজে সাফ হজয় র্াজি কজরাোসহ পৃড়র্িীর র্ি 
দুঃখ্-কি। আিার সুস্থ হজয় উেজি পৃড়র্িী। নেট ফড় িং িষিা সিংখ্যা 
আপোজদর নকমে লাগজলা ্াোজি িুলজিে ো ড়কন্তু। 
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নমজ রা িৃড়ি হজল 

সািযড়ক 

 

নম  ্জের অজেক আজগ   

নদজখ্ড়ে িািাজসর ্ে  

িারও আজগ নরাদ 

 

নম  ্জের পর  

িারািা নর্জক আঙুল নোাঁয়াজিই  

িৃড়িরা দর্া নেজল উজোজে দাাঁ ায় 

চ ুইজয়র মজিা ধাে খু্াঁজট খ্ায়... 
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একিুক শ্রািি 

সালুজো সরকার 

 

আঙু্গজলর ফাাঁক সাদা নমজ জদর নখ্লা র, 

একিার ্াোলায় নচাখ্ একিার দর্ায়। 

িারী িষিায় ট্রাড়ফক গা িাড়সজয়জে ডুজি র্াওয়া রাস্তায়... 

ফাাঁকা ফুটপাি, 

একা লযাম্পজপাস্ট, 

িুড়ম এড়গজয় র্াে আমার নর্জক িহুদূর! 

 

আড়ম নখ্ই হারাড়ে, 

িাসমাে শহজর র্মজক আজে সময়, 

আড়ম ডাইড়রর পািায় একিুক শ্রািি ড়লখ্ড়ে আেমজে। 
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নিামার সাজর্ আর িৃড়ি নি্া হয় ো, 

িৃড়ি নি্া ড়ফরড়ি পজর্ ড়েিজি র্াকা আজলায় আ্ শুধু এক 
হাজি  র নফরা। 

নিামার ঝুলিারািা চুাঁইজয় দুই-এক নফাাঁটা িষিা োজম ো আমার 
িারািার। 

আমার নচৌকাে নপড়রজয় িুড়ম  েীিূি নকাজো েিুে নপ্রম নস্টশজে, 

অকাল িষিজি ঝজর নগজো নকাজো েিুে ্াোলা র্াত্রীর নকাজল। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়িষাদ িষিা 

িরুে নমাহরী 

 

নিামার নচাজখ্ সুখ্িৃড়ি, 

কািয নলখ্া মাোয়। 

িৃড়িমুখ্র িাদল ড়দজে, 

ফুড়িি নষাজলাআোয়। 

নিামার কজে রিীন্দ্রগীি,  

সুজরর মূেিোয়। 

মার্ায় ড়েজয় কিংড়ক্রট োদ, 

নেই নকাজো িািোই। 

 

আমার নচাজখ্ িৃড়ি ড়িপদ, 

ড়েিয কাজ্র কামাই। 

কমিহীে িাদলা ড়দজে,  
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খ্াওয়ার ন্াগাজো দায়। 

আমার সুজর ে্রুলগীি, 

িুধার র্ন্ত্রিায়। 

মার্ায় ড়েজয় খ্জ র চাল,  

্ীিে দাড়রদ্রময়। 
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্ীিেী শড়ি 

শিংকর হালদার 

 

িাপ দাজহর চ া পারদ োমজি র্াজক 

আষাঢ় শ্রািি কাজলা নমজ  । 

চািজকর অসহায় ড়চৎকার 

শাড়ন্তর পরশ নখ্াাঁজ্ অমৃি ধারায়। 

সৃড়ির িুজক নেজম আজস 

মধুময় মহািারি, 

মুড়ির নমাি দাড়য়েী রূজপ । 
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িৃড়ি 

ঋিম ন াষ      

িুড়ম ড়ক ড়েদারুি ড়্ড়েস, 

পৃড়র্িীজি প জল সিু্ হয় মৃড়ত্তকাও… 

আর নমজ  ্জম র্াকজল িুড়ম হও স্রিা। 

দু’নফাাঁটা ্জলর আশায় প্রার্িো করড়ে আমরা। 

আর িারা র্ারা শুধু এই ড়েেকই মােুষগুজলাজক ো পৃড়র্িীজক 
িাাঁড়চজয় রাখ্জে। 

প্রার্িো কড়র নসই আশায় র্ারা ড়টজক আজে নিামারই দু’নফাাঁটা 
্জল… 

নসই দু'নফাাঁটা মািৃদুগ্ধ নর্জক নোট্ট ড়শশুটাও নর্মে ি  হজে… 

ড়েক নিমড়ে দু’নফাাঁটা িৃড়িজি নোট্ট চারা গােটাও িৃজি পড়রিি 
হজে… 

নহ িৃড়ি িুড়ম এই ড়িশ্বজক আজরা সিু্ কজর নিাজলা। 

গজ  নিাজলা আমাজদর সকল পড়রিারজক।। 
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িৃড়ি মাখ্া শশশজির িৃড়ি 

িাপ্পা দাস 

 

িৃড়ির অজঝার ধারায়, 

দূজরর দৃড়ি ্াোলায়  

র্খ্ে ঝাপসা হজয় র্ায়,  

আমার মজের নিির একটা ময়ূর  

নপখ্ম িুলজি চায় । 

িৃড়ির সাজর্ র্ার সম্পকি অজেক ড়দজের । 

িাড়সজয় িৃড়ির নিলা  

নস ড়পেে ড়ফজর র্ায়, 

খু্াঁজ্ পায় শশশি-নেজলজিলা । 

রাস্তার ্মা ্জল  

কাগজ্র নেৌকা িাসাজো নখ্লা । 

মাজয়র হাজির গরম ড়খ্চুড় -পাাঁপ , 
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িূজির গল্প নশাো নসই সন্ধ্যাজিলা । 

েুজট নি াজো নর্খ্াজে এক হাাঁটু ্ল ! 

্ুড়টজয় দল, ড়িজ্-ড়িজ্ নখ্লা ফুটিল । 

কলা গাজের নিলায় ন ারা, 

িাজে িাসা মাে ধরা । 

নশষ শশশজির নকাজো এক িৃড়ি নি্া ড়িজকজল  

নসই প্রর্ম নপ্রজম প া । 

িৃড়ির সাজর্ এ সম্পকি অজেক ড়দজের । 

িৃড়ি এজল িাই 

িৃড়ির িাাঁধ নিজঙ উর্জল র্ায় । 

আমার মজের নিির একটা ময়ূর  

নপখ্ম িুলজি চায় । 
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উিয়ড়লঙ্গ ফুল ড়লখ্জিা ো 

সঞ্জয় নসাম 

 

পাাঁচ ড়দজে পাাঁচড়ট কড়িিা!? 

িুড়ম এ িাজি িলজি ো 

প্রর্ম ড়দজের প্রর্ম নলখ্ার প্রর্ম পঙড়িজি 

নিামাজক িাজলািাড়স, ্াড়েজয় ড়দজয়ড়ে 

অজেক নিজি ড়েক করলাম 

িারিার িাজলািাসার কর্া িলজিা ো নিামাজক 

িা্াজর নগলাম ড়লজখ্ড়ে 

নরশজের নদাকাজে নগলাম 

ওষুজধর নদাকাজে নগলাম 

নমাটাজমাটা শজব্দ ড়লজখ্ড়ে 

িন্ধ্ হজে নরজলর ড়েজয়াগ 

হিাশা িা জে আমাজদর প্রািড়প্রয় িরুি প্র্জের 
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িাোিাো নদ্রাহ শজব্দ ড়লখ্লাম 

মে ড়দজয়ড়ে ফুল চাজষ 

পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুল ড়লখ্লাম 

িুড়ম আমাজক উিয়ড়লঙ্গ ফুল 

ড়লখ্জি িলজি ো 

আড়ম ড়লখ্জিা ো নস নলখ্া 
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আজরকড়ট আষাজঢ়র সজন্ধ্য 

িাড়মম হাসাে 

 

অিঃপর আজরকড়ট আষাজঢ়র সজন্ধ্য এজসজে... 

আষাঢ় মাস এজলই মজে পজ  অড়ন্তকার কর্া!  টোড়ট িহুড়দে 
আজগর, কম হজলও িের ২ আজগর কাড়হেী, আড়ম িখ্ে কজলজ্ 
পড় । কজলজ্ প াকালীে সমজয় রসায়ে ক্লাজস অড়ন্তকা োজম 
নমজয়টার সাজর্ আমার পড়রচয়। নমজয়টা চমৎকার ড়েজলা... িার 
নচাখ্গুজলা নিশ টাোটাো, োকটা ড়েজলা অসাধারি। িার চুলগুজলা 
হালকা লালজচ িজি অজেক ি  নকশ। সিড়মড়লজয় িার অিয়িড়ট 
ড়েজলা নিশ। আমাজদর পড়রচজয়র ড়দে ড়িজেক পজর, আমরা 
ড়িজকজল রয়টাসি পাজকি আজয়াড়্ি একটা ড়িজ্ঞাে সজেলজে 
ড়গজয়ড়েলাম! আড়ম আমার ্ীিজে সড়িয একটা পূিিিা খু্াঁজ্ 
নপজয়ড়েলাম। আড়ম অড়ন্তকার নপ্রজম পজর ড়গজয়ড়েলাম, সজেলে  
নর্জক নিরজোর সময় ওজক আমার মজের কর্াটা িজল 
ড়দজয়ড়েলাম। 
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অড়ন্তকা শুজে ড়েশু্চপ হজয় নগল! কপালটা কুচজক একটু নচাখ্ ড়দজয় 
অেযিাজি িাকাজলা। 

আড়ম এটা নদজখ্ নিজিড়েলাম ও নরজগ নগজে! আড়ম িললাম আো 
িাদ দাও! আড়ম নিা এমড়ে িজলড়ে নিমায় িাজলািাড়স! এটা শুজে 
অড়ন্তকা হাসজি হাসজি নশষ...! 

