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িব ম শীল

মি কা দাস, দীপেজ ািত গা ুলী, 

ফা নী পাল ও  অনুপম িম  ।

আিল মা াফা, স িষ বিণক, 

রাজ আিরফ, অিভিজৎ দাস ও নােজস মাহমুদ।

নােজস মাহমুদ 
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- ত য় দব, সাত িক, এ এস রহমান, স য় সাম, 

িচরি ৎ বরাগী, সুবীর সরকার, মহাে তা বসু, রাজা দবরায়, 

অনুপম িম , কেপাত  পান, রৗনক ঘাষ, ি য় ত দাস, 

সুকন া সাহা, দীপেজ ািত গা ুলী, ফা নী পাল, চ াণী সাধুখাঁ 

(িব াস), নীতা কিব, কৗিশক রায়, পেহলী পাল, ময়ূখ ব ানািজ, 

নীলাি  দব, শ  িম , জা দ , ভাশীষ গা ামী, পন কুমার 

রায়, রথীন পাথ ম ল, নােজস মাহমুদ, মনামী সরকার, চুমিক 

দাস, ভগবতী দাস, শৗিভক ম ল, িস াথ বাসু, সামা কমকার, 

বনালী িব াস, িপয়ালী চ বতী (িপি ), িফরেদৗসী বগম, সুদীপ 

সরকার, অিভলাষ ঘাষ, রজব আলী, কৗিশক পাল, ভিজৎ দ, 

ভ ত লািহড়ী, ব ন মাহরী, মৗিমতা সরকার, আবু আরশাদ 

আয়ুব, সায়রী লাহা, আ ুল রাহাজ, ইমানুেয়ল হক, অিনেমষ 

ম ল, িনশা দাস এবং আেরা অেনেক। 

রাজা সূ ধর, িজৎ সাহা, ফারজানা রহমান এবং িবভান 

চ বতী। 
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ফিড়ং কথা 
অেনকটা পথ পার কের এলাম। ায় িতন বছেরর জািন। 

১৫০তম সংখ া। বতমান পিরি িত একটা কিঠন অসুেখর সময়। 

মানব সভ তার সু  হবার লড়াই। 

শারীিরক লড়াই থেক ায়ুর লড়াই বাড়েছ িতিনয়ত। তার সােথ 

বাড়েছ সু তার হার। 'না মানা হার' ক বদবাক  কের লড়েছ 

সম  অিফসার থেক আপদকালীন িবভােগর কমীরা। তেব জীবন 

থেম থােক না। থেম থােক না কৃিতও। লড়াই কের বঁেচ 

থাকাই বঁেচ থাকা আসেল। এই সময় আমরা কািটেয় উঠেবা। 

যমন িত বন া আমরা কািটেয় উিঠ। তমনই কািটেয় উঠেবা 

এই অব া। তেব কে র মেধ  বঁেচ থাকেত গেলও ভােলাথাকার 

রসদ চাই। আন  না থাকেল যুে  িজতেবা কী কের! 

মন খুেল অেনক কথা আপানােদর বেল ফললাম। তাই তা 

আসেল এটা স াদকীয় নয় এটা ফিড়ং কথা। আমার আপনার 

সকেলর মেনর কথা। া থাকেলা সম  কমীর জন  যারা 

িতিনয়ত লড়েছন আমােদর জন । 
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দনি ন 

ত য় দব 

 

িদেনর শেষ খঁুেড় আনা অতল শী ৃিতেদর 

ভািসেয় দেবা বেল মনখারােপর িদন েলােত 

আিম সমুে র কােছ িগেয় দাঁড়াই। 

ঢউেদর বিল মুি  দাও আমায় 

বালুতেট ছিড়েয় িদই িবষােদর গান... 

 

সূয অ  গেল মানুেষর পিরচয় খুেল রেখ 

হঁেট যাই জেলর ওপর িদেয়... 

আমার পােয়র পাতা ভজােত না পের 

অিভমানী তরে রা িফের যায়... 

 

এভােব একসময় সমু েক অবল ন কের 
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ঘুের আিস পৃিথবীর শষ াে  যখােন দুই 

গালাধ িমেশ যায় বাধাহীনভােব... 

দিখ আমার মেতা চহারার মানুেষরা 

িপেঠ ডানা িনেয় উেড় যায় মহাকােশর িদেক... 

 

রাত ঘন হেয় এেল চারাে ােতর িঠকানা ধের 

ঘের িফির... মা ভাত বেড় রেখেছ ব ণ 
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ি য় জামার বাতাম 

সাত িক 

 

পিরেয় যেত হেব বেল এককােল 

এই সাঁেকার কােছ দাঁিড়েয়িছলাম এেস 

তারপর পা েণ েণ দড়েশা পিরেয় এপার 

মাঝখােন থেক গেছ অজ  য়সীর হাত 

আর শে র গজন সমু  

 

খািনকটা জল িছটেক এেসেছ আমারও বুেক 

য়সীরা মুিছেয় িদেয়েছ আজ  লািলত যে  

 

এপাের এেস িপছু িফের দিখ সই মুখ 

যারা আমােক িপছু ডােক না 

হাত নেড় এিগেয় যেত বেল 
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সাঁেকায় িছিটেয় িদেয়িছ সইসব জমােনা গে র শরীর 

 

এপাের বাতােস বাতােস বস  খঁুেজ ফরা 

আর সই য়সীর মুখ েলা রেখ িদলাম 

ি য় বাতােমর মত জামার ভাঁেজ ভাঁেজ 

 

 

 

 

 

ি য় পাঠক আমােদর জানান আপনার মতামত 

netphoring@gmail.com এ মইল কের। 
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িমক হেত পািরিন 

এ এস রহমান 

 

আিম তামার িমক হেত চেয়িছলাম ! 

আসেল মহীন কিবতা েলা ব  বমানান, 

ঝাঁঝােলা, মাতাল আর ককশ আতনােদর মেতা ! 

 

তােদর কােনা িঠকানা হয় না... 

তারা িন ে শ, থােক না মালাপ 

তুিম বেলা া েণর অিভশাপ লাগেব... 

জেন রেখা ি য়, িমক হত াও য মহা পাপ ! 

 

কি েত িবষ ঢেল কত কত রাত  

িফের পাওয়ার  সািজেয়িছ …! 

েমর িসিঁড় ভঁেঙ কািনেশ িমিলেয়িছ ঠাঁট, 
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িঠক যখান থেক বেড়িছল রং বদেলর ভাট। 

 

িমক আিম উেপি ত 

তামার তুিম মুি  পাক 

ঠাঁেটর িনেচর ওই িতলটা  

আজ থেক তাই আমারই থাক। 

 

ফুসফুেসর িভতর থেক একরাশ সাদা ধাঁয়া  

পাক খেত খেত... পাক খেত খেত... 

আমােক অে িমক বেল সে াধন পেত, 

তাই আিম কােনািদন পািরিন িমক হেত।। 
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আমােক কউ বেলিন 

স য় সাম 

 

আমােদর লৗিকক শ রা কেম যাে  

ভু তুিম তা বেলেছা িশব ােন জীবেসবা 

মা  পের আিছ  

বারবার সাবান িদেয় ধুেয় িনি  হাত 

 

যখােন হাতুিড়র শ  

কাে  হােত ি য়জন 

না ছুঁেল কীভােব সবা হেব ভু!!! 

তুিম তা জােনা ভু 

আমােদর শ রা মািটলাগা জললাগা 
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আিম লৗিকক হেবা 

হাতুিড় ছাঁেবা কাে  ছাঁেবা 

আমােক কউ বেলিন 

তামার সবায় 

আিম একা একা ছুঁেয় দেবা। 
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গাইডলাইন 

িচরি ৎ বরাগী             

 

ভাঙােচারা পিরেয় কংি েটর দওয়াল 

িপছেন নীল িকংবা ভারত মহাসাগর 

ব ািরেকডহীন শূন তায় অি তীয় 

 

কেয়কিট িবক  

িহম-উ  লড়াই 

িমশরীয় মিম 

আর বাউ ািরহীন িহমালয় 

 

আনেকারা দািড় 

িজেলেট সাফ কীট-বস  
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ফেল আসা িটসু পপার 

কেনা রে ও ােতর উপকূল 

 

একটা স ে র পেরই অন িট 

দািম আঠা কমদামী কপাল 

যিদও আেপি েকর পেরও অকৃি ম 

 

িবজয়ী অথবা জবানী 

িচর ন গাইডলাইন! 
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দুপুর 

সুবীর সরকার 

 

িতিট দুপুেরর গে  িকভােব থেক যাও তুিম 

পালে  খুেল রাখা নুপূর 

এিদেক রাদ সের যেত থােক 

সাঁেকার উপর বৃি । বাজনা বােজ 

একটানা। 
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ছুিট 

মহাে তা বসু 

 

 েলােক ছুিট িদেয়িছ অেনক িদেনর পের। 

শা  বাতাস, খালা জানালায় তবুও খলা কের। 

 

য খলাঘর আিম িনেজ বািনেয়িছ- 

তার িতটা ইঁট আজ, পাঁজর বর কের 

া  িদেয়েছ তােদর অিবরাম াি েক। 

 

াি  েলাও া  হেয় 

ঘুিমেয়েছ যন হাজার বছর পের। 

 

 েলার দঘ  মাপেত িগেয় 

মাপয টাও াি  জড়ােনা গলায় বলেছ- 
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ছুিট দাও তামার  েলােক। 

উিড়েয় দাও, দূেরর কান শাল িপয়ােলর বেন। 

তার রশটুকু ধু পের থাক, 

তামার অতল, গভীর, িন র  মেনর কােণ। 
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R.I.P 

রাজা দবরায় 

 

থেমই বেল রািখ কউ ব ি গতভােব নেবন না । কারণ কউ 

মারা গেল 'িরপ' কথাটা অিধকাংশ লাকই বেল থােকন । 

R.I.P মােন Rest In Peace অথাৎ িযিন মারা গেলন িতিন 

শাি েত িব াম ক ন । এটা যারা 'িরপ' বেলন তারা তােদর 

GOD-এর কােছ মৃত ব ি  কিফেন সবশাি েত শািয়ত থাকুক 

াথনা কেরন । আসেল মের গেল কিফেন তা শাি েতই 

থাকেবন । বঁেচ থাকেলই তা যত ঝােমলা, অশাি  ! 

এই িবেদশী শ  'িরপ' কথাটা কিফেন যারা শািয়ত থােকন 

সবসমেয়র জন , তােদর ে ই েযাজ  । 

এবার াভািবকভােবই  জােগ তাহেল আমরা বিল কেনা ? 