সজেলে নর্জক নির হজয়ড়ে দু্ে একসাজর্ ! আষাঢ় মাস, প্রচুর 
িৃড়ি হড়েল। অড়ন্তকা নক একটা টযাড়িজি উড়েজয় নদওয়ার ্জেয 
হাইওজয়র ধাজর দাাঁড় জয়ড়েলাম... 

আড়ম নশষিার িললাম- ‘অড়ন্তকা, আমাজক িাজলািাসা র্াজি ো?’ 

উত্তজর অড়ন্তকা নহজস িলল- ‘আগামীকাল র্ড়দ িৃড়ি হয় সজন্ধ্যজিলা 
একগুে কদম ড়েজয় এজসা এই লযাম্পজপাজস্টর ড়েজচ! উত্তরটা 
িখ্ে নদজিা।’ 

একর্াটাই ওর নশষ কর্া ড়েজলা!! একটা ট্রাক এজস অড়ন্তকাজক 
ধাক্কা নদয়... 

আড়ম নদখ্লাম ১০ হাি দূজর অড়ন্তকার ড়ের্র নদহটা ড়েটজক 
হাইওজয় রাস্তায় পজর আজে। ও েটফট করড়েজলা, ট্রাকটা চজল 
নগল। আড়ম কাজে নর্জিই অড়ন্তকা িলল আড়ম মজরড়ে... নিামার 
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িাজলািাসা নিা মজরড়ে! নস নিাঁজচ আজে। আগামীকাল এজসা কদম 
ফুল ড়েজয়... ড়িদায়। 

আড়ম প্রড়িড়ট আষাজঢ়র সজন্ধ্যজিলায় আমার িাজলািাসা'র উত্তর 
খু্্াঁজি হাইওজয়জি এই লযাম্পজপাজস্টর কাজে আড়স। নর্ে ড়িরজহর 
িৃড়িজি িাড়স। 
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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 
উেড়েজলা ো, সকজলর িাজলািাসা নি আিার ড়ফজর আসা "হৃদজয়র 
ড়চরকুট " ড়িিাজগ। 

 

আ্ আজলাচো করজিা নপশা ড়েিিাচজের ড়িষয় ড়েজয়- 

১. নপশা ড়েিিাচে ড়কিাজি করা উড়চি ? নকাে নপশা সড়েক নসটা 
ড়ক িাজি িুঝজিা ? 

উত্তর:  িিিমাে এ কযাড়রয়ার কাউজেড়লিং খু্িই প্রজয়া্ে । িা্ার 
এ অজেক ধরজের নকাসি আজে, নকােড়ট সড়েক ও উপজর্াগী িা 
ড়েজ্জকই ড়েক করজি হজি, প্রজয়া্জে কাউড়েলর এর সাহার্য 
ড়েজি পাজরে। ড়েজ্র আগ্রহ, পেি-নক গুরুত্ব ড়দজি হজি। 
নলাজকর কর্া েয়, ড়েজ্জক িািজি হজি ড়েজ্র পড়্ড়টি আর  
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নেজগড়টি ড়দক । ড়েজ্জক ড়িজেষি করজি হজি । সজিিাপড়র নপশা 
ড়েিিাচজে অসুড়িধা হজল কযাড়রয়ার কাউজেড়লিং এর সাহার্য ড়েে। র্া 
আপোজক সড়েক নপশা ড়েিিাচজে সাহার্য করজি। 

সকজল িাজলা র্াকুে সুস্থ র্াকুে, মে খু্জল কর্া িলুে, প্রশ্ন 
র্াকজল করুে উত্তর নদিার নচিা করজিা। 
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অসম িৃড়ি 

মোমী সরকার 

 

কাল রাি নর্জকই িীষি িৃড়ি হজে। নেেগুজলা উপজচ ্ল রাস্তায় 
এজস উজেজে। র্া িৃড়ি হজে সারারাজি নিা দূর সকাজলও কমজি 
িজল মজে হজে ো। রাজি  ুজমাজি র্াওয়ার সময়ই অিেু িজল 
শুজয়জে িৃড়ি র্াকজল কাল আর নস অড়ফস র্াজি ো। সকাজল 
রাস্তার ্ল নেজম নগজলও িৃড়ি িখ্জো পজ ই র্াজে। িৃড়ির ড়দজে 
 ুমটা নিশ িালই হয়, িাই সকালজিলা চাদরটা নটজে ড়েজয় পাশ 
ড়ফজর আিার  ুড়মজয় প ল অিেু। আ্ একটু সকাল সকাল উজে 
পজ জে রা্। িাইজরর মুষলধাজর িৃড়ি, আর িৃড়ি নি্া প্রকৃড়ি 
িার মেজক আজরা নিড়শ কজর আজিগপ্রিি কজর িুলড়েল। মাজক 
িলল একটু নিশ ক া কজর চা দাও নিা আ্জক িৃড়ির মজধয নিা 
আর নকার্াও নিজরাজিা ো। ্াোলার পাজশ িজস চাজয়র চুমুক 
ড়দজি ড়দজি ও নিশ সুির একটা কড়িিা ড়লজখ্ নফলল। ওড়দজক 
রায়িািুর সকাজল উজে ড়গন্নীর কাজে আিদার এমে িৃড়ির ড়দজে 
ড়খ্চুড়  আর ইড়লশ মাে িা্া হজল খু্ি িাজলা হয়। এই িৃড়ি-নক 
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ড় জর র্খ্ে িািুজদর িাড় জি, িাড় জি োোে রকম ্ল্পো-কল্পো 
চলজে, ড়েক নসই সময় কজরাোর কারজি শহজরর ড়িড়িন্ন রাস্তা 
গুজলার উপজর নর্ সমস্ত অস্থায়ী িা্ার হজয়জে নসখ্াজে নখ্ালা 
আকাজশর ড়েজচ রড়হম, কাজশম, ড়পনু্ট, স্বপজের মজিা নদাকাড়েরা 
ড়েজ্জদর পসরা সাড়্জয় িজসজে। এজদর নিড়শরিাগই সিড়্ 
ড়িজক্রিা। ওরা নিাসিা েদীর ওপার নর্জক মালপত্র ড়েজয় এপাজর 
আজস ড়িড়ক্র করজি। নরাদ, ঝ , ্ল মার্ায় ড়েজয় ওরা নদাকাে 
কজর। িষিায় উত্তাল নিাসিা েদী। ্ীিজের ঝুাঁড়ক ড়েজয় ওরা 
পারাপার কজর। আ্জকও ড়েক নিমড়ে কজরই এজসজে ওরা। 
অজঝাজর িৃড়ি প জে কাজরা কাজে একটা িাঙ্গা োিা, নকউিা 
একফাড়ল প্লাড়স্টক ড়দজয় ড়েজ্জক আ াল করার নচিা করজে, নকউ 
িা নখ্ালা আকাজশর ড়েজচই দাাঁড় জয় কাাঁকজি্া হজয় নদাকাে 
সামলাজে। খ্জের এজকিাজর নেই িলজলই চজল। িিু িারা 
নদাকাে আগজল িজস আজে, র্ড়দ একটু িৃড়ি কমজল িািুরা আজস। 
ওজদর িাড় জি চাল, ডাল, আো্ এজকিাজর নেই িলজলই চজল। 
সিড়্ ড়িড়ক্র কজর নর্টুকু টাকা পাজি িাই ড়দজয়ই িাড়  নফরার 
সময় চাল ডাল ড়েজয় র্াজি। রড়হজমর িউটা আিার নপায়াড়ি, 
ডািার িজলজে এই সমজয় ওজক একটু িাজলা-মি খ্াওয়াজি, 
ওড়দজক কাজরা িাড় জি নোট নোট িাচ্চাগুজলা িািার নফরার পর্ 
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নদখ্জে, কাজরা িাড় জি িৃদ্ধ িািা-মা অজপিায় আজে নেজলর। ওরা 
উপা্িে কজর ড়েজয় নগজলই িাড়ক মােুষগুজলার নপজট খ্ািার 
্ুটজি। ্মাজো টাকা নর্টুকু ড়েল, মহা্ে  জর নসটা ড়দজয় ওরা 
কাাঁচামাল ড়েজয় িা্াজর এজসজে। িাই ঝ  ্ল িৃড়িজি ড়িজ্ ওরা 
নদাকাে আগজল িজস র্াজক। র্ড়দ নকাে িািু সদয় হয়, র্ড়দ একটু 
িাজদ আকাশ পড়রষ্কার হয় িাহজল হয়জিা িাজদর ড়িড়ক্র-িাট্টা 
ড়কেুটা হজি পাজর এই আশায়। প্রকৃড়ি নিা সিার ্েযই সমাে 
িাজি চজল। ড়কন্তু এই অসম সমা্ িযিস্থা শিড়র কজর ড়িন্ন ড়িন্ন 
ড়চত্র। 
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নসই িষিা মাখ্া দুপুর 

িগিিী দাস 

 

নকাজো এক িষিা দুপুজর; 

ড়ঝড়র ড়ঝড়র িৃড়ির মজিাই িুড়ম আমার সামজে এজস দাাঁড় জয়ড়েজল... 

হোৎ নিামার চাহুড়েজি হৃদয় স্তব্ধ হজয় উজেড়েজলা! 

িৃড়ির ্জল আজধা আজধা নি্ায় নিামায় অপরূপ লাগড়েজলা! 

ময়ূর নর্মে নম  নদখ্জল নপখ্ম নমজল ! 

ড়েক নিমড়ে িুড়ম নম  হজয় এজসড়েজল আমার ্ীিজে... 

নিামার নচাজখ্র নসই মায়ািী হালকা কা্ল, 

কপাজল ড়টপ আর নোাঁজট হালকা নগালাপী ড়লপড়স্টজকর সাজর্ আধ 
নি্া নখ্ালা চুজল নিামায় সড়িয এক অপরূপ োরী লাগড়েজলা! 

নর্ে এক ্ল পরী... 

আচমকা ড়িদুযজির শজব্দ িুড়ম কড়ম্পি হজয় ওজে 

কােটা শি কজর নচজপ ধজরড়েজল! 
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নিামার নসই মায়ািী মুখ্, 

নর্ে রািপাড়খ্র মজিা আমার হৃদয় স্পশি কজরড়েল! 

নর্ে িুড়ম হা্ার রাজির 

স্বপ্ন...! 
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অেয শ্রািি 

ধ্রুিজ্যাড়ি সরকার 

 

নসই শ্রািজির কর্া  

আ্ও আমার স্পি মজে আজে। 

িুড়ম নম  িুড়ল ড়দজয় এজকড়েজল, 

এক িষিার কযােিাস।  

একপাজশ টুকজরা আকাশ, 

আর ধূসর নমজ র আোজগাো... 

হোৎ শুরু নফাাঁটা নফাাঁটা িষিি, 

দাাঁড় জয় ড়িজ্ড়েলাম দু্ে। 

 িরা েদীর েলাৎ েলাৎ শব্দ নসড়দে 

 োড়পজয় র্াড়েল আমাজদর কজর্াপকর্ে। 
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নদখ্জিই সি নম  ফুড়রজয় আজস  

িরা েদী শুজকায়, চর পজ ... 

আ্ আর িুড়ম নেই। 

ড়কন্তু িষিা আ্ও আজস। 

অন্তজর কাজলা কজর ্জম নম , 

দুকূল োড়পজয় োজম অজঝার িৃড়ি। 

আ্ও একলা রাি আকাজশ 

ঝাপসা হজয় আজস আড়দম দৃড়ি। 
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িৃড়িিাি ড়চরকুট 

নদিড়িিা ন াষ 

 

িাইজর নম  ্জমজে, 

আিারও নিার োজম ো পাোজো 

েিুে একটা ড়চরকুট ্মা হজি... 

ড়কন্তু, িৃড়ির ্জল সি অড়িমাে ড়ক 

কখ্েও নফর ধুজয় র্াজি? 

র্ড়দও, িুই নেই পাজশ 

িিুও, নিার োজমই 

এখ্েও কািয আজস... 

আ্ হোৎ প্রশ্ন কড়র র্ড়দ 

পাজে নকে নগড়ল? 

িল, সড়িয ্িাি আজে 

নিার কাজে? 
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্াড়েস, আ্ও টাটকা িীষি 

নিার নদওয়া নসই পুরজো িি 

িলড়ে িাই, কাাঁদাস ো আর 

কাউজক আমার মজিা... 

িাজলাই আড়েস, নপজয়ড়ে খ্ির 

িিুও, নশষ কর্া র্াই িজল... 

খু্্াঁড়ি নসড়দে, কাাঁদড়ি িুইও 

নর্ড়দে সড়িয র্াজিা অজেকদূজর চজল। 
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অড়িড়র্- “সপ্তদ্বীপা নচৌধুরী (মজডল ও অড়িজেত্রী)” 

সািাৎকার ও অিুড়লখ্ে- দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী 
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নেটফড় িং অেলাইে মযাগাড়্জের পি নর্জক একড়ট েিুে 
উজদযাগ নেওয়া হজয়জে। নকাচড়িহার ির্া িািংলার নিশ ড়কেু 
মােুষ র্ারা ড়ে্ ড়ে্ কাজ্ অিযন্ত পারদশিী ও পড়রড়চি 
মুখ্, িাজদর মুজখ্ িাজদর ্াড়েি শুজে নসটা নেটফড় িং এর 
পােকজদর কাজে নপৌঁজে নদওয়া। গি সিংখ্যার পর এই 
সিংখ্যায় র্াকজে আরও এক ড়িজশষ মােুজষর সািাৎকার। 
মজডড়লিং নর্জক অড়িেয় সি নিজত্রই নস অেিদয। আ্ 
আমাজদর সাজর্ আজেে, মজডল, অড়িজেত্রী, নকাচড়িহাজরর 
"ক্রাশ" সপ্তদ্বীপা নচৌধুরী। 

দীপজ্যাড়ি- েমস্কার ড়দড়দ, শুরুজিই নিামাজক স্বাগি ্াোই 
নেটফড় িং আজয়াড়্ি ‘ফড় িং সািাৎ’ এ। 

সপ্তদ্বীপা- অজেক ধেযিাদ। 

দীপজ্যাড়ি - ড়দড়দ, নিামার কাজে আমার প্রর্ম ড়্জ্ঞাসা, 
এখ্ে নিা লকডাউে চলজে, মাজে অজেজকই িলড়েল একটা 
লম্বা েুড়ট। ড়কিাজি কাটাজো এই লম্বা েুড়ট? 
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সপ্তদ্বীপা - প্রর্মি এই "লকডাউে" ড়পড়রয়ডটাজক আড়ম 
"হড়লজডস" এর িকমা ড়দজি রাড়্ েই। 

আমরা একটা খু্িই িাজ্ সমজয়র মজধয ড়দজয় র্াড়ে ড়িগি 
৩ মাস ধজর। আিার অজেক সাধারি ্েগজির কাজে এটা 
হয়জিা "লম্বা েুড়ট" কারি নফসিুক টাইমলাইে নর্জক শুরু 
কজর ইেটা নস্টাড়র এমেড়ক নহায়াটসঅযাপ স্টযাটাজসও 
রীড়িমজিা উইর্ কযাপশে "হযাসটযাগ হড়লজড টাইমপাস" 
নপাস্ট আমরা নদখ্জি পাই। 

ড়কন্তু স্বাস্থযকমিীজদর কাজে এই "লকডাউে হড়লজডস"টা 
"ওিারটাইম" এ পড়রিি হজয়জে। হয়জিা এই "জসা-কল্ড" 
হড়লজড নশষ হজলই িাজদর ড়রড়লফ হজি। 

র্াই নহাক আশা করড়ে খু্ি িা ািাড় ই আমরা একটা 
কজরাো-মুি সুস্থ সকাল নদখ্জি পাজিা। 

এিাজর আড়স আড়ম ড়কিাজি কাটাড়ে এই সময়গুজলা। শুযজটর 
কারজি সাধারিি িাড় জি খু্ি একটা সময় নপিাম ো। িাই 
প্রর্ম নর্টা করড়ে নসটা হল, িািা-মাজয়র সাজর্ প্রচুর আড্ডা 
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নদওয়া, িাজদরজক সময় নদওয়া, িাজদর সাজর্ ড়েজ্র সি 
কর্া নশয়ার করা, আর িাজদর কর্াগুজলা ্াো। আর 
িাো া আড়ম খু্িই নশৌড়খ্ে প্রকৃড়ির, িাই  র নগাোজো 
আমার একটা ি  হড়ি। ড়িজশষ কজর র্র্াস্থাজে সি গুড়েজয় 
রাখ্জি আমার খু্ি িাজলা লাজগ। নসই্জেয ড়েজ্র  র 
নর্জক শুরু কজর েড়য়িং-রুম সিখ্াজেই আমার নগাোজো 
চলজি র্াজক। 

িারপর মাজয়র সাজর্র ড়িড়িন্ন এিজপড়রজমন্টাল রান্নায় 
উাঁড়কঝুাঁড়ক নমজর মাজক সাহার্য করা। এখ্ে ড়প্ল্ এটা 
ড়্জজ্ঞস নকাজরাো নর্ আড়ম ড়ক ড়ক রান্না কজরড়ে িা পাড়র 
কারি এই কুড়কিং পযাশেটা এখ্েও ড়েক আমার মজধয 
আজসড়ে...।। 

এো া আরও সময় কাটাড়ে ওজয়ি ড়সড়র্, ড়সজেমা নদজখ্। 

দীপজ্যাড়ি - মজডড়লিং নর্জক অড়িেয় দুজটাজিই িুড়ম 
অেিদয। এই নর্ নিামার এজিা সাকজসস এটা ড়ক নিামার 
মজধয কখ্জো নকাজো নেজগড়টি নপ্রসার শিড়র কজর? 
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সপ্তদ্বীপা - কখ্েই ো। নিড়সকযাড়ল আড়ম এক্ে খু্িই 
পড়্ড়টি মােুষ। (হযাসটযাগ নস্ট-পড়্ড়টি)। ড়েজ্জিা 
পড়্ড়টি র্াড়কই আর িার সাজর্ সাজর্ আড়ম নর্ সাজকিজল 
র্খ্ে র্াড়ক নসখ্াজেও পড়্ড়টি িাইিস নদই। আড়ম 
নেজগড়টড়িড়টর মজধযও পড়্ড়টড়িড়ট খু্াঁড়্। নসটা আরও 
ম্াদার। 

দীপজ্যাড়ি - একটা কর্া খু্ি নশাো র্ায়, র্ারা অড়িেয় 
করজে িা মজডড়লিং করজে, িাজদর অজেক রকম চড়রত্র ড়েজয় 
 াাঁটজি হয়, অজেক চড়রত্রজক আত্মস্থ করজি হয়। কখ্জো ড়ক 
মজে হজয়জে এইসি চড়রজত্রর মাজঝ িুড়ম ড়েজ্জক হাড়রজয় 
নফজলজো? 