আসেল এই 'িরপ' কথাটা মূলত যারা িব াস কেরন তারা 

'আ া' কই উে শ  কের বলা হেয়েছ বাঝায় । কননা যতটুকু 
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েনিছ, বলা হেয় থােক য 'আ া' অিবন র, অথাৎ 'আ া'র 

মৃতু  নই - অমর বা অ য় । তাহেল তা 'আ া' বিরেয় গেল… 
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আমােদর ওেয়বসাইট বা অন লাইন সং রেণ িব াপন 

িদেত যাগােযাগ ক ন। িভিজট ক ন আমােদর 

ওেয়বসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নট ফিড়ং এর েগ লখা পা  করেত মইল ক ন 

netphoring@gmail.com এ। লখার ওপর উে খ 

ক ন নট ফিড়ং গ। 

 

নট ফিড়ং এর িতিট সংখ া পড়েত ি ক ক ন নট 

ফিড়ং এর ওেয়বসাইট www.netphoring.com এ। 
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দেয়র িচরকুট 

িনেবদেন- অনুপম িম  

 

দেয়র িচরকুট িলখিছ অেনক িদন হেলা, জিড়েয় আিছ  

থেক, ৫০ তম স ােহ খুব সু র একটা অনু ান অনুি ত 

হেয়িছল আমরা সবাই জািন, ১০০ তম অনু ােন উপি ত থাকেত 

পািরিন িছল একরাশ েভ া, িব ম ও সহেযাগীেদর এই 

কমকা  আমােদর অবাক কের, িক সু রভােব নতুনেদর সুেযাগ 

কের িদেলা এই নট ফিড়ং। অসাধারণ দ তায় িতিট সংখ া 

িছেয় সািজেয়েছ। লখার সুবােদ কত নতুন ব ু  পলাম। নতুন 

এক ধরেনর পাঠক সৃি  হেলা। িত রিববার মােনই নট ফিড়ং, 

আর আ হ িনেয় পড়া মুেঠা ফােন। কত নতুন অধ ায়, এক রাশ 

বস  বাতােস উড়েছ নট ফিড়ং। েভ া অফুর । এিগেয় চলুক 

নট ফিড়ং। সকেল ভােলা থাকুন, এখন এক কিঠন সময়, 

পিরি িতেক মািনেয় িনেয় ভােলা থাকুন, মেনর কােণ কান  

থাকেল াণ খুেল  ক ন, আিছ সে  দেয় িচরকুট িনেয়। 
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আপনােদর সে  আপনােদর পােশ। নট ফিড়ং এর জন  রইেলা 

এক  ফুেলর েভ া। সকেল ভােলা থাকুন সু  থাকুন। 
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ভ াকিসন অ াডজুেভ  

কেপাত  পান 

 

ভ াকিসন শ টা আমােদর সকেলর কােছ অত  পিরিচত হেলও 

ভ াকিসন অ াডজুেভ  শ টা মােটই পিরিচত নয়। এখন থেম 

জানেত হেব য এই ভ াকিসন অ াডজুভ া  দুিট শ  িদেয় তির 

এক হল ভ াকিসন এবং অপরিট হেলা অ াডজুভ া । 

থেম দখা যাক ভ াকিসন শ িটর উৎপি  কাথা থেক। তেব 

থেম জানেত হেব ইিমউনাইেজশন িক।এখন ইিমউনাইেজশন 

হল এমন এক ি য়া যার ারা ভ াকিসন শরীেরর মেধ  েবশ 

কিরেয় শরীেরর রাগ িতেরাধ মতা বৃি  করােনা হয়। 

সুতরাং ভ াকিসন হল এমন এক ব  যা শরীেরর মেধ  েবশ 

কিরেয় শরীেরর অ াি ভ অ ােকায়াড ইিমউিনিট ক বাড়ােনা হয়। 

ভ াকিসন এর মেধ  থােক কান এক মৃত, অধমৃত বা কান রাগ 

সৃি কারী জীবাণুর টি ন, যা শরীেরর মেধ  েবশ করােল শরীর 

সই িবেশষ জীবানুর িব ে  িতেরাধ মতা গেড় তুলেত পাের। 
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এইেতা গল ভ াকিসেনর কথা এবার আিস অ াডজুেভে । 

অ াডযুেভ  শ িটর অথ হল অনুপান। অনুপান শে র অথ িক? 

আমােদর াচীন ভারতীয় িচিকৎসা শা  আয়ুেবদ ঘাঁটেল দখেত 

পাওয়া যােব য, াচীন আয়ুেবদ শাে  ঔষধ এর সােথ সােথ 

অনুপান ব  িহেসেব মধু, দুধ, িঘ, ধরেনর বশ িকছু ব  ব বহার 

করা হেতা। এই অনুপান কাজ কের যাগবাহী িহেসেব, অথাৎ এিট 

যমন একিদেক টােগেটড াগ ডিলভািরেত সাহায  কের, তার 

সােথ সােথ বািড়েয় দয় ঔষধ এর দ তা বা এেফি েভেনস 

কও। 

মডান মিডেকল সাইে র এই ভ াকিসন অ াডজুট া  খুবই নুতন 

একিট অ া চ যার ারা একিদেক যমন ভ াকিসেনর 

কায মতােক বািড়েয় তালা হয় অন িদেক বািড়েয় তালা হয় 

ভ াকিসেনর িডিজজ ি িসফাইিসিট ক। 

সাইড এেফ স অফ াগস এর িস িটনথ এিডশন (২০১৬) 

অনুযায়ী অ ালুিমিনয়াম স  এপয  এফিডএ কতৃক অনুেমািদত 

একমা  ভ াকিসন অ াডজুেভ । বািক সম  কার ভ াকিসন 

অ াডজুেভ  এখেনা পয  পরী ামূলক পযােয় আেছ এবং এর 
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কােনা িটেকই এখেনা পয  ি িনক াল ায়ােলর জন  অনুেমািদত 

করা হয়িন। 

এখােন বেল রাখা ভােলা য সত  অথাৎ মািণত এবং 

িথউিরিটক াল অথাৎ যা ধুমা  তাি ক এই দুই ধরেনর ির  

ভ াকিসন অ াডজুেভ  ব বহােরর ে  অত  বিশ িনক এবং 

এিকউট ইন াে শন, নিডউল এবেসস বা ফাঁড়া ইত ািদর 

উৎপি  সাইডএেফ  িহসােব ায়শই ল ণীয়। এছাড়াও 

হাইপারেসনিসিটিভিট, স িরয়াকশন, িনউেরােলমা, অেটাইিমউন 

আ াইিটস জাতীয় িবিভ  কার রােগর স াবনা ভ াকিসন 

অ াডজুেভ  ব বহােরর ে  অেনক বেড় যায়। 

ম াে াফািজক মােয়া ফ াসাইিটস হেলা একিট অত  আনকমন 

মাসল িডসঅডার, যার ে  উৎপি র কারণ িহেসেব মেন করা 

হয় য অ ালুিমিনয়াম হাই াইড (Al(OH)3) জাতীয় স  এর 

কান িবেশষ জায়গায় অথাৎ ভ াকিসন পিনে শন ােন (িবিভ  

পিশ বা মাসেল)  বিশ সময় ধের থেক যাওয়া যা ঘটেত পাের 

ইনেজকশন দওয়ার সময়। 

গেথনবাগ, সুইেডেন ২০১৮ সােল ১ থেক ১৮ বছর বয়সী 

মানুেষর উপর এই ভ াকিসন এর একিট পরী া চালােনা হয়। স 
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ে , িডিপিট (িডফেথিরয়া, পারটুিসস, িটেটনাস) এই 

ভ াকিসনিটেক এককভােব এবং এক ভ াকিসন অ াডজুেভ  অথাৎ 

অ ালুিমিনয়াম সে র সােথ ব বহার করা হয়। দখা যায় য যসব 

ে  এই ভ াকিসন অ াডজুভা  ব বহার করা হেয়িছল তার 

বিশরভাগ ে  ভ াকিসন পিনে শন এিরয়ােত ইন ােমশন 

এবং সখােন ি েকােয়  ইিচং অথাৎ চুলকািনর উ ব হয়। 

এই ভ াকিসন অ াডজুভ া  কাজ কের মূলত সাইি ক ডাই 

িজএমিপ এবং সাইি ক ডাই িনউি ওটাইড িডএনএ সি ং 

পাথওেয়েত।এখন  উঠেত পাের এত িকছু দখার পর য 

আেদৗ িক ভ াকিসন অ াডজুেভ  কাযকরী উ রটা িক  হ াঁ! তার 

কারণ য সম  বা ােদর ওই ভ াকিসন দওয়া হেয়িছল তার 

মাটামুিট ৭৫ শতাংশ ে  রজা  পিজিটভ পাওয়া গেছ। 

ািজিলন জাতীয় ািটনেক ভ াকিসন অ াডজুেভ  িহসােব 

ব বহার কের উে খেযাগ  সাফল  পাওয়া গেছ কারণ এটা য 

ধুমা  একিট ভ াকিসন অ াডজুেভ  িহসােব কাজ কের তাই নয় 

এর মেধ  একিট এি  ইনেফকশন এবং িটসু  িরেপয়ািরং পািট 

আেছ। 
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এর সােথ আেরকিট অবাক করার মত তথ  হেলা “আয়ুশ” থেক 

অ গ া জাতীয় বশিকছু গােছর ভ াকিসন অ াডজুেভ  পািট 

ক কােজ লািগেয় পেট  বার করা হেয়েছ, যার মেধ  পটাশ 

এলাম আমােদর চলিত কথায় বলা ফটিকির ও অ ভু । 

িতেবদনিট আবােরা আমােদর ভাবায় য িব ান আশীবাদ না 

অিভশাপ? একিদেক ভ াকিসন অ াডজুেভ  এর উে খেযাগ  

সাফল  যমন এর সি য়তােকই মাণ কের তমনই অন িদেক 

এর সাইডএেফ  বা পা  িতি য়াও মােটই ফেল দবার নয়। 

সবার শেষ, বলা যায় য, মানবজািতর কল ােণর উে েশ , 

অ গিতর উে েশ  যা িকছু নতুন তির হয় তাই ম লময়। তার 

ম লময় িভেতর ওপর দাঁিড়েয়ই আমােদর নূতন সমােজর কাঠােমা 

গড়েত হেব, এিগেয় িনেয় যেত হেব আমােদর িচিকৎসা 

িব ানেক, সে ে  আমরা কখনও কখনও পেয় যাব সু াচীন, 

খুবই িনেজেদর, ভারতীয় িচিকৎসািব ান, আপন আয়ুেবদ ক। 

িনেজর পােশ সব ে । 
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বৃ  পথ 

রৗনক ঘাষ 

 

কেব িকভােব  ! 

কারণ অজানা । 

সহ  টানােপােড়ন, 

মি ে র জয় ঘাষণা । 

ভাবলাম এভােবই বশ ভুেল থাকা যায় 

পুেরা িদন চ া- 

জেগ না ঘুিমেয় বাঝা দায় ! 

জানেত পলাম তামার িচ ার আবেতই পাক খাি , 

তামােক ক  কেরই... 

বৃ  পেথ ঘুরিছ ।। 
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লকডাউেনর অিভ তা 

ি য় ত দাস 

 

িবগত কেয়কিদেনর কেয়ক পশলা বৃি  কলকাতার ায় সম  

িবষা  বায়ু অপসািরত কের িদেয়েছ। থম আঘাতটা হানা 

হেয়িছল ায় মাস িতেনক আেগ এক কেঠার িস া  ারা, দশ 

জুেড় লকডাউন। এক অনভ  খাঁিট বাতাস পেয় ফুসফুসও বাধ 

কির খািনকটা অ ত ভােব িনেজর অিবরাম ছ  বজায় রেখ 

চলিছল। িনমল নীল আকাশ, দূষণ মু  বাতাস এবং এক 

সামািজক িন তা, উপহার িল আমােদর কপােল জুেটেছ এক 

অ ত ািশত মহামারীর াদুভােবর কারেণ, কেরানা। 

সাশ াল িমিডয়া, শরীর চচা ও িনেজর শখ পূরেণর জন  অফুর , 

খািনকটা অযািচত সময় – স বত -যে র জন  এর চেয় ভােলা 

সময় আর কখেনা হেয়েছ বেল মেন হয় না। কউ কউ 

রণাদায়ী কিবতা শয়ার করেছ। আমার এক সহপাঠীেতা িনেজই 

কিবতা লখা  কেরেছ। কউ বা নতুন নতুন রা ার রিসিপ 

শয়ার কের চেলেছ। রাজকার মেতা কােরার অিফস যাওয়ার 
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িহিড়ক নই। না আেছ ু ল-কেলেজ, পড়ােশানার চাপ। যা হে  

সবই অনলাইন। িভিডও কনফাের । সবিকছুর মেতাই এই বে র 

বাজাের আেরকটা িজিনসও অদৃশ । রাজৈনিতক শারেগাল। 

সবেচেয় অিব াস  হেলা ন তা। একেশা ি শ কািটর এই দেশ 

িভড় হািরেয় িগেয়িছেলা। মৃতেদহ িল মেগ দেখ মেন হয়, হয়েতা 

কি নকােলও এেদর কােনা অি  িছল না। অথচ কিদন আেগও 

মানুষ েলা কমন হেস খেল ঘুের বড়াি ল। সময়টা 

রাজৈনিতক বণ এবং স েরর দশেকর মানুষেদর কােছ এক 

ন ালিজয়ার মেতা। সই রাজৈনিতক অি রতার মেধ , অথাৎ 

থেম ৭১ সােলর ভারত-পাক যু  এবং তারপের দশ জুেড় 

জ রী অব া, তখনও বাধকির তারা এইভােবই অনুশাসন 

দিখেয়িছেলা। 

আিম য এলাকার বািস া, তা আনলক পেবও কে নেম  জান 

িহসােব িচি ত, সব ীকৃতও বেট। রা ার মােড় বাঁেশর ব ািরেকড, 

অেনকটা ল ণেরখার মেতা। অিত ম করেলই রাবেনর থাবা, 

এে ে  কেরানা। তেব থাবার ভয়টা এপােরর লােকেদর নয়, 

ওপােরর। শৃ লা বজায় রাখেত পুিলেশর হােত লািঠ রেয়েছ বেট, 

িক  তার ব বহার ানেভেদ। মােন িকছু জায়গায় তা শৃ লা 
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বজায় রাখেলও িকছু জায়গায় তা বাধ কির পলকা হেয় যায়। 