সপ্তদ্বীপা - প্রজিযকড়ট চড়রজত্রর একটা আলাদা সত্তা র্াজক। 
চড়রজত্রর সাজর্ সাজর্ নসই চড়রজত্রর সত্তাটারও িদল হয়। 
কারি আমরা র্খ্ে আলাদা আলাদা চড়রজত্র অড়িেয় কড়র 
িখ্ে আমাজদর নসই সত্তা িার মজধয প্রজিশ করজি হয়, 
অড়িেয়জক আরও ফুড়টজয় নিালার ্েয। চড়রজত্রর মজধয 
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প্রজিশ ো করজল দশিজকর মজে নসই চড়রত্রড়ট কখ্েই দাগ 
কাটজি পাজরো। 

গ্রাজমর একড়ট নমজয়র চড়রজত্র অড়িেয় করজি নগজল িার 
ওই গ্রাময িাি, নসই চড়রজত্রর সারলয, িার কর্া িলার ধরি, 
হাাঁটাচলা, আদি-কায়দা এগুজলা আমাজক অিগি করজি 
হজি। আর িাজিই নসই চড়রত্রড়টর সফলিা। 

একড়ট চড়রত্রজক র্র্ার্র্ িাজি িুজল ধরার ্েয নসটা আত্মস্থ 
করা আিশযক। ড়কন্তু িাই িজল এটা েয় ড়েজ্জক হাড়রজয় 
নফলা। কারি আড়ম একড়ট অেয সত্তার মােুষ। আর আড়ম নর্ 
চড়রত্রড়ট করড়ে নসটা সমূ্পিি ড়িপরীি সত্তার, আর নসটা অে 
কযাজমরা। 

আর অড়িেয় হল নসটাই ড়েজ্র নর্জক নিড়রজয় নসই ড়েড়দিি 
চড়রজত্র ন াকা। িাট এট দয এন্ড অফ দয নড আড়ম ড়কন্তু  
আড়মই র্াড়ক। কারি আড়ম আ্ হয়জিা একটা গ্রাময নমজয়র 
চড়রজত্র অড়িেয় করড়ে, কাল হয়জিা আধুড়েক নকােও নমজয়র 
চড়রজত্র করজিা। আর আজগর চড়রত্র নর্জক ো নিজরাজি 
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পারজল আড়ম পজরর চড়রজত্র কখ্েই অড়িেয় করজি পারজিা 
ো। 

দীপজ্যাড়ি - মজডড়লিং এ আসা কাজক ফজলা কজর? মাজে 
নিামার ইেড়স্পড়রশে নক? 

সপ্তদ্বীপা - আমার ইেড়স্পড়রশে আড়ম ড়েজ্ই। কারি আড়ম 
ড়েজ্র িুল নর্জক ড়েজ্ ড়শড়খ্। ড়েজ্ নকােও ড়কেুজি িাধা 
নপজল নসটা নর্জক ড়েজ্ই নিড়রজয় আসার নচিা কড়র। 
আমার মজি আড়ম ড়েজ্ই আমার ি  কড়ম্পড়টটর। ড়েজ্র 
সাজর্ ড়েজ্র দ্বন্দ্ব আমাজদর এড়গজয় নর্জি আরও সাহার্য 
কজর। 

প্রর্মি নোটজিলা নর্জক নকােড়দেও মজডড়লিং িা অড়িেজয়র 
স্বপ্ন নদড়খ্ড়ে। িাই কাউজক ফজলা কজর এই প্রজফশজে 
আসাটা একদমই ো। 

নোটজিলা নর্জক োচ, গাে, কড়িিাপাে, োটক এসি ড়েজয় 
উৎসাহী ড়েলাম। এমেড়ক নটড়িল নটড়েস নখ্লাও ড়শজখ্ড়ে। 
ড়কন্তু র্া হয়, প াজশাোর চাজপ ক্লাস ১০ এর পর সি ড়কেুই 
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কজম র্ায়। আর চচিা ো র্াকজল মােুষ নসটা িুলজি িজস। 
ক্লাস ১২ এর পর কলকািায় কজল্ লাইফ শুরু হয়। 
গ্রযা্ুজয়শে কমড়প্লট কড়র মাস-কড়মউড়েজকশে ড়েজয়। 
িরািরই খু্ি িাজলা সু্টজডন্ট ড়েলাম। িাই মা িািা নিজিড়েল 
হয়জিা এম.এ নশষ কজর সািংিাড়দকিায় ড়পএইচড়ড করজিা 
িা এই লাইজেই এজগাজিা। ড়কন্তু হোৎই চজল আসা মজডড়লিং 
এর প্রজফশে এ। আর নসখ্াে নর্জক অড়িেয়। িারপর 
দু’িার িািজি হয়ড়ে নর্ নকােটাজক আমার কযাড়রয়ার 
করজিা। আর সি নর্জক ি  পাওো মা িািার সাজপাটি নসটা 
ো হজল এই প্রজফশজে এিটা সাফলয সম্ভি ড়েজলা ো। 

দীপজ্যাড়ি - এমে নকাজো স্বপ্ন আজে ্ীিজে, র্া কখ্জো 
পূরি হিার মজিা ো? 

সপ্তদ্বীপা - এরকম আ্ি স্বপ্ন একটা েয় অজেকগুজলাই 
আজে। িার মজধয দুজটা নমেশে করড়ে। 

একটা হল, চাাঁদ নর্জক পৃড়র্িীজক নদখ্া। 
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আর িারমুডা ট্রাই অযাজঙ্গজল র্াওয়া। আসল সড়িযটা ন্জে 
রহসয উদ াটে করজি। 

দীপজ্যাড়ি - ওজয়ি ড়সড়র্ ড়েশ্চয়ই নদজখ্া। ড়প্রয় ওজয়ি 
ড়সড়র্ ড়ক? 

সপ্তদ্বীপা - শুধু একটা েয় পেজির িাড়লকায় আজে পাাঁচড়ট 
ওজয়ি ড়সড়র্। 

১ পািাল নলাক 

২ নস্পশাল অপস 

৩ পঞ্চাজয়ি 

৪ অসুর 

৫ আর্ি 

দীপজ্যাড়ি-  টড়লউজড িা ওজয়িড়সড়র্গুজলাজি কা্ করার 
ইজে আজে? 
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সপ্তদ্বীপা - অফার নর্ পাইড়ে নসটা িলজল িুল িলা হজি। 
আসজল িাজলা ড়চত্রোটয ো হজল নসই কাজ্র ্ায়গাটা 
কিটা খ্াাঁড়ট নসটা ো ন্জে আমার পা িা াজোর ইজে 
নেই। নসটা ড়সড়রয়ালই নহাক িা ওজয়ি ড়সড়র্ই নহাক ো 
নকে। 

দীপজ্যাড়ি - আগামীজি র্ারা মজডড়লিং িা অড়িেয় করজি 
চাজে িাজদর ্েয ড়ক িািিা নদজি? 

সপ্তদ্বীপা - Be focused on your own path... 

Stay Positive always... 

Ignore all kind of negativity... 

Make bold Choices... 

Increase your patience level... 

Do whatever you want... 

Always remind one thing - 

“Criticism is an indirect form of self-boasting... 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৯ 

Criticism is like rain, should be gentle enough 
to nourish a man’s growth without destroying 
his roots.” 

দীপজ্যাড়ি - িুড়ম নিা ড়মউড়্ক ড়িড়ডওজিও কা্ কজরজো। 
মজডড়লিং োড়ক অড়িেয় নকােটা নিড়শ চযাজলড়ঞ্জিং? 

সপ্তদ্বীপা- দুজটা দু-ধরজির ড়ফল্ড। একটার সাজর্ আজরকটার 
িুলো করা র্ায়ো। 

মজডড়লিং ড়ফল্ডটা নমইেড়ল কেজসপ্ট, লুকস, নেস-আপ, 
নসটআপ, মজডজলর এিজপ্রশাে এগুজলার ওপর ড়েিির কজর। 
আর অড়িেজয়র ্েয দরকার "অড়িেয় করজি পারা"। 

দীপজ্যাড়ি - একটা প্রশ্ন এটা শুধু আমার ো এটা 
অজেজকরই প্রশ্ন। িলা র্ায় ্াড়ি ্ােজি চায়। পড়রড়চড়ি 
পাওয়ার আজগও ড়ক এজিা নপ্রম ড়েজিদে আসজিা? 

সপ্তদ্বীপা - এই প্রশ্নটা এিজপজেড ড়েল। ফ্র্যািড়ল ড়স্পড়কিং 
ক্লাস ৭-৮ নর্জকই প্রজপা্াল পাওয়া শুরু কজরড়েলাম। 
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আমাজদর সময় এই নফসিুক নহায়াটসঅযাপ ড়্ড়েসগুজলা নিা 
আর ড়েজলাো। িাই ড়চড়েজি আর সু্কজলর খ্ািার নপেজের 
পািা ড়োঁজ  ড়লজখ্ ড়দজিা আর ড়ক। 

িারপর র্ি ি  হজয়ড়ে প্রজপা্াল এর সিংখ্যাও নিজ জে। 

আর এখ্ে িজল ো, নশষ ড়িে িের নর্জক পড়রড়চি মুখ্ 
হিার পর নসটা আরওই নিজ জে। নফসিুক, মযাজসঞ্জার, 
ইেটাগ্রাম, নহায়াটসঅযাপ এর মাধযজম। 

র্া হয় ো ড়চজে, ো ন্জেই প্রজপা্ কজর িজস। ইজিে, 
এখ্ে নিা ড়সেও কড়রো। কারি এত্ত নমজস্ িা নফ্র্ন্ড-
ড়রজকাজয়স্ট আজস, েরমাল নমজসজ্রও ড়রপ্লাই করা সম্ভি 
হজয় ওজেো। িুলোমুলক িলজি পাজরা, আজগর নর্জক এখ্ে 
অজেকটাই নিড়শ প্রজপা্াল পাই। 

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

১  ফযাশে শুট োড়ক ব্রাইডাল শুট ? 

- ফযাশে শুট 
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২  অড়েিিাি োড়ক আিীর ? 