মানুষ, থমবােরর মেতা িকনা বলেত পারেবা না, িক  সবিকছু 

হারাবার এক চরম আতে র িবষেয় সেচতন হেয়েছ। তারা ফেল 

আসা জীবেনর স ায় জীবেনর পা র এবং স েদর ু তার 

িবভীিষকা দখেছ। না, চরম শৃ লতার মেধ ও যন অেনক িকছুই 

িঠক নই। 

িক  সব খারােপর মেধ ও যটা ভােলা সটা হেলা মহামারী 

িব েক কােছ িনেয় এেসেছ। জাতীয় িবভাজন ভুেল িচিকৎসা 

গেবষণা ত বখরা করা হে । সরকার িল হটলাইেন এেক 

অপেরর সােথ কথা বলেছ। আ জািতক সং া িল এই সংকেট 

ঐক ব । সমৃ  দশ িলও এই মহামারীেত এতটাই িবপয  য 

তাঁেদর উ তর া ব ব া এবং উ ত পিরকাঠােমাও এর কােছ 

িফেক। উ য়নশীল িবে র দুবলতা হঠাৎ কেরই “ বি ক” হেয় 

দাঁিড়েয়েছ। 

মহামারী িব েক কােছ িনেয় এেসেছ িঠকই, িক  সমাজেক যন 

দূের কের িদেয়েছ। সাশ াল িড ানিসং। যা আমােদর িবভািজত 

দেয়র সােথ এেকবােরই সাম স পূণ। তেব এটাও বা ব য, য 

দেশ আমরা থািক, অথচ সই দেশরই য াচীন সং ৃ িত স ে  
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আমােদর নাক িসটঁকােনা ভাব, সই সং ৃ িতই য িবপেদর সময় 

াতা হেয় উঠেত পাের, তা হয়েতা অেনেকই ীকার করেব না। 

আসেল সাতচি শ সােলর আেগও য ভারেতর একটা অি  

িছল, তা অেনেকরই বদহজেমর কারণ। িব ায়েনর তথাকিথত 

অিভনবে র িতন দশক পেরও এই ভাইরাসিট া -জাতীয়করেণর 

পেথ না হঁেট িনেজেক িব ািয়ত কেরেছ বিক! ভাইরাসিট িব  

বাজাের অন  য কােনা পেণ র চেয় ভােলা এবং ত স ািলত 

হেয়েছ। এখন অিভবাসী রাজনীিতিবদরা আেগর চেয় বশী 

জনি য়। সবেচেয় বড় কথা ধনী-দিরে র িবভাজন পূব ইিতহােসর 

চেয়ও খারাপ। 

তেব মহামারীর কারণ য ধুমা  একিট আণুবী িণক জীব তা 

স ূণ েপ সত  নয়। আশ ার কােলা মঘ কেরানা পরবতী 

মহাম া, যা িব ব াপী লকডাউেনর ভিবষ ৎ। ইউেরােপর িশ  

িত ান িল ায় ধুঁকেছ। সবেচেয় খারাপ অব া সবশি ধর 

আেমিরকার, যখােন বকারে র হার বাধকির ইিতহােস সেবা । 

বলা হয় নদীর তট থাকেলও, বােনর কােনা তট থােক না। এই 

িব  মহাম ার মােঝ ভারত য তট  থাকেব না, এর ঢউ য 

ভারেতও আছেড় পড়েব তা বলার অেপ া রােখ না। 
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ধীের ধীের হয়েতা সব াভািবক হেব। মানুেষর রা ায় বেরােত 

 কেরেছ। ােণর ভেয়র চেয় পেটর ভেয় বশী ভয় 

দখাে । কলকারখানা, গণপিরবহন িল পুেরােনা ছে  িফরেছ। 

িক  অেনেকই হয়েতা আর পুেরােনা কােজর জায়গায় িফরেব না। 

িফরেব না তাঁেদর ফেল আসা জীবন। এই কিঠন পিরি িতেত 

সরকােরর ভূিমকা সবেচেয় পূণ। হয়েতা একপলেক িশব 

াভািবক হেব না। এক নতুন ভারসাম  না আসা পয  সামািজক 

অব ার বারংবার পিরবতন ঘটেব। হয়েতা ভারসাম  র ার সূ  

সহজ হেব না। সেচতনতাই একমা  পথ। িচিকৎসা এবং 

অথৈনিতক িদক থেক আমরা এই মহামারীেক জয় করেবা এই 

িব াসই একমা  পথ । জীবন ও জীিবকার মেধ  একিটেক বেছ 

নওয়াই একমা  পথ, িক  চলেত হেব দুিটেক িনেয়ই। একিট 

ছাড়া অপরিট অচল। আমরা িক বেছ নেবা তা অনুমান করার 

জন  কােনা পুর ার নই। 
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সমু - মাহনা 

সুকন া সাহা 

 

আকােশর িদেক চাখ তুেল একঝলক দেখ িনল মাহনা। 

রাতেভার বৃি েত রা ায় জল থ থ করেছ, এখেনা আকাশ 

কােনা কারেণ রেগ ভয় র কােলা হেয় আেছ। আজ নয়, বশ 

কিদন থেকই একটানা অনবরত বৃি র ঘনঘটায় জনজীবন 

াভািবক ভােবই একটু আলেস  িদন কাটাে । 

ফােন " েম পড়া বারণ..." িরংেটান বেজ উঠল।এই িনেয় 

সকাল থেক আটবার ফান, এবারও সমু । ফান ধরেতই ওপার 

থেক ভেস উঠল, "তুই িক এখেনা ভেবই যািব? এ বৃি  িক  

থামার নয়।" 

মাহনা িকছু বলেত যাওয়ার আেগই ফানটা কেট গল। আর 

ভাবেত পারেছ না, গত ৪িদন ধের আবহাওয়ার আলেস  না কের 

গেছ, আজ আর পারেলা না, লাল কুিতর সােথ কােলা াউজার 

পেড় িনল, চুল আছেড় মা  আর ছাট স ািনটাইজার িনেয় বিরেয় 

গল। খুব বৃি , তাই ু িট নওয়ার ভাবনা পিরেয় রেখ িদল। 
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অেটােত উেঠ ফান লািগেয় কেট িদেলা, মেসজ কের িদল 

" বিরেয় গিছ, দির কিরসনা"। দীঘ িবরিতর পর এক নতুন 

আর , মাহনা ভাবেছ আজেকর তািরখটা, ১০বছেরর যে  রাখা 

এই তািরখ, হয়েতা এই তািরেখর জন ই গত ৫িদন ধের দখা 

করার ইে েক চািপেয় রেখিছল। আন চ  কেলেজর বাংলা 

িবভােগর তৃতীয় বেষর দরজার  সামেন সমু  সিদন দাঁিড়েয় িছল, 

মাহনা াস শষ কের সমুে র সামেন এেস দাঁড়ায়, দুেটা হাত 

একটােন টেন িনেয় জিড়েয় ধের সমু  বেলিছল"একবার সুেযাগ 

দ তার সােথ সারাটা জীবন কাটােত চাই।" মাহনা কবল  

হেয় চাখ বুেজ দাঁিড়েয় িছল, বুকটা িঢপ িঢপ করেছ। মাহনার 

গােয় জেলর ছাট আসেতই তািকেয় দখেলা ীেজর সামেন ায় 

এেস গেছ, সিদনও িঠক এইভােবই বৃি র বাহ বইিছল, 

তারপের সব ভােলাই িছেলা, এম.এ, িপ.এইচ.িড,িস.এস.িস 

দুজেনই এিগেয়িছেলা, তবুও হঠাৎ কের..... ২বছর ধের িচর 

ধরেত  কেরিছল।অেটা হণ িদেতই মাহনা তাকােলা বাইের, 

শন চ র এেস গেছ। মাহনা শেন ঢুেক একটা িটিকট 

কেট ভতের িগেয় বসেলা। িমিনট ২০ পেরই কাঁেধ হাত, মাহনা 

দীঘ িনঃ াস ফেল উেঠ দাঁড়ােলা। 
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একই রকম রেয় গল সমু , কখেনা ডেক নয়, কবল অনুভূিতর 

ারা বাঝােত চায় তার উপি িত। 

"ভািবিন য তুই আসিব, কমন আিছস?" 

"আিমও ভািবিন, ধু িদনটা মেন কের আসলাম।বল িক বলেত 

চাইিছিল, এেতা ডাকাডািক এই 

২বছেরর অনভ ােস কােন ঢুকিছল না।" 

একটু হেস িনেয় সমু  বলেলা," ব  করিছস, কর, তেব তােক 

িকছু বলেবা বেলই ধু নয়, দখােবা বেলও এত ডাকাডািক।" 

পছেন ঘুের সমু  ডাক িদল 'নদী' বেল, মাহনার যন মাথা ঘুের 

গল, এতিদন বােদও ওই নাম, এখেনা... 

"আমােক ভুল বুেঝ সিদন চেল গিল, গিলেত দাঁিড়েয় িছলাম, 

ঘুের তাকাসিন, িক  নদীেক ছাড়েত পািরিন, ও আমার কােছই 

থােক।" 

নদী পােশ দাঁড়ােলা, মুখ িদেয় অনবরত লালা ঝরেছ, বা হাত 

িদেয় সমুে র শাট টেন ধেরেছ, গান হাত বঁেক আেছ। মাহনা 

কােক দখেছ, এ ক, কান নদী? 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

সমু  মাহনােক দখিছল, কতিদন বােদ ওেক এইভােব দখেছ, 

খুব িমি  লাগেছ। শােট টান পরেতই চাখ িফিরেয় িনল। মাহনা 

িক বলেব বুঝেত পারেছনা। 

"তুই যােক ভাবিছস, ও সই নদী, সকত সিদন তােক ভুল 

বুিঝেয় িছল।আসেল সকত নদীর অ াি েডে  মাথা িবগের যাবার 

পর নদীেক ছাড়েত চাইিছল, ধুমা  একিট রােগর কারেণ 

িমকােক ছেড় দওয়া সমাজ মেন নেবনা ভেব আমার সােথ 

নদীর িমথ া স ক রিটেয় তােক বাঝােলা, আর তুইও ওর 

পিরকি ত ছেক পা ফেল আমােদর স কটা ভেঙ িদিল। " 

মাহনা কবল নেছ, কথা বলার ভাষা হািরেয় ফেলেছ। 

সমু  নদীর বা হাতিট ধের বলেলা,"নদীর মা তখন নদীেক িনেয় 

পাগেলর মেতা লড়েছ, আিম, অিভনব, শখর, সৃজা সবাই যভােব 

পারেছ সাহায  করেছ। তুইও তা িতিদন এেসিছিল, ওেক 

দেখিছিল। তারপেরও... 

তুই কলকাতায় চেল যাওয়ার পর থম থম খুব রাগ হেতা, ক  

হেতা, তার জন  পাগেলর মেতা ঘুরতাম, িক  তােক পাইিন। 

নদীেক আমরা কউ একা ছািড়িন, কািকমা িকছুিদন আেগ ওেক 
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রেখ চেল গেছ। নদীেক আমার মা বািড়েত িনেয় এেসেছ, 

একজন আয়া থােক সােথ, আিমেতা আিছই। 

সিত  বলেত আজও তােক একই ভােব ভােলাবািস, িক  তার 

কাছ আর কােনা আবদার নই, কােনা আশা নই। ভাবতাম 

আমােদর স ক এতটাই ঠুনেকা য এমিন ভেঙ যােব? সিত  

হয়েতা আমােদর মেধ  স কটাই িছল, িব াস িছল না।" 

নদীর িদেক তািকেয় মাহনােক বলেলা," আিম িবপেদ নদীেক 

ছািড়িন, আমার ব ু  রেখিছ, তুই আমােক অিব াস কের চেল 

িগেয় আমােদর ব ু ে র স ক ভেঙ িদেয়িছিল। তােক িবেয় 

কের তার সােথ সারাজীবন থাকেত চেয়িছলাম। তুই ঘুরেত 

তাকাসিন।যাইেহাক এবার হয়েতা নতুন ভােব  করার সময় 

এেসেছ,তুইও ঐকতােনর সােথ সুেখ থাকিব, আর খুব িশগিগরই 

আিম নদীেক িবেয় করেত চেলিছ, তার িঠকানায় িবেয়র কাড 

পািঠেয় দেবা আশা রাখিছ আসিব।" 

নদীেক িকছু ইশারা করেত নদী মাহনার সামেন এেস দাঁিড়েয় খুব 

ক  কের বলেলা,"তুইইইইইইঈ আিসসসসসসস িক উউউউউ" 

বেল িনেয় হেস িদল সমুে র িদেক তািকেয়। 
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"আসিছ র, ভােলা থািকস, কখেনা িবপেদ এেল আমােক িনি ে  

ডেক িনস।চিল" 

নদীর হাত ধের দুজেন শন চ র থেক বিরেয় গল। 

এখেনা বৃি  পড়েছ। কবল আকােশ নয়, মাহনার চােখও অেঝার 

ধারায় বৃি  গিড়েয় পড়েছ। িক দখেলা, িক বেল গল সমু । আর 

ঐকতােনর কথা ও িক কের জানেলা? সমু  িবেয় করেত চেলেছ, 

দেশ লকডাউেনর জন  কলকাতা থেক বািড়েত এেসিছল 

মাহনা, আসার পেরই সমুে র কথা যন তী  ভােব মেন 

পড়িছল।একটু আেগ পয  মাহনা সব ভুেল যােব ভেবিছল, 

ঐকতানেক অ ীকার কের সমুে র গভীর তলেদেশ হািরেয় যােব 

ভেবিছল, সবটাই ভাবনা... চনা সুর অেচনা হেত হেত আজ 

হারােত বেসেছ। কিদন বােদই সমু  নদীেক িবেয় করেত চেলেছ। 

বৃি র ধারা একটু কেম আসেছ হয়েতা, শন পুেরাটাই ফাঁকা, 

মাহনা ি র হেয় দাঁিড়েয় আেছ, পা যন িকছুেতই আর নড়েছ না। 

ফানটা বেজ উঠেলা," েম পড়া বারণ..." 

ঐকতােনর নামিট ভেস আসেছ... 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

অিতিথ- “ য়সী ধর (িচ িশ ী)” 

সা াৎকার ও অণুিলখন- দীপেজ ািত গা ুলী 
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নটফিড়ং অনলাইন ম াগািজেনর প  থেক একিট নতুন 

উেদ াগ নওয়া হেয়েছ। কাচিবহার তথা বাংলার বশ িকছু 

মানুষ যারা িনজ িনজ কােজ অত  পারদশী ও পিরিচত 

মুখ, তােদর মুেখ তােদর জািন েন সটা নটফিড়ং এর 

পাঠকেদর কােছ প েছ দওয়া। গত সংখ ার পর এই 

সংখ ায় থাকেছ আরও এক িবেশষ মানুেষর সা াৎকার। 

আজ আমােদর সােথ আেছ আিলপুরদুয়ােরর য়সী ধর। 

যার নাম এখন ধু আিলপুরদুয়ার বা বাংলায় আটেক নই, 

প েছ িগেয়েছ "ইি য়া বুক অফ রকড" এ। 

 

দীপেজ ািত - নম ার য়সী, েতই তামােক াগত 

জানাই নটফিড়ং আেয়ািজত ফিড়ং সা ােত। 

য়সী - অেনক ধন বাদ। 

দীপেজ ািত- এখন তা লকডাউন চলেছ মােন অেনেকই 

বলিছল একটা ল া ছুিট। িকভােব কাটাে া এই ল া ছুিট? 
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য়সী - এই অবসের আিম আঁকাআঁিক, িবিভ  কিবতা-

গে র বই পড়িছ, আবৃি  চচা এসেবর মােঝই িনেজেক ব  

রাখিছ আর অবশ ই পিরবােরর সকেলর সােথ বশ ভােলা 

সময় কাটেছ। 

দীপেজ ািত- ইি য়া বুক অফ রকেড নাম উঠেলা তামার। 

কমন অনুভব কেরিছেল? 

য়সী - আিম একদমই আশাবাদী িছলাম না এ িবষেয় য 

আমার িশ কম ইি য়া বুক অফ রকেড ীকৃিত পােব, 

আমার িশ কমেক স ান জানােনা হেব। যিদন জানেত 

পারলাম (আমােক মইল কের জানােনা হয়) ভীষণ ভােলা 

লেগিছল। 

দীপেজ ািত- এই য এত বড় সাকেসস এটা িক কখেনা 

তামার মেধ  কখেনা কােনা নেগিটভ সার তির কের? 

য়সী - একদমই না। 

দীপেজ ািত- িচিনর দানায় ভারেতর পতাকা এই িচ া 

িকভােব আসেলা মাথায়। যিদ গ টা শয়ার করেত... 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

য়সী - আিম জল রঙ, পি ল চ আরও িবিভ  রকম 

আঁকাআঁিক িনেয় চচা করিছ িক  এই ু  দানার মেধ  

এটাই আমার করা থম কাজ। এই আঁকার অনুে রণা 

পাওয়া কলকাতা িনবাসী ব ু েদর কাছ থেক। তারা এসব 

আঁকা িনেয় অেনক িদন যাবত চচা করেছ তারা ফসবুেক 

পা  আিম দখতাম ভীষণ ভােলা লাগেতা। তারপর 

ভাবলাম য আিমও এবার নতুন  িকছু করার চ া কির। 

দীপেজ ািত - িক ধরেণর আট করেত ভােলা লােগ? 

য়সী - ওেয়ল পইি ং। 

দীপেজ ািত - তুিম তা ইিতহােসর ছা ী। তা ভিবষ েত িক 

িনেয় এেগােনার ইে  আেছ? 

য়সী - পড়ােশানার চাইেত আমার আঁকার িত ঝাঁক 

বিশ তাই আগামী িদেন িশ কম িনেয়ই এিগেয় যাবার 

পিরক না রেয়েছ। 

দীপেজ ািত - ি য় িচ িশ ী ক? 

য়সী - পাবেলা িপকােসা। 
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দীপেজ ািত - জীবেন এমন কােনা ইে , যা কখেনা পূরণ 

হবার মেতা নয়? 

য়সী - না, এমন কােনা ইে  নই যা পূরণ হবার নয় 

নয়। সব ইে  ক বা বািয়ত করার জদ িনেয়ই এিগেয় 

চলিছ। 

দীপেজ ািত - ইি য়া বুক অফ রকেড নাম ওঠার পর, 

পাড়া- িতেবশী আর আ ীয় জনরা িক বলেলা? 

য়সী - সবাই বশ খুশী 

দীপেজ ািত - তুিম তা িচ িশ ী। ভিবষ েত কােনািদন 

নটফিড়ং এর দ আঁকার সুেযাগ আসেল আঁকেব? 

য়সী - অবশ ই, আঁকেবা। 

শষ কেয়কটা  যেকােনা একটা অপশন বেছ িনেত 

হেব, বলেত পােরা একটা র ািপড ফায়ার রাউ । 

১. আট না ইিতহাস 
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উ র- দুেটাই বশ পছে র, যেহতু একটাই বেছ িনেত 

হেব তা আঁকা। 

২. বাঙািলয়ানা না ওেয় ান 

উ র- বাঙািলয়ানা 

৩.  িসেনমা না ওেয়ব িসিরজ 

উ র- কানাটাই দখা হয় না, বািড়েত টিলিভশন নই। 

৪. আবীর না অিনবাণ 

উ র- সেলবেদর িনেয় আ হ বরাবরই কম। 

৫. মাইে া আট না ম াে া আট 

উ র- মাইে া আট। 

৬. ফসবুক না ইন া াম। 

উ র- ফসবুক। 

৭. হােত কলেম আঁকা নািক ট াব পইি ং। 

উ র- হােত কলেম। 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

শষ , 

দীপেজ ািত - কমন লাগেলা নটফিড়ং এর এই উেদ াগ? 

য়সী - নটফিড়ং- ক অসংখ  ধন বাদ, আপনােদর এই 

উেদ াগ আমার বশ ভােলা লেগেছ। 

অেনক ধন বাদ তামােক আমােদর সােথ থাকার জন , 

আমােদর ক এতটা সময় দওয়ার জন । ভােলা থেকা। 

তামার আেরাও সাফল  কামনা কির। 
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রা া-বা া 

িনেবদেন- ফা নী পাল 

 

চালকুমেড়া পাতায় িচংিড় - 

উপকরণ: িচংিড় মাছ(কুেচা), নুন, হলুদ, িচিন, সেষ, পা , ল া, 

সেষ তল, সাদা তল, চােলর েড়া, ব াসন, বিকং সাডা, গাটা 

সেষ(কােলা) ও চাল কুমেড়া পাতা। 

 

প িত: থেম চাল কুমেড়া পাতােক ধুেয় নুন মািখেয় রাখেত 

হেব। পের িচংিড় মাছ িল ভােলা কের ধুেয় নুন, হলুদ মািখেয় 

রাখেত হেব। তারপর কড়াইেয় সেষর তল িদেয় থেম সেষ 

ফাঁড়ন িদেয় তােত সেষ বাটা ও পা  বাটা িদেয় কিষেয় িনেত 

হেব। তারপর তােত িচংিড় মাছ েলা িদেয় আেরা ভােলা কের 

কিষেয় িনেয় নািমেয় িনেত হেব। তারপর একিট পাে   পিরমান 

মেতা ব াসন, চােলর েড়া, পিরমান মেতা নুন, হলুদ, িচিন ও জল 

িদেয় ব াটার িলেয় িনেত হেব। তারপর চাল কুমেড়ার দুিট পাতা 
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িনেয় তােত পুর ভের ভােলা কের মুিড়েয় িনেত হেব এবং শেষ 

ব াটাের চুিবেয় সাদা তল িদেয় ভেজ িনেত হেব। 
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নট ফিড়ং এর েগ লখা পা  করেত মইল ক ন  

netphoring@gmail.com এ। লখার ওপর 

উে খ ক ন নট ফিড়ং গ। 

 

 

**পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর লখাও 

দখেত চান, তেব দুই/চার লাইেনর অ ঃিমল 

কিবতা পাঠান। 
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ধারাবািহক গ - 

জাত কউেট 

চ াণী সাধুখাঁ (িব াস) 

পব-৪ 

 

রিতয়ার িভতেরর জাতেকউেটটা আবারও ছাবল মাের। সও 

িহসিহিসেয় বেল ওেঠ, " গালদার আমােক তুিম জাতেকউেট 

বলেত মেন আেছ তা? কউেটর ছাবল পরখ করেব না িক?" 

গালদার বুঝেলা বগিতক। তাই পেকট থেক দুেটা পাঁচেশা 

টাকার নাট বর কের রিতয়ার হােত ঁেজ িদেয় বেল, "আর 

ঝােমলা কিরসিন। তারা তা অেনক জিড়বুিট জািনস, একটা 

ব ব া কের ন। আর এিদেক কখনও আসিব না।" 

নাটদুেটা দুমেড় মুচেড় মািটেত ফেল গালদােরর মুেখ একরাশ 

থুতু ছুঁেড় িদেয় ফুঁসেত ফুঁসেত বিরেয় এেসিছল রিতয়া। 

ঝুপিড়েত প েছ আক  হাঁিড়য়া িগেল েয় পেড়িছল। যখন ঘুম 

ভাঙেলা, কত রাত ঠাহর হল না। পেটর মেধ  িখেদটা আবারও 
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চািগেয় উঠেলা। মাথাটাও যন িঝমিঝম কের উঠেলা। আবারও 

যন জাতেকউেটটা ফনা তুেল মেন করাি ল গালদােরর বলা 

কথা েলা। 

বুকটা যন ালা কের উঠেলা। সাবধানী পা ফেল হাতেড় হাতেড় 

ঝালা থেক বর করল ঝাঁিপটা। সাপটার কথা ভুেলই িগেয়িছল 

স। 

জাত কউেট! 