- আিীর (আহঃ, দযাট িাইল) 

৩ িাঙাড়লয়াো োড়ক ওজয়স্টােি ? 

- দুজটাই (এটা আসজল ড়েিির কজর নকার্ায় র্াড়ে িা ড়ক 
ড়রজলজটড কেজসপ্ট িার ওপর) 

৪ উইর্ নমকআপ োড়ক নমকআপ ো া ? 

- উইর্ আউট নমকআপ িাট অেড়ল লাইট টাচ আপ। আড়ম 
নহড়ি নমকআপ পেি কড়রো। নসটা শুজটই নহাক িা েরমাল 
আউড়টিং। 

৫  মজডড়লিং ো অড়িেয় ? 

- অড়িেয় 

৬  ইজন্ডার শুট ো আউটজডার শুট ? 

- আউটজডার শুট 

৭ নফসিুক লাইি ো ইেস্টা লাইি ? 

- নফসিুক লাইি 
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৮ নকাচড়িহার ো কলকািা ? 

- অিশযই ড়েজ্র শহর নকাচড়িহার। (র্ড়দও ৫ িের) 
কলকািায় র্াকায় অই শহরটার প্রড়িও একটা মায়া আজে)। 

৯  িড়লউড ো টড়লউড ? 

- ড়রয়াল টযাজলন্ট। (জসটা িড়লউড নহাক িা টড়লউড) 

১০  িই ো ড়সজেমা ? 

- ড়সজেমা। 

অজেক ধেযিাদ নিামাজক আমাজদর সাজর্ র্াকার ্েয, 
আমাজদর নক এিটা সময় নদওয়ার ্েয। িাজলা নর্জকা। 
নিামার আজরাও সাফলয কামো কড়র। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

মাজের ড়ডজমর ঝাল - 

উপকরি: ড়চড়ল সস, টমযাজটা সস, কযাপড়সকাম, নপাঁয়া্, লিাকুড়চ, 
নপাঁয়া্ কুড়চ, আদা কুড়চ, রসুে কুড়চ, রুই মাজের ড়ডম, েুে, ড়চড়ে, 
হলুদ, লিার গুজ া, ড়মট মশলা, সুড়্, চাজলর গুজ া, সাদা নিল ও 
কেিফ্লাওয়ার। 

 

পদ্ধড়ি: প্রর্জম মাজের ড়ডম টা নক িাজলা কজর ধুজয় িাজি লিা 
কুড়চ, নপাঁয়া্ কুড়চ, রসুে কুড়চ, সুড়্, চাজলর গুজ া, েুে, হলুদ আর 
অল্প ড়মট মশলা ড়দজয় িাজলা কজর নমজখ্ নগাল নগাল আকাজর ি া 
িাড়েজয় ড়েজি হজি। িারপর ক াইজয় সাদা নিল ড়দজয় িাজি 
িাজি রসুে কুড়চ, আদা কুড়চ, নপাঁয়া্ কুড়চ ও কযাপড়সকাম ড়দজয় 
অল্প নেজ জচজ  িাজি লিা আর েুে ড়দজয় িাজলা কজর  াকা ড়দজয় 
ড়সদ্ধ হজি ড়দজি হজি। িারপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অেয একড়ট পাজত্র 
টমযাজটা সস, ড়চড়ল সস, লিার গুজ া, অল্প কেিফ্লাওয়াসি ও সামােয 
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ড়চড়ে ড়দজয় একড়ট ড়মশ্রি িাড়েজয় ড়েজি হজি। এরপর ক াইজয় ওই 
ড়মশ্রিড়ট ড়দজয় িাজি ি াগুজলা ড়দজয় ড়দজি হজি। িারপর অল্প ্ল 
ড়দজয় নেজ জচজ  ড়েজি হজি র্িিি ো ্লটা শুড়কজয় র্ায়। সি 
নশজষ ড়মট মশলা ড়দজয় োড়মজয় ড়েজি হজি। গরম গরম মাজের 
ড়ডজমর ঝাল এই িষিায় নিশ ্মজি। 
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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 পাোে। 
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ধারািাড়হক গল্প- 

্াি নকউজট 

চন্দ্রািী সাধুখ্াাঁ (ড়িশ্বাস) 
পিি-৩ 

 

ড়িজির পয়সার একিাগ শড়েচরীর। দুিাগ রড়িয়ার। রড়িয়া 
ড়েকোক ড়হজসি কজরই পয়সা ড়দি। নকাজোড়দে শড়েচরীজক 
েকায়ড়ে নস। ড়কন্তু মা  মাজসর নশজষ িাচ্চাটা মজরই নগল। 
শড়েচরীও দুড়দে কাাঁদজলা। িারপর আিারও নসজ্গুজ্ ফুলুয়ার 
নেজলজক নকাজল ড়েজয় ড়িখ্ মাঙ্গজি নিজরাজলা।  

নোটজিলায় ড়িখ্ মাঙ্গজি ো নগজল নসড়দে আর খ্াওয়া ্ুটজিা ো 
রড়িয়ার। দজলর ড়েয়মই হজে ড়েজ্র খ্ািার ড়েজ্ ন্াগা  কজরা। 
এই নর্ িার িািা িুড়ধয়া ড়িয়াধ। িাজক নকাজোড়দে একমুজো িাি 
ড়দজয়জে ড়ক মজে পজ  ো রড়িয়ার। 

িজি এখ্ে সু্কল নখ্ালা র্াকজল ড়িষি, কাোই, ধেুয়া, েয়ো, 
ফুলমড়ে, কলািিীর িাজির অিাি হয় ো। 
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সকাজল একদফা ড়িখ্ নমজঙ্গ ওরা সু্কল চজল র্ায় ড়মড নড ড়মল 
খ্ায়। েুড়টর পর আিারও নিড়রজয় পজ  ড়িখ্ মাঙজি। ড়িখ্ ো 
মাঙজল িুড়ধয়া নিধ ক নপটায় নেজলজমজয়জক। নোটখ্াজটা চুড়রচামাড়র 
কজর আেজল নিা আরও খু্শী হয় িুড়ধয়া।  

রড়িয়া িার ি  নিৌ পরড়মলার নমজয়। নোট িউ নসাড়েয়ারও চার 
সন্তাে। র্ি নিড়শ সন্তাে িি নিড়শ পয়সা। এটা ্াজে িুড়ধয়া। 
সারাড়দে নেশায় িুাঁদ হজয় র্াজক। নেশা েুটজলই অশাড়ন্ত।  

রড়িয়ারও নিা এিড়দজে সিংসার হওয়ার কর্া। ড়কন্তু ওয়াগাজের 
মাল সরাজি ড়গজয় ধরা পজ ড়েল মুজকশ। নকার্ায় নকাে ন্জল 
আজে, নকাজো হড়দস নেই। িখ্ে দজলর অজেক নোাঁ াই িার কাজে 
 ুর ুর কজরড়েল। ড়কন্তু নস হল রড়িয়া ড়িয়াধ। ্াি নকউজট নস। 
র্াজক িাজক মজে ধজরড়ে িার। ড়কন্তু িার মজধয নগালদারিািু এজস 
িার মার্া  ুড়রজয় ড়দল। এখ্ে িার িাপ িজল, নগালদারিািু র্ড়দ 
িাজক রাখ্েী কজরও রাজখ্, নসটাও কম ইজ্জজির েয়। ড়কন্তু িার 
মা পরড়মলা নসটা চায় ো। আসজল পরড়মলা সিসময় ড়েজ্জক 
িুড়ধয়ার  রওয়াড়ল আর নসাড়েয়াজক রাখ্েী প্রমাি করজি চায়। 
িাই ড়েজ্র নমজয়জক রাখ্েী হজি ড়দজি চায় ো। 
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রড়িয়া ড়েজ্ও রাখ্েী হজি চায় ো। নগালদার িািু নর্মে নর্মে 
িজলড়েল, নসইরকম ড়সাঁদূর ড়টপ পরা, হাজি শাাঁখ্া নলাহা পরা িউ 
হজি চায়। রাখ্েীর নকাজো নর্ ইজ্জি নদই, নসটা এখ্ে রড়িয়া 
নিাজঝ। নগালদারিািুর ডাজক নর্ড়দে নর্ড়দে রড়িয়া নগালদারিািুর 
িাড় জি র্ায়, নসড়দে নসড়দে িািুর চাকরগুজলা ড়ক ড়িশ্রী হাজস। 
এখ্ে র্ড়দ ড়িজয়টা হজয় র্ায়, সিকটা চাকরজক িাড়  নর্জক 
িা াজি, ড়েক কজরই নরজখ্জে রড়িয়া। 

ড়িড় টা নশষ কজর নগালদার িািুরিাড় র ড়দজক পা িা াজলা রড়িয়া। 
মেটা নিশ খু্শী হজয় আজে আ্। ড়কন্তু নগজটর মুজখ্ই িাধা নপল 
ড়েিাইজয়র কাজে। নগালদাজরর খ্াস চাকর। নসা্া হাাঁড়কজয় ড়দজয় 
িলজলা, এখ্ে লকডাউজের ্জেয োড়ক কলকািার খ্জেররা নকউ 
আসজে ো। িাই এখ্ে সাজপর চাড়হদাও নেই। এই লকডাউেটা 
শুজেজে রড়িয়া। এই নরাগটার ্েযই োড়ক নট্রে িাস সি িন্ধ্। 
ড়িজিও পাওয়া র্াজে ো। িাজদর নরশেকাডি আধারকাডি নেই। 
ওসি কাডি কড়রজয় ড়ক লাি ্াজে ো রড়িয়া। িুড়ধয়াও ্াজে ো। 
ঝুটঝাজমলার মজধয নর্জি হজি নিজি ওসি করায়ওড়ে। এখ্ে 
শুেজে কাডি র্াকজল চাল-আটা পাওয়া নর্ি।  
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ড়েিাইজয়র কর্া শুজে ড়দমাক চজ  নগল রড়িয়ার। নিশ ঝাাঁঝ 
নদড়খ্জয় িলজলা, "িািুজকা িুলাও।" 

ড়েিাই িার পাে খ্াওয়া দাাঁি নির কজর িলজলা, "িািুজক ডাকা 
র্াজি ো নর। এখ্ে িাড় জি নিৌড়দ এজসজে। নিৌড়দ র্াকজল নিাজক 
এখ্াজে আসজি মাো কজরজচ নিা!" 