ঝাঁিপটা তুেল িনেয় রিতয়া বিরেয় পড়েলা গালদােরর বািড়র 

িদেক। রা া এখন িদেনর বলােতও জনশূন । রােত তা 

এেকবােরই নশান। 

গালদােরর ঘরটা চেন রিতয়া। খালা জানলা িদেয় সাপটােক 

গালদােরর ঘের ছেড় িদেয় একিচলেত হািস ফুেট উঠেলা 

রিতয়ার মুেখ। 

ঝুপিড়েত িফের আবারও আক  হাঁিড়য়া খল রিতয়া। তারপর 

খালা আকােশর নীেচ েয় পরিদন সকােলর অেপ া করেত 

লাগেলা। 
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মুেখ রাদ এেস লাগেতই নশা ছুেট গল রিতয়ার। িছেল ছঁড়া 

ধনুেকর মত িছটেক উেঠ ছুটেলা গালদােরর বািড়র িদেক। 

কাছাকািছ আসেতই কা ার আওয়াজ নেত পল রিতয়া। যা 

ভেবিছল, তাই হেয়েছ। বুকটা কানায় কানায় ভের যাি ল 

রিতয়ার। েয়াজন িছল না। তবু গালদােরর মৃত মুখটা একবার 

দখেত ইে  করিছল তার। 

িক  িভড় ঠেল একটু এেগােতই চমেক উঠেলা রিতয়া। ওই তা 

ফালা ফালা মুখ চাখ িনেয় দািঁড়েয় আেছ গালদার। তাহেল? 

কােক কাটেলা জাতেকউেটটা? 

িভেড়র ন থেকই রিতয়া বুঝেত পারেলা, জাতেকউেট ছাবল 

িদেয়েছ িঠকই। িক  গালদারেক নয়, তার ছেলেক। এেকবাের 

কােনর লিতেত। এেক লকডাউন, তায় ডা ার নই। িকছুই করা 

যায় িন। 

বুকটা ছ াঁৎ কের উঠেলা রিতয়ার। এমনটা তা স চায়িন। য 

সােহব ছ েলর জন  স মানিসক কের দি  িদেয়িছল, সই 

ছ েলরই মরণ হল তার হােত। চাখ ঝাপসা হেয় যাি ল 

রশমার। স তা উয়ার মুেখ 'মা' ডাকটা নেত চেয়িছল। 
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হঠাৎই রিতয়ার চাখ পড়েলা গালদােরর চােখ। লাকটা 

এেকবােরই িমইেয় গেছ। রিতয়ােক দেখ ভেয়র ছায়া নামেলা 

তার চােখ। 

িভেড়র মেধ  সকেল বলাবিল করিছল, ঘেরর মেধ  তাও িবছানায় 

সাপটা এেলা িক কের? কারা নািক পুিলেশ খবর িদেত গেছ। 

রিতয়া আর দাঁড়ােলা না। ছুটেলা িশউমি েরর িদেক। 

পুিলশ এেলা অেনকটা পেরই। এখন লকডাউেনর নানা ঝােমলা 

তা তােদরই সামলােত হে । মািহত ডা ার এেস গালদােরর 

ছেলেক মৃতই দেখিছেলন। তাই ডথ সািটিফেকট িদেত চানিন। 

িতিনই পুিলেশ খবর িদেয়িছেলন। এখন মধুময় গালদােরর 

ছেলর লাশটােক পা মেটেম পাঠােনার তাড়েজাড় চলিছল। মৃত 

সাপটােক দেখ বড়বাবু বেল উঠেলন, "আির াস, এেতা দখিছ 

জাতেকউেট।" 

লাশটােক ভ ােন তুেল বড়বাবু চঁিচেয় বলেলন, "একবার 

িশবমি েরর িদেক চেলা হ সবাই। ওখােন বেদেদর একটা 

মেয়, রিতয়া নািক নাম, গলায় দিড় িদেয়েছ। ওর লাশটাও িনেয় 

যেত হেব এই ভ ােনই।" 

গালদার যন একটু চমেক উঠেলা। 
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একটু পের সারা াম দখেলা, রিতয়া আর গালদােরর ছেলর 

লাশ একই ভ ােন একই দিড় িদেয় বাঁধা অব ায় জড়াজিড় কের 

এিগেয় চেলেছ মেগর িদেক। যন মা আর ছেল। ( শষ) 
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মধুর শশব 

নীতা কিব 

 

মানুেষর জীবেন কত বলা থােক, বলা এবং অেবলা 

কেশার- বলা, বৃ - বলা এবং থােক ছাটেবলা 

ছেলেদর যিদ ছেলেবলা থােক, মেয়েদরও থােক মেয়েবলা 

এই বলাটাই সবেচেয় ি য়, হ ভােলাবাসা দয় দালা। 

 

ছা  মেয়িট উেঠােনর ধাের কত িক য িনেয় খলা কের 

মােয়র আদর, বাবার হ িশিশেরর মেতা ঝের পেড় 

তারপের খুকু ই ু েল যায়, দেখ নতুন পাঠশালা 

সখীেদর সােথ খুনসুিট আর উ লতায় াণেখালা। 

 

মেয়েবলাকার পুতুল খলা, বৗ বৗ সাজ মন কােড় 

বড় হেয় তারও সংসার হেব সু  বাসনা মেন বােড় 
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চু-িকৎ-িকৎ, কানামািছ আর গাঁেয়র পুকুের ান করা 

নাচ-গান শখা, সর তী পূেজা, আরও কত িক য াণভরা। 

 

সই িন ু প শা  দুপুের আঁচার চুিরর ছক কষা 

লাল িফেত িদেয় চুল বাধঁা আর পড়ার টিবেল চক ঘষা 

ছা - বলার সই সুখ- ৃিত িফের িফের আেস, চােখ ভােস 

বড়- বলােতও মন ধু চায় ছাটেবলা যিদ িফের আেস। 

 

দাল-উৎসব, গাজেনর মলা, কতরকেমর সুখ ৃিত 

ৃিতর সাগের ডুব িদেয় খঁুিজ ছা - বলার সই রীিত 

যত িদন যায়, হারােয় খঁুিজ ছাট-বয়েসর ফাজলািম 

আর িক কখেনা পােবা স জীবন যতই খঁুিজ এই আিম?
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কৗিশক রায় 

 

অিবরাম বৃি  শেষ ভােরর আেলায় মাড়া, 

স াঁতস াঁেত িবছানায় ে র আড়েমাড়া। 

সকাল হেল নতুন আকাশ নতুন ফুেলর সুভাস 

পুকুর ধাের শ ামলা বেন িভেজ পাতার ক ানভাস। 

রাঙা মারাম পথিট ধের শাল িসমুেলর ছায়া, 

স পথ ধেরই শহের আসা ফেল ােমর মায়া। 

 

শহেরর আজ থম সকাল মেনর কােণ হািস, 

দালান বািড়র জানলা িদেয় শহর দেখ খুিশ। 

িপচ রা ার ধাের হেরক রকম দাকান, 

সকাল থেক গািড়র শে  ঝালাপালা দু কান। 

স া হেলও ব  শহর কাজ যন তার আেগ,  
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রােতর শহর িনয়ন আেলায় এখােন সখােন জােগ। 

 

মাস পিরেয় বছর এেলা ােম ফরা হয়িন, 

বষােক আর আেগর মেতা শহের আিম পাইিন। 

এখােন বষা কাঁেচর জানলায় ধুই জেলর িছেট, 

মািটর সাদা গ  ভুেল আবজনা ভেস ওেঠ। 

টাওয়ার জাড়া বািড়র ছাদ কাথাও নই ফাঁকা, 

একিচলেত বারা ায় বষা আর আিম একা।
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পেহলী পাল 

আমার ভীষণ ইে  করেছ হের যেত 

আর একটা বার তামার কােছ িফের যেত। 

অপমােনর িবরাট সাগর পিরেয় এেস 

তামায় িনেয় েলােক, ঘুেমর দেশ- 

হািরেয় যাওয়ার ইে েলা িদে  পািড়, 

তামার সােথ আমার আবার অেনক আিড়। 

সজন ই তা আিম এমন ফি  আঁিট 

দূর েদর ঘুিচেয় িদেয় রাতারািত - 

ক নােত বানাই এক মেনর দশ 

যখােন সব -অিমল-িবেরাধ শষ। 

সখােন আর তুিম আিম মানুষ নই 

মােন আঘাত লাগল িক না ঁশও নই। 

এই ভুবেনর বাধা িনেষধ নই সখােন 
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সব গাছােনা সব সাজােনা ওই ওখােন। 

কথা িদেল ওখােন কথা রাখা যায় 

সারাজীবন কারও পােশ থাকা যায়। 

দূের গেল আবার কােছ আসাও যায় 

িনঃশত ভীষণ ভােলাবাসাও যায়। 

চাওয়া পাওয়ার িহেসব নই কােরার কােছ 

ধু জীবন বাঁচার জন  জীবন আেছ। 

সুেখর পাহাড়, খুিশর সাগর, ঝণা হািসর 

আেছ মন, একটু ভােলাবাসা বািসর। 

যুি -তক-ঝগড়া িদেয় যায়না িদন, 

ধু িনেজর কােছ ভােলা থাকার ঋণ। 

এভােবই তা বাঁেচ আশা জীবন নােমর, 

উেড়ািচিঠ উঠেছ বেল নীলেচ খােমর। 

এই জীবেনর সব আিড়েদর করেত ভাব -  

সবার একটা েলাক বঁেচ থাক। 
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ময়ূখ ব নাজী  

 

আিমও অেনক ' কউ' এর ভীেড়র একটা ' কউ' 

নাম নই পিরচয় নই ভিবষ ৎ নই  

না আেছ কােনা  অব ান। 

আমার কােনা িবেশষ  নই 

ভরসা হারােনার কারণ নই 

আবার ভরসা করা যায় এমনটাও নই। 

 

কারণ, আিম একটা ' কউ', 

যিদও িবি  এই পৃিথবীর থেক 

যার একাকী েক িনেয় সুেখর সংসার। 

আমার কােনা ধম নই গা ী নই 

নই িনিদ  কােনা ভােগর বাসনা 
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জীবেনর ৃিত খঁুেড় আিম িনেজেক িনচু কির 

ধু খঁুেজ িফির একটা ে র আ য় 

আর িকছুটা দূরে র য়। 

 

আিম চাইিন িকছুই আজ 

ধু একটু অি ে র সে াহন ছাড়া, 

আমার দবার মেতা সাহসও নই 

কারণ আমার আেছ ধু মূল হীন দশন। 

তবুও আিম তামার চােখ সবারই মেতা 

অেনক ভীেড়র লালুপ দৃি ধারী একটা। 
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নীলাি  দব 

 

িদগে র আেলা ছিড়েয় যাে  

আেলার িদেক ধেয় আসেছ অ কার 

এসেবর পােশ তাসার মঘ 

ছুঁেয় িনে  জলতল 

মািঝর ছায়ার পােশ িথিতেয় আসেছ 

গােনর রওয়াজ
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শ  িম  

 

দীঘ বাতাস এেস সহসা নািড়েয় িদেয় যায়। 

শাক লেগ থােক িঝিরিঝির ডািলম পাতায়, 

আতাগােছর ডােল। 

বাঁশপাতার িরিনিরিন শে  ভেঙ যায় কত জে র শাি র ঘুম।  

পােয় পােয় ছাপ িনেয় হলুদ ঘােসর ডগা হঁেট চেল আেস ব বছর 

ধের। 

পুকুেরর জেল সূয ডুেব যায়, ওম লেগ থােক দা িচিন গােছ।  

মাঠ ভের গেল আমেনর িশষ উঁিক িদেয় গায় ময় কােনা 

বাউেলর গান। 

আিম জ দাগ িনেয় তািকেয় থািক তারাভরা আকােশর িদেক। 

অিভমােনর পারদ ছুঁেয় যায় গভীের, 

আেরা গভীের ািথত কােনা িশকেড়।
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জা দ  

 

এখন অেনক গ  বিল,  

শানাই তােদর বা বটা !  

রাজ িবেকেল নদীর ধাের- 

অবস  থােক আকাশটা।  

 

এখন অেনক সময় কাটাই,  

িনেজর সােথ অ  বিশ !  

ভাঙা মেনর য নাটা- 

বুঝেত পের একাই হািস।  

 

এখন আিম ম  দামী,  

িনেজর কােছ জায়গা িনেত !  
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রাজ রােতর কা া েলা - 

চাইনা আর িফিরেয় িদেত।  

 

িনেজর জন  বাঁচেত িশিখ,  

িতটা িদন নতুন কের !  

অ  আেলায় চাখ িভেজ যায়- 

িবে দটাই আঁকেড় ধের। 
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ভাশীষ গা ামী 

 

আমার শহর একলা ভীষণ, 

মের মের তাই । 

তামার শহের িচরবস , 

হির ার শ নাই । 

আমার শহেরর জীণপাতা, 

ধূলায় লুিটয়া পেড় । 

তামার শহর নবপ েব, 

ত  সি ত কের । 

তামার শহের ম আেছ, 

আেছ বসে র সুবাস । 

আমার শহেরর কিঠন ব িধ, 

তাই একাকীতারই বাস ।।    
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পন কুমার রায় 

 

সদর রা ায় মারমুিখ দুিট িমিছল তেড় আসেছ, 

ছেলটা বাম িদক থেক দৗেড় মসিজেদ আ য় িনল 

আর মেয়টা ডানিদক থেক মি ের আ য় িনল, 

যার মি ের আ য় নবার কথা স আ য় নয় মসিজেদ 

আর যার মসিজেদ আ য় নেব স উেঠ মি ের, 

দুজেনই িনরাপদ আ েয় অ ত রইেলা | 

 

পুিলশ আসল রা া িনরাপদ হেলা 

ছেলটা মেয়টা রা ায় বিড়েয় আসেলা 

কউ কােক িচনত না, 

ছেলটা মেয়টােক দখেলা মেয়টা ছেলটােক দখেলা 

য যার মেতা চেল গল | 
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আসােঢ় কান একিদন মঘ ভাঙা বৃি র িদেন 

বাস াে  ছেলিটর সােথ মেয়িটর আবার দখা হেলা 

কৃ চূড়া গাছ ভিত তখন অজ  ফুল, 

তারা দখেলা একদল যুবক বৃি েত িভেজ িভেজ 

কাঁেধ কের মৃতেদহ িনেয় যাে , 

াে  দাঁিড়েয় বয়  দুই ব ি  বলাবিল করেছ 

সুেলমান িমঞা ভােলা লাক িছল 

গতরােত মারা িগেয়েছ 

এ ত ােট তার কউ নই তাই হির সংেঘর ছেলরা কবের 

িনেয় যাে , 

মেয়টা েন ছেলটার িদেক আবার তাকােলা 

তত েণ আকাশ পির ার হেল 

সূয দখেলা, 

ছেলটা তখন কৃ চূড়া ফুল গাছিটর িদেক 

অিনেমষ দৃি  
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মেয়িট মেন মেন ভাবেত লাগেলা, 

ছেলটা কথা বলেল আিম কথা বলতাম ! 

একটা গািড় আসেতই ছেলটা চেল গল, 

কথা আর হেলা না ! 

 

একিদন ীে র া  িবেকেল মেয়িট রাজবািড়র উদ ােন ঝাউ 

গােছর িনেচ বেস 

সুেবাধ সরকােরর শািড় কিবতা পড়িছল 

ছেলিটর সােথ মেয়িটর আবার দখা 

মেয়িট তখনও ছলাটােক দেখিন 

মেয়িট অ ম লার শািড়র কথাই বাধহয় ভাবিছল 

ছেলটা মেয়িটর মুেখামুিখ দবদা  গাছিটর িনেচ িগেয় বসেলা 

মেয়টা ছেলটােক দখেত পেয়ই চ ল হেয় উঠেলা 

ছলাটার পােশ িগেয় বলল, 

আপিন, - 
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হ াঁ আিম, আপনার নাম ? 

আিম িবয়া পারিভন 

ছেলিট বলল, আিম ত য় রায় 

- বসুন, 

মেয়িট বসেলা, বলল আপনােক আিম িতিদন দিখ 

ছেলিট বলেলা, তাই! 

মেয়িট বলল আমার মােয়র িশহের ঝুলােনা তামার ছিব 

িঠক তামার মতই দখেত িছল আমার দাদা 

গতবছর সীমা  শ  সেন র হােত মারা িগেয়েছ ! 

তুিম আমার আজ থেক দাদা | 

িঠক সই মুহূেত একদল খ াপা ছেলর দল 

জার কের এেদর িবেয় িদেয় িদল 

মেয়টা বলল ও আমার দাদা 

ছেলটা বলল ও আমার বান 
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তারা কান কথা নেল না বরং মেয়টােক অ াব  ভাষায় গািল 

িদেত থাকেলা 

ছেলটা েখ দাঁড়ােতই 

নাভীর িনেচ ছয় ইি  ছুির !
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রথীন পাথ ম ল 

১ কালেবলা 

 

তামার সে  দখা হেল ধেরা সিদন গেলই যতাম, 

ঠাঁেটর মুেখ অভ ােসর য খলা  

আমায় চালায়, ঝুেল যত, পাঁজর ঠাসা 

বুভু ু  য একা, 

তামােতই স পড়ত গেল, ঝরার আেগ 

ফাটার মেতা বলা 

হয়েতা তামার কলেরােল জাগত লােখা 

আমায় মেল... 

তামার আমার মাঝখােন অগম  কালেবলা। 
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২ আকােশর তারা  

 

আকােশর তারা ধের িশ িট বলল, 

'মা, িখেদ পেয়েছ, খেত দাও' 

নদীর ভতর থেক মা বলল, 'চুপ' 

 

আকােশর তারা ধের িশ িট আবার বলল,  

'মা, িখেদ পেয়েছ, খেত দাও'  

নদীর ভতর থেক বাবা বলল, 'চুপ কেরা' 

 

িশ িট ধীের ধীের রাত হেয় গল।
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নােজশ মাহমুদ
 

স ায় ফুটবল মােঠ একটা জমজমাট আ া বেস। অেনক মানুষ 

থাকেলও মাঠটায় তখন এক আলাদা শাি র রাজ  তির হয়। 

অয়ন ধাঁয়া ছাড়েত ছাড়েত ভােব গত িতন চার বছেরর কথা । 

কত তাড়াতািড় পিরি িতটা িকরকম পাে  গেলা ! 

দীপার সােথ ু ল এ পিরচয়। থেম কথা, কথা থেক ম। 

চারটা বছর একসােথ কািটেয় িদল ওরা। ু ল শষ কের কেলজ 

, দুজন আলাদা কেলজ। কেলেজর সময়টাও বশ ভােলাই 

গেলা। উ  মাধ িমক দওয়ার আেগ আেগ দীপা িবেয়র কথা 

বলেল অয়ন ভাবত কােনা ব াপার ই না ! চুর পড়ােশানা 

করেব, াকিশপ এর পরী া তা লাশ কেরই যােব কােনা 

একটা। িক  িদন গেলা, অয়ন এর সই ভাবনা ভাবনাই থেক 

গেলা। াজুেয়শন শষ হেলও চাকির বাকির স ব হেয় ওেঠিন 

এখনও। বাবার চাকিরও ায় শষ। দীপার বািড় থেক বেল 

িদেয়েছ বকার ছেলর সােথ িবেয় হেব না। আর অয়ন এর বাবা 
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বেল িদেয়েছন দীপার বািড় থেক মত না িদেল উিনও িবেয়েত 

মত দেবন না । ওরা ান কের পািলেয় িবেয় করার । 

 হয় টানােপােড়ন। দীপা ভােব কান স কটা পূণ? বাবা 

মােয়র সােথ জ  থেক য স ক সটা নািক অয়ন এর সােথ 

যটা চার বছর থেক আেছ সটা ? অয়ন ও ভাবেত থােক চার 

বছেরর একটা স েকর জন  বাবা মা ক ছেড় যােব ? ওর ভাই 

তা অেনক ছাট, বাবার িরটায়ারেম  এর পর ওেদর িতন জেনর 

িকভােব চলেব ? 
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অনা ত 

মনামী সরকার 

 

িনজ ভূেম আজ পরবাসী তুিম | পিরযায়ী  নতুন নাম |  

কায়াের াইন তামার নতুন বাস ান | 

সে হ ভরা হাজার চাখ তামায় দখেছ অহিনশ, 

তুিম িনেজ রাগী না রােগর কারণ এটাই এখন িচ ার কারণ | 

পেথ পেড় যিদ মের থােকা তুিম, ফলেবা দু ফাটা চােখর জল | 

কখেনা বা িগেয় িদেয় আসব তামায় দুমুেঠা অ , জল | 

যখােন িদেল ম তারা িদল না তা ঠাই, িনেজর ঘের আজ তুিম 

পিরযায়ী | 

স েকর মােঝ আজ বিসেয়েছ থাবা কেরানা মহামারী | 

পৃিথবী আবার সের উঠুক এই কামনাই কির | 
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অে  আমার উদয় তামার 

চুমিক দাস 

 

িবদায় বলা দখা । 

বলা যায় এক কার অ াি েড ই। ও যাে , আিম িফরিছ, ওর 

ন ছুেট যাওয়ায়-ই দখা। 

স াহ ন ব  থাকায় ধীের ধীের কথা, তা থেক ব ু  ।কখনও 

কিফ হাউেস, কখেনা গিলর মােড়, কখেনা আবার নদীর িকনাের, 

কভু হয়েতা কেলজ ীেট দখা। ব ু  থেক সহেজই 

ভােলাবাসায় পিরণত । 

হঠাৎ বষােক শরৎ বলল তুিম আমার পিরণীতা হেব? 

বষা বলল- ভােলা তামায় বািস, সে হ নই তােত । িক  এখন 

আমার িবদায়েবলা, ন য আস - পিরণীতা হওয়া ভাগ  নয়। 

কন নয়, তামার না গেলই নয়? চুপ কন বষা, বেলা িকছু, 

উ র দাও... 
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চেল আমায় যেতই হেব, দরী হল অেনকটা। ব ু  থাকেব 

অটুট। 

আমােক য যেতই হেব, আমার কারেণ তুিম থাকেব না তা তা 

নয়- আিম য বষা- আর তুিম শরৎ, আমার অে ই তা তামার 

উদয়। 

পারেল মেন রেখা, আবােরা ব ু ে র দখা হেব। ভােলা থেকা, 

কাশ ও বলাকােক সাথী কেরা । 

িবদায়...! 
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সংকট 

ভগবতী দাস 

রােতর ােত অেনক তারা েল 

িক  আশা আেলা স তা েল না! 

যত রাত পাহায় ততই বােড় ভয়, 

ক জােন 

সকােল কার মৃতু  কান ভরায়… 

রাজ রাজ মােয়র কাল  

খািল হে ! 

িবনা িচিকৎসায় মরেছ যুবক… 

এ কােনা অিভশাপ? 

সংকট আজ চরেম 

চািরিদেক মহামারী! 

াস ক  র হেলই নািক 

কািভড১৯….!!
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সব িকছুর শেষ 

শৗিভক ম ল 

 

তীর ডুিবেয় িদেয়েছ আজ ঢউ, 

নীড় ঁিড়েয় িদেয়েছ আজ ঝড়, 

আমােক িক বলেব একটু কউ? 

কাথায় িগেয়েছ আজ মধুকর? 