রড়িয়া ফুাঁজস ওজে, "হামার কর্া আজে িািুর সাজর্। িু িুলা 
উজসজকা! " 

ড়েিাই খ্যা খ্যা কজর নহজস িজল, "িািু নিা আসজি ো। আমাজক 
ড়দজয় নিার কা্ ড়মটজি ড়ক িল!" 

অেীল ইড়ঙ্গিটা িুঝজি অসুড়িধা হয় ো রড়িয়ার। এজক নপজটর 
আগুে, িায় নিইজ্জজির কর্া। রড়িয়ার ড়িিজরর ্ািজকউজটটা 
নর্ে রড়িয়ার িুজক নোিল মাজর। জ্বজল ওজে মার্ার ড়িিরটা। 
নকামজর নগাাঁ্া ড়কড়রচটা নটজে ড়েজয় নস ঝাাঁড়পজয় পজ  ড়েিাইজয়র 
উপর। 

িজি মাজঝ নগজটর আ াল র্াকায় ড়েিাইজয়র নিমে আ াি ো 
লাগজলও হাজির ড়িেজট আঙুল আ াআড় িাজি নকজট র্ায়। 
ঝরঝড়রজয় রি প জি র্াজক। 
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ড়েিাইজয়র ড়চৎকাজর িাইজর নিড়রজয় আজস মধুময় নগালদার। 

ধুরন্ধ্র মােুষ, পড়রড়স্থড়ি িুজঝ নেয় এক লহমায়। রড়িয়াজক ড়িিজর 
নডজক নেয়। ড়েিাই ড়চৎকার করজি র্াজক পুড়লশ ডাকার ্েয। 
নিড়রজয় আজস নগালদাজরর িউও। িাজক একরকম নচাখ্ রাড়ঙজয়ই 
ড়িিজর পাোয় নগালদার। িারপর আর এক চাকরজক হাাঁক নদয় 
ড়েিাইজক ড়েজয় ওষুজধর নদাকাজে ড়েজয় র্াওয়ার ্েয। নগালদারজক 
নদজখ্ রড়িয়ার মার্াটা োন্ডা হজয় আসড়েল। িাই ড়েিাই চজল 
নর্জিই নকাজো িড়েিা ো কজর খু্শ-খ্িরটা শুড়েজয়ই নদয় রড়িয়া। 
রড়িয়া অিাক হয়, নগালদাজরর চমজক ওো নদজখ্। আরও অিাক 
হজয় নদজখ্, নগালদাজরর সুির মুখ্টা নকমে নর্ে ড়হিংস্র হজয় উেজে! 

ড়েক সাজপর মিইই ড়হসড়হড়সজয় নগালদার িজল, "নিার নপজট িাচ্চা 
নিা আড়ম ড়ক করি?" 

রড়িয়া আিিোদ কজর িজল, "এ নিামার িাচ্চা!" 

নগালদার নসইরকমই ড়হসড়হড়সজয় িজল, "িুই িলজলই ওটা আমার 
িাচ্চা হজয় র্াজি োড়ক! িুই কার কার সাজর্ ফুড়িি কজরড়েস, আড়ম 
নদখ্জি নগড়ে?" (চলজি) 
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িষিা রােী 

েীিা কড়ি 

 

দগ্ধ ধরাজক শান্ত করজি এজলা নর িষিা রােী 

কা্ল কাজলা ও ো ্ড় জয় ন জকজে নর্ মুখ্খ্াড়ে 

পাজয়জি েূপুর রমঝম ঝম িৃড়ির নফাাঁটা ঝজর 

 ে টা ড়দজয় ন জকজে আকাশ ঝড়রজি ধরেী পজর 

আষাঢ় এজসজে, আষাজঢ়র নম  উজ  র্ায় িহুদূজর 

আকাজশ িািাজস সুর ঝিার ড়মজলজে সপ্ত-সুজর। 

 

মাড়টর ড়প্রয়াজর ্ াজয় ্ াজয়  

কজর কি ্লজকড়ল 

ময়ূর-ময়ূরী নককা ডাজক শুধু 

আপে নপখ্ম িুড়ল। 

রামধেু নহজস িজল র্ায় নস নর্ র্াজক ্লজদর গায় 
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আপে সখ্াজর ড়মড়লিার িজর 

নসজ্ড়ে নর্ েীড়লমায়। 

 

েদী িজল আড়ম িজ া খু্শী আ্ 

নপজয়ড়ে পরশ িার 

কল কল কলকল িাজে 

েুজট র্ায় আরিার। 

ধেয িষিা, সুিরী িুড়ম, ধেয নিামার রূপ 

নিামার ড়িহজে ড়েঃস্ব আমরা 

িুড়ম নর্ নগা অপরূপ।
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্য়জিাষ ন াষ 

 

ঐশ্বড়রক আহ্বাজে িুড়ম এজসা 

ধরেীর িুজক ! 

ধড়ষিিার ক্রিে হজয় ধুজয় দাও 

অজশৌজচর লাল িরল... 

ড়েিান্তই দগ্ধ হজয় কৃষক নখ্াাঁজ্ 

নিামার অি ! 

িুড়ম এজল প্রকৃড়ি সিু্ শাড় র 

ন ামটায় রমেী হজয় উজে... 

িুড়ম এজল েদীরা নর্ৌিো হজয় 

িজয় চজল ঐশ্বর্ি িুজক ড়েজয় !
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চুমড়ক দাস 

 

িষিা মাজেই িারী ম্া, 

পজকারা সাজর্ ড়খ্চুড়  খ্াওয়া। 

িষিা মাজেই দারুি ম্া, 

কাাঁর্া মুড়  ড়দজয়  ুড়মজয় র্াকা। 

িষিা মাজেই িারী ম্া, 

কলম ড়েজয় ড়লখ্জি িসা। 

িষিা মাজেই দারুি ম্া, 

মাে - অড়িমাে ধুজয় র্াওয়া। 

িষিা- নসজিা নিামার কাজেই। 

আমার কাজে িষিা মাজেই- 

িেযা আিার এল িজল। 
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ড়পয়ালী চক্রিিিী (ড়পড়ি) 

 

িৃড়ি, নিামার মজে আজে - 

একুশ িের আজগ, 

নিামার সাজর্ হোৎ নদখ্া  

সু্কল েুড়টর পজর। 

নিামার িখ্ে ঊড়েশ নিাধহয়, 

আমার হয়জিা- নষাজলা  

চুড়পসাজর নগজলম দু'্ে প্রর্ম অড়িসাজর । 

ড়সি কজরজো হৃদয় আমার, 

নিামার আড়লঙ্গজে। 

ড়সি কজরজো িসে আমার, 

নিামার িাড়র--ধাজর। 

শহর ্ুজ  শুধু দু'্জে  
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নহাঁজটড়ে হািড়ট ধজর। 

সময় কখ্ে নপড়রজয় নগজে  

আমার িাড়  নফরার - 

" িৃড়িিািা " োম ড়দজয়জো, 

িখ্ে, িুড়ম- আমার। 

নিামার, আড়ম িৃড়িিািা - 

আ্ও প্রিীিায়, 

হোৎ কজি নদখ্া হজি 

আিার দু'্োয়। 

ঝমঝড়মজয় ঝরজি িুড়ম - 

র্খ্ে শহর ্ুজ , 

চুড়পসাজর র্াি িখ্ে  

আিার অড়িসাজর। 
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িিিড়্ৎ িমিে 

েদীর হৃদয় নপখ্ম িুলজলই রামধেুড়ট োমজি র্াজক... 

উেুি আমার নকালিাড়লজশর খু্িই কাজে- 

িখ্ে কল্পোর রাজ্য ্ুজ  কড়িিা র্াপে, 

কড়িিা আর কড়িিা উৎসি। 

প্রড়িড়েয়ি িৃড়ির আাঁচল েুাঁইজয় েুাঁইজয় পৃড়র্িী ভ্রমি কড়র। 

স্জে ফুলজক িাে কড়রজয় কজিা সন্তপিজি িৃড়ি নফাটা নেজম র্ায় 
মাড়টর িুজক অিুড়রি হয় সহস্র সহস্র িী্, 

নিজ  ওজে নগালাপ চারা- 

পৃড়র্িী নক উষ্ণ নর্ৌিে শুজিোয় মাড়িজয় রাজখ্ স্ল ধারা, 

এটাজক ড়কন্তু নকউ অবিধ িজল ো, 

এটাজক ড়কন্তু নকউ অেীল িজল ো, 

এটাজক িজল ো ্ার্ সন্তাে, 
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এই িৃড়ি িার নর্ৌিে র্মুোয় কাউজক িাে করজলই, 

সমা্ দ্বারা িড়হষৃ্কি হজয় র্ায়... 

ড়ক ড়িড়চত্র এই সমা্ িযিস্থা।
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িষিার ড়দজে নখ্লা 

আবু্দল রাহা্ 

 
সম্ভিি িখ্ে আমরা সপ্তম নশ্রিীজি পড়  নসই সময় আড়ম, 
রড়িউল, সুমে, মইফুল, শুি, ফাড়রকুল, শাজোয়া্ আমরা এই 
ক্ে িনু্ধ্ ড়টউশড়ে সযাজরর কাে নর্জক পজ  িাড়  ড়ফরড়ে 
দলজিাঁজধ। নসই ড়দেটা ড়েল  ে নম ািৃি মজে হড়েল িৃড়ি োমজলা 
িজল। সম্ভিি রড়িিার ড়েল আমরা িাড়  ড়ফরজি ড়ফরজি ন্ার 
িষিা োমল পজর্র ধাজর ড়েল নোট্ট একটা নখ্লার মাে আমাজদর 
মজধয রড়িউল ফাড়রকুল ওরা িজল উেল চল আ্জক ফুটিল নখ্ড়ল, 
নিারা ড়ক িড়লস? সুমে, মইফুল, সােওয়া্ িজল উেজলা হযাাঁ হযাাঁ... 
আড়ম আর ড়কেু িললাম ো রড়িউল িলল িুই নখ্লড়ি ো আড়ম 
িললাম ো ো আড়ম নখ্লি ো আব্বা িকজি আড়ম চললাম। ওরা 
িলল ড়েক আজে কাল নর্জক আর ড়দ্বিীয় নিজঞ্চ িসজি হজি ো। 
আমাজদর সজঙ্গ এরমজধয ফাড়রকুল ড়েল ক্লাজসর মড়েটর। ও িলল 
ড়েক আজে নিার োম প্রড়িড়দে খ্ািায় উেজি িজল রাখ্লাম। আড়ম 
একটু নিজি িললাম আো কজয়ক ড়মড়েট নখ্জল চজল র্াি েইজল 
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আবু্ব খু্ি মারজি নসই কর্া মজিা রাড়্ হলাম। রড়িউলজদর িাড়  
কাজেই আর ওর ফুটিলও ড়েল। ও িাড়  নর্জক ফুটিল আেজলা। 
এড়দজক িষিা শুরু হজয়জে চারড়দজক মাড়টর একটা আলাদা গন্ধ্ 
নিজরাজে। সাজোয়া্ িলল আঃ ড়ক গন্ধ্... এই কর্া িলামাত্রই 
কাদা ্জল লাফ মারজলা। ওরা সিাই নিশ আেি করজে ্জল 
ড়িজ্। আড়ম ড়কন্তু িখ্জো োড়মড়ে। রড়িউল িল ড়েজয় এজলা। 
ওজদর এই কান্ড নদজখ্ রড়িউল ওজদর সাজর্ সাড়মল হজলা। আড়ম 
িললাম নিারা ড়ক ফুটিল নখ্লড়ি ো ? শুি িলজলা হযাাঁ নখ্লজিা। 
সজি নিা দশটা িা্জলা আর কজয়ক্ে আসুক িারপর। আড়ম 
আেমজে ি  গাজের েীজচ দাাঁড় জয়ড়েলাম। আপে-মজে নদখ্ড়েলাম 
ওজদর কাদা গলা ্জল িৃড়িজি ড়িজ্ লুজকাচুড়র নখ্লা নকাে সময় 
ড়পেে ড়দজয় আমার একটা নেলা ড়দজলা আড়ম ড়গজয় প লাম কাদা 
নগালা ্জল। কাদা নগালা ্ল গাজলর ড়িিজর চজল নগল। ওরা 
সিাই নহা নহা কজর নহজস উেজলা। আড়ম নিা এজকিাজর কাাঁদায় 
পাকাল মাজের মজিা পজ  রইলাম িারপর নস ড়ক আমাজদর নখ্লা 
িৃড়িজি ড়িজ্। পাজশর িাড়  নর্জক সুজরশ, ড়মনু্ট, রড়ে ও কাইফরা 
এল। ওজদর ড়েজয় আমাজদর ফুটিল নখ্লা শুরু হল। িৃড়ি হড়েল 
মুষলধাজর, চাড়রড়দজক কুয়াশােন্ন িার মজধয আমাজদর নখ্লা 
চলজে। আমাজদর মজধয রড়িউল ড়েল একটু ফাাঁড়কিা্। আমাজদর 
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কাইফ একটা নগাল মুখ্ী একটা িল মারজলা। মজে হড়েল নগাল 
হজয়জে, আেজি কাজলা ্জল নর্ে সিাই নলাপাট নকউ সাাঁিার 
কাটজে ও নসই ম্া এর মজধয রড়িউল িজল উেজলা এটা গলা 
পাশ ড়দজয় নগজে প্রড়িিাদ হল নিশ ড়কন্তু ও নগাল ড়দল ো। 
মুষলধাজর িৃড়ির মজধয ওইিাজি নখ্লা চলড়েল। িৃড়িজি ড়িজ্ খু্ি 
নখ্লা হজলা কাদায় নর্ে কাজরার মুখ্ নচো র্ায় ো। িাসুজদর 
পুকুজর সিাই িাে করজি নগল। নদৌজ  সিাই লাফ মারজলা 
নিচারা আড়ম পারলাম ো কারি আড়ম নিা সাাঁিার ্ােিাম ো। 
পুকুর  াজট নেজম ্ল ড়দজয় কাদা গুজলা ধুজয় ড়দলাম। ফাড়রকুল 
িলল ওজর িুজ া নখ্াকা সাাঁিার ্াজে ো। সিাই নহা নহা কজর 
নহজস উেজলা আড়ম একটু চাপা গলায় ওজক লমু্ব লমু্ব িললাম। 
আমাজদর নর্জক একটু লম্বা ড়েল িজল সিাই ওজক লমু্ব লমু্ব িজল 
ডাকজিা। পুকুর নর্জক উজে আড়ম ্ামা ড়দজয় আমার শরীরটা মুজে 
নফললাম। ওরা িখ্েও ্জল নখ্লজে আড়ম হাাঁক নমজর িললাম 
রড়িউল আড়ম চললাম। ফাড়রকুল িলল ওই দাাঁ া ড়্ড়েস আজে। 
আড়ম িললাম ড়ক ড়্ড়েস? িুই দাাঁ া আড়ম র্াড়ে পাজশর িাড় জি 
িারািায়  ড়  ড়েল নদখ্লাম িাজরাটা িাজ্। আড়ম িললাম িাজরাটা 
িাজ্ ড়কন্তু ওরা িলল নস ড়ক! সিাই ডুি ড়দজয় সাাঁিার নকজট 
পুকুর নর্জক উজে এজস গা মুজে িলল চল মুড়  চাোচুর খ্াজিা। 
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আমার কাজে ড়েল দুই টাকা কালজকর সু্কজলর ড়টড়ফে নখ্জি 
ড়দজয়ড়েল মা। নসটা ওজদর ড়দজয় ড়দলাম সিাই দুই টাকা কজর 
ড়দজয় নমাট িাইশ টাকা উেল। সি টাকায় মুড়  চাোচুর নকো 
হজলা। পাজশ ড়েল ি  গাে িলা, কচু পািা নকজট ড়েজয় এজস 
সিাই নগাল কজর িজস খ্াওয়া শুরু করলাম। িৃড়ি ড়ঝরড়ঝর কজর 
প জে আ্াে নশাো র্াজে। রড়ে িলল ওজর আ্াে ড়দজে িাড়  
চল সিাই িইজয়র িযাগ ড়েজয় নদৌ  ড়দল িাড় র ড়দজক। এিাজি 
আমাজদর এই িৃড়ির মজধয ড়দজয় নখ্লা কজর আমরা খু্ি ম্া 
করলাম নসই িষিার ড়দজে। এই নখ্লা আমাজদর িনু্ধ্জদর এিিং 
আমার কাজেও সিার মজের মাজঝ আ্ীিে িৃড়িড়ি্ড় ি ড়হজসজি 
র্াকজি। 
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ড়সদ্ধার্ি িাসু 

 

আমার মে নকমজের সুর, 

নিজস আজস িষিার েজি। 

আলজিা নোাঁয়ায়, নদালা লাজগ, 

নেজচ ওজে ্ুাঁই মালিীর গজন্ধ্। 

উদাস এ মে একরাশ, 

কাজলা নমজ র মাজঝ ; 

খু্াঁজ্ পায় ড়েজ্জক। 

িৃড়ি হজয়, নেজম আজস, 

নর্ই নম  এই মাড়টর িুজক; 

আড়ম উত্তর খু্াঁড়্, িার কাজে 

আমার মেজকমজের ্ােলা ড়দজয়। 

ও নম , িুড়ম উ জি পাজরা নকাে সুজখ্? 
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এিই র্ড়দ সুখ্ নিামার, 

িজি নকজো ঝজ  পজ া িৃড়ি হজয় 

এই উদাসী পৃড়র্িীর িুজক।
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েড়িিা কা্িী 

 

ঝম-ঝমা-ঝম িৃড়ি 

আষাঢ় মাজস এড়ক অোসৃড়ি । 

্ল ড়পওজের ডাজক 

নম  গুরুগুরু, 

িজ্র-ড়িদুযৎ-এর  ঝলকাড়েজি 

িুক দুরুদুরু। 

 

েদীোলা িজর উজে 

চজল কলকড়লজয়, 

শ্রািজেও িজল িাই 

রজয়ড়ে ঝলমড়লজয় । 
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পর্ াট কজর নদজখ্া শর্বর্ 

িযাঙ োজচ নডজক নডজক িাবর্ িাবর্ । 

স্বপ্ন নদড়খ্ নমারা 

িৃড়িজি ড়িড়্জয় সুখ্, 

নোট্ট ওই োদহীে নেজলড়টর 

নগজে শুড়কজয় মুখ্ ।
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্ীিজের উদর্াপে 

নকৌড়শক রায় 

 

্ীিজের প্রড়ি ধাজপ মৃিুয ে াজো, 

অসািধােিায় ড়েঃশ্বাজস  ্ াজো। 

প্রড়ি রাি অসার মৃিুযজক ্ড় জয়, 

 ুম িাঙা সকাল অন্ধ্কার কাড়টজয়। 

মৃিুযজক সাজর্ ড়েজয় ্ীিজের চলা, 

মৃিুযর পজরও ্ীিজের কর্া িলা। 

্ীিে নিা শুধু েয় নকিল র্াপে, 

প্রড়িড়দে নিাঁজচ ওোর উদর্াপে। 

্ীিজের পড়রিড়ি সিারই ্াো, 

িা িজল ড়ক ্ীিে ড়মলজিো ডাো। 
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র্ি আলী
 

আড়্ এই মায়ািী িষিজির িজি, 

নক ঐ নম  িাড়লকা নমাজর হািোড়ে ড়দজল, 

নমজ র নদজশ আড়্ মে হারািাজর! 