হাওয়া িদেয়েছ আজ জল গিড়েয়, 

তাই ধীের ধীের াত যায় বেয়, 

আজ িদবাকর দখা িদেয়েছ পাতা সিরেয়। 

স দখা িদেয়েছ কাউেক িকছু না কেয়। 

ব দূের বেয় যায় ঝেড়া বাতাস,                            

ধা া খায় স কাথাও িগেয়, 

অেনক অেনক দূর িব ৃত আকাশ। 

তবুও িমেশ যায় িদগ  রখায় িগেয়।  
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জীবননদীর দেশ 

িস াথ বাসু 

 

জীবন পেথর এই আিঙনায়, 

হঁেট চেলিছ অিবরাম; 

া  হেয়, বসেত যিদ চাই; 

িনেজর কথা, িনেজই নেত পাই। 

জীবেনর এই বাতাখািন, 

হয়েতা কােনা শ িচেলর - 

ডানায় চেপ উেড় যােব ; 

দূর কােনা এক দেশ। 

য দশেক দিখ ে , 

মন চাঁদেরর আবডােল; 

থাকা ওই আেলারছটা িদেয়, 

আিম সই দশটােকই দখেত চাই; 
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জানেত চাই তােক। 

ভােলাবাসার ওই নতুন দেশ, 

যাওয়ার পেথ হাটেত হাটেত; 

চেলিছ আিম। 

জািন, একিদন িঠক পৗেছােবা; 

আমার জীবন নদীর দেশ। 
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 তরী 

সামা কমকার 

 

বৃি াত এক মেনামু কর িবেকল বলায়,  

মনেভালােনা ি  হাওয়ার ছ  দালায়, 

ভেস যােবা দূের ে র ঢউেয়র ভলায়। 

মাতেবা তামার ওই পিব  ভােলাবাসায়, 

ভুলেবা না হয় অনুভূিতকর সুেখর কথায়, 

ইে  ডানায় ভর কের পািড় দেবা হাওয়ায়। 
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সময় 

বনালী িব াস 

 

সমেয়র প িদব বেলই 

কলমটা বািকেয় ধরলাম, 

প - নতুন প। 

িনেজেক ধের িনলাম 

হেত চাই িনর র, 

কাটােত চাই একািক , 

জানেত চাই অফুর , 

সময় ডাকেছ আয়, চল ছুিট 

সমানুপােত তুই আর আিম । 

আিম চলিছ ব া ানুপােত 

হেয়িছ গিতপথ হারা ; 

িব ৃত হতবাক আিম 
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ভাবিছ ধু - ভাবিছ 

সমেয়র সােথ আবারও 

ছুটেত চাই সমানুপােত, 

তােল তাল িমিলেয় 

পারব কী আিম? 
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সূয তামােক 

িপয়ালী চ ব ী (িপি ) 

 

সূয তামায় আজেক িদলাম 

যাওয়ার অনুমিত, 

কাল ভােত সে  এেনা 

নতুন িত িত । 

 

জাপেট ধরা ইে  ডানা 

তী ােত আেছ, 

 উড়ান িনেয় তুিম 

আসেব কখন কােছ । 

 

চাঁেদর বুিড়র চরকাখািন 

একটু চেয় িনও, 
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নতুন  বুেন তুিম 

আমােদর ক িদও । 

 

 েলা হািরেয় গেছ 

কান অজানার ােত, 

আসার সময় কুিড়েয় এেনা 

ছিড়েয় আেছ পেথ । 

 

আঁধার রােতর  েলা 

ব  ভীষণ দামী, 

যে  তােদর লালন কের 

বাঁিচেয় রেখা তুিম । 
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পু ষ 

িফরেদৗসী বগম 

 

সব পু ষ কাপু ষ নয়, 

অমানুষ নয়, 

বাবা, তামার মেধ ই পেয়িছ তার পিরচয় । 

তামােক দেখই বুেঝিছ বকারে র দায়ব তা । 

কত াবণ ঝেড় তামােক িভজেত দেখিছ । 

দাঁড়ােত দেখিছ মােঠর ওপাের চে র চরা মেধ  দুপুের । 

সারা শরীর বেয় ঘাম ঝড়েত দেখিছ া  পেথ িদন ফুিড়েয় 

গেছ । 

তাই বেল কখনও কাঁদেত দিখিন । 

বাবা, তামার ভাষায় পেয়িছ নারী জািতর হ । 

তামােক দেখিছ কীভােব একটা দুেটা সংসােরর বাঝা কাঁেধ 

িনেয় িনজ  সবটুকু িবিলেয় িদেত হয় । 
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কখনও অসু তায় ভেঙ পের পিরবার িক  তামােক ভাঙেত 

দিখিন । 

সবটুকু উজাড় করেত দেখিছ যখােন িবিনমেয়র অি টা অ  । 

একটা বেড়া বৃে র ন◌্যায় ছায়া িদেত দেখিছ । 

না পারাটাও পারেত দেখিছ । 

এরাও পু ষ সব পু ষ খারাপ নয় অমানুষ নয় । 

িকছু িকছু মানুেষর সং া হয় না । 

বাবা তামার মেধ ই পেয়িছ স পিরচয় । 
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নটফিড়ং-১৫০ নট আউট 

সুদীপ সরকার 

 

িপচ ম াপ দেখ িনেয় 

টেস িজেত ব ািটং, 

ব াট হােত মােঠ নেম 

াইেক নটফিড়ং। 

 

থম বল িলভ কের 

সুইং বুেঝ িনেয়, 

খাতা খুেল গল নেট 

ঘারাঘুির িদেয়। 

 

িসে ল-ডাবল িনেত িনেত 

দশ কুিড় িতিরশ, 
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ফিড়ং সংখ া হেয় দাঁড়ােলা 

িতন ণ িতিরশ। 

 

নাভাস নাইি  মােনই 'শচীন' 

এটা ভুেল িগেয়, 

স ু ির করেলা ফিড়ং 

" কাহিল"র আদশ িনেয়। 

 

এবার ধু এিদক-ওিদক 

উড়েছ নটফিড়ং 

এক লােফই সদস সংখ া 

হাজার ণ িতন। 

 

সিরেয় িদেয় সব িপছুটান 

গড়েছ রােনর পাহাড়, 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

িসে ল-ডাবল বাদ িদেয় 

এখন িস ােরর বাহার। 

 

পারেলানা কউ করেত তােক 

কট- বা  বা রান আউট, 

আজ আমােদর নটফিড়ং 

১৫০ নট আউট। 
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যু িবরিত 

অিভলাষ ঘাষ 

 

হঠাৎ চলেত চলেত থেম গল সব, 

ডিসেবল মা ায় নেম গল 

রণ কলরব। 

 

ঠাঁেট হািস িনেয় আম-আদিম বেল ওেঠ- 

"এবার শাি , এবার শাি  

আর যু  নই এই আকােশ বাতােস, 

এবার শাি ।" 

 

িন  ভূিম বুেকর ওপর থেক 

ধুেলার ওড়না সিরেয়, 

ইিতহােসর ভ  সভ তার 
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অধভ  র ছুঁেয়, 

মাণ িনেয় উেঠ এেস 

িচৎকার কের বেল- 

"যুে র শষ নই, 

যুে র শষ নই। 

থেম যাওয়া অবিশ  থেকই হেব অ ু েরাদগম আবার, 

জ ােব সু াচীন যু বৃ  আবার। 

 

এ কবল িবরিত মা , 

িবরিত কবল আরও তির হবার।" 
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আশার নট ফিড়ং 

রজব আলী 

 

আমার মিস অিসর চেয়ও ু রধার, 

আিম কিরেবা যত হীনমন তা, আলস  সংহার। 

আিম শশেবর আশা, কশেরর তপস া, জেনর আশীবাদ । 

সেত র পূজারী আিম, সু েরর উপাসক, 

অ েভর িবনাশ কিরব বািজেয় ড া িননাদ । 

আিম কির না ভয় ডর, 

যত মিক আর চাখ রাঙািন শ তার । 

দুবেলর বুেক শি  আিম, ভীতুর বুেক সাহস, 

অন ােয়র রথ িখব আিম, আসুক যতই বাধা িবপি র ভুিমধস! 

ভােরর পািখ আিম যত েভর কির জয়গান, 

গাজন ভজন কীতন কির যত আ ার বিলদান । 

িশ র মুেখ হািস আিম, যুবতীর বদেনর ল া, 
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িনভীেকর মেনর ত য় আিম, 

ািনর মেন দূরদৃি র রণস া ! 

ডানা নই তবুও উেড় চিল আিম দূর াচ  ও পা ােত , 

ভাষা নই তবু ভাষা আিম যত অবলার িচেত  । 

চতনা নই তবু জেগ থািক নেট নেট িনিশিদন, 

পাখা নই তবুও আিম আশার নট ফিড়ং !! 
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চারাবািল 

কৗিশক পাল 

 

দেব আমায় একমুেঠা ভাত 

যার দাম িমলেব জেলর সােথ; 

দেব আমায় একমুেঠা তুেলা 

ব িদন পর ঘুমেবা আজ রােত। 

এক-দু আনার গ েলা 

বাজার হেত ফের বািড়, 

যত দূেরই যাক না কন 

একলা আ েন পােড় নারী। 

আমার জন , ধু একটা পাতা 

কউ কেরিন ন  কািল॥ 

িনেজর মানুষ ধরেছ হাত 

আর ডাকেছ ধু চারাবািল। 
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শ  এক ছাঁয়ােচ ব ািধ 

ভিজৎ দ 

 

উ েরর জানালা খুেল িদেল 

িহম িমি ত বাতােস ‘শ ’ আেস ভেস 

 

‘শ ’ এক মহামাির। 

 

যখােন  হয়– 

পাতার পর পাতা উজাড় কের চেল 

েণ েণ িলেখ নতুন নতুন সৃি  কথা। 

 

‘শ ’ এক ছাঁয়ােচ ব ািধ  

শে র পািরপাি ক ব  শ ময়। 
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ঔষধী 

ভ ত লািহড়ী 

 

নইেকা স  

দা ন ছ  

ব  দরজা খুলেছ, 

মরেচ ধরা 

ক া কড়া 

মাখন কের তুলেছ। 

ছ  দালায় 

মরণ ভালায় 

দাদুল দাদুল দুলেছ, 

কলম চাষা 

সব ছােপাষা 

িহংেস কের ফুলেছ। 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

এই য সময় 

হেব র য় 

ভয় কােক কয় বল না, 

িমেথ  তা নয় 

ছ  লয় 

ঘিটেয় ফিল চল না। 

থাক না সুেখ 

লাজুক মুেখ 

ভয় কুিটর ভাবনা, 

ক থােক কার 

য় িনঘাত 

কলম িনেয় নাব না। 

 

একুশ শতক 

এমন ঘাতক 
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টকটেক লাল িজভটা, 

কচাৎ কের... 

খামেচ ধের... 

চািলেয় দ পন িনবটা। 

টা-ডুমা ডুম 

কািভড ভূতুম 

কমনতর বি ক, 

সাবেড় দেবা 

পা া নেবা 

ডিভড কািভড মি ক। 
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জ িদেন 

ব ন মাহরী 

 

ঝরা পাতা মুচিক হেস  

বলেলা তামার কােন,  

একিট বছর চেল গেলা  

নতুেনর আগমেন | 

 

ছাি েশর গি  টপেক  

সাতােশ িদেল পা | 

াণভরা এই আশীবােদ  

িবষাদ পািলেয় যা | 

 

িনিভেয় িদেয় মােমর িশখা  

পােয়েস িমি  মুখ | 
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বছেরর পর বছর আসুক  

রাগ মু  সুখ | 

 

কেকর বুেক ছুিড় বিসেয়  

সাতােশর আহবান,  

ম লময় তামার জীবেন 

আমার জয়গান | 
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মেঘেদর কথা 

মৗিমতা সরকার 

 

িক অপ প শাভা তামার, 

এই ধির ীর বুেকেত। 

মঘ হেয় ভেস চল দূর থেক দূরে । 

বলাকা নােমেত তামায় খুব ভােলা মানায়। 

যে র বাতা রেণ কী অপ প ভূিমকা তামার। 

মঘ হেয় ান পেয়েছা কােব  ও কিবতায়। 

কািলদােসর মঘদূেত কী অপ প মিহমা তামার। 

কখেনা বা িবরেহ হেয়েছা িমক- িমকার স ী, 

আবার কখেনা বা হেয়েছা মানুেষর আনে র ও স ী। 

তামায় দেখ মন ভােলা হয়, তামার কােছই বৃি । 

কৃষেকর জিমেত ধান ফেলেছ তার একমা  কারণ বৃি । 

তামার কােছই ব পাত ংস করার শি । 
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কত মানুেষর াণ িনেয়েছা, 

আবার কতই না িদেয়েছা শাি । 

 

মেঘ সৃি  মেঘ ংস 

তােত রেয়েছ সাম স  

মানুষ ধু দূষণ কের 

মঘ পেয় যায় ক । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

আহূিত 

আবু আরশাদ আয়ুব 

 

কতটা পথ পিরেয় এেসিছ  

জানা আর অজনা অনুসি ৎসায় কতই বড়াজাল ভেঙিছ 

িহসাব কিরিন কানিদন।  

কত আঁধার রােত আঁকেড় ধের িব ােসর অ ু  াচীর।  

সং ার আর সং ৃ িতর আ ােন ছুেটিছ দূবার গিতেত, 

বল উদ ম, উ ােস, আ িব ােসর  

দৃঢ় িত ায় আব  হেয়  

িছলাম ব  পিরকর। 

িব  আজ িব ায়েনর িব য়  

জািননা কান ডামাডেল আ ,  

তবুও অবেচতন মেনর  ডােক সাড়া িদেত দুহাত সািরত 

কের জানাই আহূিত... 
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শপথ 

সায়রী লাহা 

 

িচরকাল মধা তািলকায় নাম লখােনা ছেলটা গভীর রােত মের 

মের মরেছ, 

চাকির না পাওয়ার তী  য ণা তােক িত মু েত কুের কুের 

খাে । 

দীঘ াস ফলেত ফলেত িনেকািটেন টান মারেছ, 

টাকার অভােব চাকির বািতল, দির  ঘের জ , 

ঘুেষর পা া বিশ ভারী, সবাই বেল ছেল নািক ভীষণ 

মধাস । 

ঘেরেত অভাব, অসু  মা, বােনর িবেয় হয়িন, 

ছেলর চােখ ঘার অ কার কাথাও চাকির পায়িন। 

কথা িদেয়েছ অেনক িকছুই কেরেছ জীবন পণ, 

কতই আেছ শপথ করা, ভাঙেছ সারা ণ। 
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রােতর শেষ তারই 'শপথ' তার কাঁেধ হাত দয়, 

িব ােস জিড়েয় ধের কা া মুিছেয় ধায়- 

" িত মুহূেত টুকেরা হেয় ভাঙিছ আিম রাজ, 

িঠক তখনই আবার কা র  গড়িছ, করেছ না কউ খাঁজ। 

মেন পেড়? তুিমও কত শপথ কেরিছেল, 

একটু হেরই পড়েল ভেঙ, আমায় টুকেরা কের। 

ঘুের দাঁড়াও, জবাব দাও, 

তামার মধা িজতেত দাও। 

 েলা সািজেয় আবার িজিতেয় িদও তবু। 

আিম তামার থেকও টুকেরা বিশ, হার মািননা কভু।। 

 

 

 

 

 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

িবিচ  সু রবন 

আ ুল রাহাজ 

 

সু রবেনর একটা ছা  ীপ সখােন থাকত আিরন মেহশ আর 

সেরন ওেদর িদন কাটেতা সু রবেনর কাঠ ফল-মূল বেনর মধু 

সং হ কের আর নদীর মাছ ধের ীেপর একটা জায়গায় ছা  

বাজার িছল সখান থেক িনত  েয়াজনীয় িজিনস িকনেতা 

িব য় করেতা। সখানকার জীবনযা া িছল সহজ সরল সু রী 

গরান গওয়া হাগলা পাতার বেনর মধ  িদেয় বেয় চেলেছ নদী 

তার চািরিদেক শা  পিরেবশ সবুেজ রাঙােনা সব িদেক যন 

মেনারম পিরেবশ িনেয় ফুেট উেঠেছ আমােদর সু রবন। ীেপর 

মানুেষরা শা  িনিরিবিল পিরেবেশ খড়কুেটা আর গাল পাতায় 

ঘরা ছাউিন আর মািটর দয়ােল তির ঘর তার িভতের থাকেতা 

ওরা ছা  ছেল মেয়রা এই িবিচ  সাধ এর পিরেবশ িনেয় বেড় 

ওেঠ সারা জীবন মেন ােণ চােখর সামেন সবুজ ঘন পিরেবশ ও 

তার মহামায়া েপ িনেয় ফুেট ওেঠ । একটা ছা  পিরবার িছল 

ঐিদেক সবেচেয় াচীন বসিত সই পিরবােরর কতা হারাধন 
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একসময়কার সু রবেনর বন জ েলর অিলগিল সবই তার চনা 

এই সবুজ কৃিত যন তার দু চােখর নখদপেণ ভেস ওেঠ 

হারাধন ছেলরা এখন গভীর বেন িগেয় মধু সং হ কের যা হয় 

ীেপর শেষ ছা  একটা বাজাের সখােন ওই মধু িবি  কের যা 

অজন কের তা িদেয় সংসার চালান। এই িবিচ  সবুেজ ভরা 

গাছপালা নদী-নালা কৃিত যন তােদর কােছ মােয়র মত। এই 

ীেপ বছের একটা িদন তােদর উৎসব হেতা সবাই এক অপ প 

মলব ন আনে  মেত উঠেতা কৃিতর সবুজ মা যন মেল 

ধেরিছল এক অন  েপ তার মধ  িদেয় এই উৎসব এক 

অন রকম পিরেবশ িনেয় ফুেট উঠত। সু রবেনর িবিভ  ীেপর 

মানুষ যন এই মায়াময় পিরেবশ ক আগেল ধের রেখেছ িদেনর 

পর িদন বছেরর পর বছর ফেল তার এই িবিচ  সাধ িবে র 

িতিট াে র মানুষ িবিভ  মাধ েম ত  কেরেছ। মেহেশর 

আিরন আজ নদীেত মাছ ধরেত যােব সােথ আেছ মাছ ধরার 

উপকরণ ওরা আজ গভীর জ েলর পাশ িদেয় যােব শানা যায় 

ওখােন নািক বােঘর পােয়র ছাপ দখা যায় ওখােনই নািক বােঘর 

আ ানা মেহশ একটু ভয় ভয় এ নৗকার হাল চালােত লাগেলা 

কাথায় একটা শ  হেলা ওরা মেন কের বােঘর গজন নৗকা 

থেক লাফ মের জেল ডুব িদেলা একটু পর আিরন জল থেক 
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মাথা উঁচু কের দেখ ও পাড়ার খেগন মুমুরা নদীর পােড় কাঠ 

কাটেছ আিরন বলল আের মেহশ ওঠ ওঠ বােঘর গজন না গাছ 

কাটার আওয়াজ জল থেক উেঠ মেহশ হাঁপ ছাড়েলা। এরপর 

নৗকা আবার চলেত  করেলা খািড়র কােছ বশ অেনকটা মাছ 

ধরল ওরা বলা গিড়েয় এেসেছ ীন আেলায় কৃিত তার 

অপ প মায়া দৃশ  যন অপ প বিচ  িনেয় ফুেট উেঠেছ এরপর 

ওরা হােট এেস মজুমদারেদর আড়ৎ এ মাছ বঁেচ যা অথ পল 

দুজন ভাগাভািগ কের িনেয় বািড়র পেথ রওনা িদল িফের আসার 

পেথ বউ ছেল মেয়র জন  খাবার চাল ডাল আলু তল িকেন 

ওরা গ  করেত করেত বািড় এেলা আিরন বািড় চেল গল  

এিদেক মেহশ বািড়েত এেস বলল ও খাকার মা এই েলা তােলা 

নদীেত একটা ডুব িদেয় আিস এেস ভাত খাইেবা একটু ঘুম িদব 

তারপর গ  করব। এইভােব মেহশ আর আিরনেদর মেতা ীেপর 

মানুষ েলা দনি ন জীবনযাপন করেতা এইভােব সু রবেনর 

াকৃিতক মেনারম পিরেবশ এক বিচ  েপ ফুেট ওেঠ এক 

অন রকম পিরেবশেক সৃি  হেতা। সবুজ গাছপালায় আবৃত জীব 

বিচে র সমাহার এখানকারজীবনযা া ও তােদর সং ৃ িত 

সরলতা মন এক িবিচ  সমাহাের আমােদর িবিচ  সু রবন হেয় 
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উেঠেছ কৃিতর িবে  মােয়র কােল এক অনন  েপ ফুেট 

উঠেছ। 
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ে র বালুচর 

ইমানুেয়ল হক 

 

অজ  ে র বালুচর ! 

ে রা িমেথ  নয়, 

িতভাও সত  বেট । 

ঝাঁপসা অ কার, ম ঝড় ; 

অিনি ত িণক সুখ; 

দমকা তর - ঢউ 

েদর জীব  দাফন ! 

মনবেল ভাঁটার টান , 

আ িব ােসরা িনেখাঁজ । 

ৃিতর ভীেড়, িনমম  

সমেয়র পিরহােসর ভােজ ; 

িন ু র িনয়িতর অজুহােত  
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বেয় চেলেছ নদী- 

তজহীন, বগহীন ! 

বল জেলা াস, 

ািবত-িনমি ত বালুচর ; 

জেম থাকা েদর  

আক াৎ ভয়ানক ায়ালামুখী !! 
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অনু  

অিনেমষ ম ল 

 

দুয়াের দাঁিড়েয় চিত চতনা 

আম িল উেঠােন ভেঙ পড়া ডাল 

ভাঙেনর মম ছুঁেয় 

অনু  থােক। 

ঝড় উেঠিছল রােত 

য়াচাঁদ ঢেকিছল ছাই রাঙা মেঘ 

কামল ক ন ভার মেখ বাবুই 

খা ঘাস খাঁেজ। 

কাঁদিন সুের িসঁদুর ও অ  

অিভমান ছুঁেয় ঘুম া  যাপন 

দাহ ম ি তা চেয় 

অনু  থােক। 
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ক  আর শকড় 

িনশা দাস 

 

জীবন থেক যিদ কে র মূলটােক উপের ফলতাম, তাহেল হয়েতা 

সুখপািখর দখা পতাম। 

িক  িকছুেতই পািরিন তােক ছাড়েত, 

তাইেতা ক টা জিড়েয় ফেলেছ আমায় নাগ পােশ। যুে র জন  

যত শি  িছল গেছ সব  েয়। 

যটুকু লখার িছল, 

রেয়েছ চাপা পেড়। 

তবু সাহস হয়িন কখেনা, মানুষ এেসেছ আবার চেলও িগেয়েছ- 

িদেয় কে র পাহাড়। 

তাই ক েক আর পাইনা আিম ভয়। 

ভেয়র শকড়েক কেরিছ আ সাৎ- 

এেতই তা িনি ত জয়। 
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িনেবদেন- রাজা সূ ধর 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

ঝাপসা আেলা 

িনেবদেন- িজৎ সাহা 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

আট গ ালাির 

 
িশ ী- ফারজানা রহমান 



 

নট ফিড়ং | সংখ া – ১৫০ 

পাঠেকর মতামত নপেথ - 

 

িক কের জানােবন আপনার মতামত, কমন লাগেছ নট ফিড়ং, 

আরও িক িবভাগ চান, মইল ক ন আমােদর 

netphoring@gmail.com এ স াদকীয় সে  মতামত 

জানােত মইল ক ন sealbikram9@gmail.com এ। হায়াটস 

আপ করেত পােরন এই ন র এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপনােদর মতামতই আমােদর চলার পেথর অনুে রণা, জানান 

আপনার অিভেযাগও। 

পােয় পােয় ১৫০ সংখ ায় পা িদল আমােদর সকেলর ি য় নট 

ফিড়ং-এর। কমন লাগেছ আমােদর িতিট সংখ া জানােত 

ভুলেবন না িক । এভােবই পােশ থাকুন। 
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আপিনও পাঠান ছিব পরবতী সংখ ার জন , সই ছিব পরবতী 

সংখ ায় আপেলাড করেবা আমরা। 

সময় পেলই িক হােত তুেল িনেত ইে  কের ক ােমরা, তেব ছিব 

পািঠেয় িদন। আপিনও হেত পােরন ‘’Camera-man of the 

week’’ ছিব পাঠােত পােরন য কান িবষেয়র ওপর। পাঠােবন 

মইেল। আমােদর মইল আইিড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছিব পাঠােল ডক ফরম ােট পাঠােবন। 

Whats app No- 7501403002 
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সূেযাদয় 

Camera-man of the week 

িবভান চ বতী 
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পুন  

িতবারই নতুন চমক িনেয় আসেব নটফিড়ং সই কথা 

িদলাম। এই পি কা আপনােদর সবার তাই শংসা, 

সমােলাচনা, দািব-দাওয়া, ম ব  সবই জানােত পােরন 

িনি ধায়। ছড়া, কিবতা, অণুগ , গ , ব , ছিব ইত ািদ 

পািঠেয় িদন বৃহ িতবােরর মেধ । 

মইল ক ন  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app ক ন 7501403002 এই ন র এ। 

আমােদর ফসবুক পজ এর িল  

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমা ।। 