কদম-ফুজলর গন্ধ্ িরা নর্ে নকশ এড়লজয়, 

আড়্ এক ড়চলজি 

উেল হাড়স ড়েজয় 

রাঙা নোাঁজটর নকাজি, 

ইশারায় নডজক নগজল ঐ নম লা আকাশ পাজে! 

আড়্ এই মায়ািী িষিজির িজি ! 

 

নলিু ফুজলর নর্াাঁকা নর্াাঁকা োকোড়ি পজ , 

আড়্ নমাজর িাকাজল মায়ািী েয়জে! 
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 ে-কাজলা নমজ র েরম িসজে 

হলুদ িরি আজিদেময়ী কাজয় 

িষিি-ধারায় আড়্ নমাজর মািাজল, 

আড়্ এই মায়ািী িষিজির িজি ! 

 

নঝাজপ-ঝাজ  িৃড়ির নফাাঁটার শজব্দ নর্ে 

নম -িাড়লকার পাজয়র েি নমজল, 

ইষৎ ড়িদুযজির ঝলকাড়ে ধূসর নমজ র নকাজল 

নর্ে িারই মেহরড়ে মুচড়ক হাড়স নখ্জল, 

আড়্ এই মায়ািী িষিজির িজি ! 

 

নম -িাড়লকার েৃিয-নখ্লায় ্াোলার পাজশ 

ড়িরহ-পীড় ি প্রাি নেশায় িন্দ্রা-ন াজর 

মে-খ্ারাজির শীিল িায়ু নোাঁয়ায় অন্তজর ! 

আড়্ এই মায়ািী িষিজির িজি ! 
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িিু আড়্ আেি-প্লািে ড়কষাজের মজে, 

িষিি-িাি নম -িাড়লকা িার প্রাজি, 

চড়ষজে ্ড়ম আপু্লি গুে গুে গাজে! 

আড়্ এই মায়ািী িষিজির িজি ! 
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি) 

 

উজোিািু ফ্লযাট পড়রসজরর মজধযই চার চক্কর নদৌ ে। ওোর 
কান্ডকারখ্াো নিশ অদু্ভি । কখ্জো নসা্া চজলে, কখ্জো উজো; 
র্াজক িাজক ধাক্কা মাজরে ! 

এিড়দে মুখ্ািরি পজর  ুরড়েজলে; নসড়দে নদড়খ্ এক ড়িরাট লম্বা 
নমাটা সাদা নদাপাট্টা ্ড় জয়  ুরজেে…! 

ড়রড়ক্ক েীজচ  ুরড়েল। উজোিািুর এই অদু্ভি কান্ড নদজখ্ ্ােজি 
চাইজলা এর কারি। ড়িড়ে িলজলে নর্ র্ড়দও মুখ্ািরি পরা উড়চি, 
িাও ক্রমাগি মুখ্ািরি পজর র্াকজল রজি অড়িজ্ে কজম র্ায়! 
িাই নদাপাট্টা ্ড় জয়  ুরজেে। 

মজে হজলা নর্ এজকিাজর গুলিা্জদর েক্কা! শুজেই আমার অক্কা 
পাওয়ার ন্াগা । 

উজোিািু োজো িািা! সাদা কাপ ই মুজখ্ ্ড় জয় পা া  ুজর 
এজলে। 
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অজেজক আিার িলজে নর্ টাকওয়ালা নলাজকর গম্ভীর অসুখ্ হিার 
সম্ভািো নিড়শ! নক ্াজে? িখ্ে হয়জিা উজোিািু টাক নদাপাট্টা 
ড়দজয় ন জক  ুরজিে ! 

সািধাজের মার নেই। োহজলই সি ফক্কা!! 
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ইমােুজয়ল হক 

 

নহ িষিা, 

িুড়ম নর্ ি ই অদু্ভি ! 

নিামাজিই খু্ড়শ কৃষক সজি  

েিান্ন  জর  জর   

নসাোর ফসল ফজল 

প্রকৃড়ি সিুজ্ সমাজরাজহ। 

নিামার প্রিল গ্রাজস হায়, 

চাড়ষরা ড়েরজি অশ্রু ঝরায় !! 

 

নিামার সুিাজদ িৃিরাড়্ সাজ্ 

ফুজল-ফজল-সুগজন্ধ্ িজর। 

আিার নিামারই নহিু   
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দুগিম ্ে্ীিের্াপে ; 

সড়িয ি ই অদু্ভি  

নিামার এমে ড়িধাে !! 
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সুদীপ সরকার 

 

িষিা, 

িুড়ম মুড়ির প্রিীক; 

ধুজলার প্রজলজপ ন ালাজট প্রকৃড়ি 

নিামাড়র আজিজশ ড়ফজর পায় 

নর্ে ড়েজ্রই পৃড়র্িী। 

স্তব্ধ সিু্ িজল,"আ্ আড়ম মুি" 

সিুজ্র েটা েড় জয় পজ জে অসীম সীমাজন্ত; 

নর্ে খ্াাঁচািড়ি ড়টয়া ড়ফজর নপজলা আপে ড়েকাো। 

 

িষিা, 

িুড়ম রড়ঙজের প্রিীক। 

নমজ -নমজ  ড়মলজে প ন্ত িাড়রধারা'র নোাঁয়ায়, 
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ড়িিিি প্রকৃড়ি আ্ মধুমাখ্া নশািায় সমুজ্জ্বল। 

সিু্ শসযদাো ড়শশু নর্জক শকজশাজর উপেীি, 

নিামাড়র পরজশ আ্ মাে- াট শযামল িরজি িড়িিি। 

 

িষিা, 

িুড়ম িাজলািাসারও প্রিীক নগা। 

প্রকৃড়ির িুজক পাড়খ্র কলরি ড়েশু্চপ-ড়েঃস্তব্ধ, 

নগাপে নপ্রমালাজপ মত্ত আ্ নসই িযস্ত পাড়খ্সি। 

ড়সি নপ্রড়মক-নপ্রড়মকার নগাপে অন্তরঙ্গিার েযায় 

ড়প্রজয়র িজর চলজে উিজয়র নপ্রমালাপ; 

োজদর নরড়লিং নর্জক ড়গ্রজলর ফাাঁক 

ড়কম্বা ্াোলার কাে নর্জক ড়টজের েীচু িাাঁক 

নসই নপ্রমালাজপর সািীস্বরুপ। 

 

িষিা, 
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িুড়ম ্ীিজেরও প্রিীক িজট। 

মাড়টফাটা খ্রার নর্জক ড়সি-উিিরা িূড়মর ড়েকাো একমাত্র িুড়ম। 

কমিহীে কৃষজকর নোজট্টা ড়েষ্পাপ নমজয়টার মুজখ্ হাড়স িুজল দাও 
িুড়ম। 

মাজে- াজট নসাো-কুজোর আগমজের িরসাও িুড়ম। 

চািজকর নসই ডাক আর িাঙালীর ড়প্রয় কাাঁোল নর্ে নিামার 
আগমজেরই প্রিীিারি। 

 

িষিা, 

িুড়ম নপ্রজমর প্রিীক। 

ড়প্রয়া িুড়ম,নপ্রড়মকা িুড়ম। 

ড়প্রজয়র মজে ্াগাও নপ্রজমর নরাশোই। 

িষিা, 

িাঙালীর েয় ঋিুর মজধযও নশ্রষ্ঠ িুড়ম িাই।।
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িষিার ড়দে 

নশৌড়িক মণ্ডল 

 
িৃড়ি পজর ন্াজর ন্াজর গাজের পািা পজ  ঝজ , 

নম  কজর গুরু গুরু... 

িুকটা কজর দুরু দুরু। 

ময়ূর োজচ নপখ্ম িুজল নগজে িারা েী  িুজল, 

আেজি ডাজক িযাঙ ! 

গযাঙর গযাঙ, গযাঙর গযাঙ ! 

পুকুজর ্ল শর্-শর্ কজর। 

েদীজি ্জলর নস্রাি চজ , 

ন্জলরা গায় দুঃজখ্র গাে আড়ম শুড়ে নপজি কাে। 

কাাঁদা হজয়জে মাড়টর রাস্তা িাইজর র্াওয়ার নেইজকা রাস্তা, 

ইন্দ্রজদজির িজ্রা াি- 

উাঁচু গাজে কজর আ াি। 
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িেযায় েদীর কূল ডুজি। 

দুঃজখ্জি সি মােুষ িাজি, 

নকার্া র্াই, নকার্া র্াই নর িাই ? 

ড়চন্তায় সজি কজর হায় হায়।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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ধূসর সিয 

ড়েজিদজে- শুভ্রড়্ৎ সাহা 
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আটি গযালাড়র 

 
মধুিেী ড়চত্রকলা 

ড়শল্পী- অিংশু কুমারী 
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পােজকর মিামি নেপজর্য- 
 

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 

অযাপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চলার পজর্র অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৪৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ র্াকুে সকজল। 
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আপড়েও েড়ি পাোে পরিিিী সিংখ্যার ্েয, নসই েড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

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

 

Whats app এ েড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূজর্িাদয় 

Camera-man of the week 

েী  ড়িিু িমিে 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৯ 

পুেশ্চ 

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

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


