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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।

োজ্স মাহমুদ 
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- ড়িরড়িৎ বিরাগী, সুিিিা িমিে, পড়ল ন াষ, 
মহাজেিা িসু, িন্ময় নদি, স্বপে কুমার রায়, রুপঙ্কর 
িক্রিিিী, সিয় নসাম, অেুপম ড়মত্র, শাহীে ইমড়িয়া্, 
আিদুস সাত্তার ড়িোস, রা্ড়ষি পাল, সু্ে িন্দ্র িমিে, 
অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি), রিড়্ৎ পাজে, দীপজ্যাড়ি 
গাঙু্গলী, রা্কুমার কয়াল, ফাল্গুেী পাল, নশখ্ সুমে, শঙ্কর 
সূত্রধর, আবু্দল রাহা্, অিড়ল নদ েন্দী, সিং ড়মত্রা রায়, 
অড়েজমষ পড়েি, এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিিিী, রা্া সূত্রধর, রুমড়ক দাস এিিং িািুল 
আলম। 
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ফড় িং কথা 
কজরাো িাইরাস এর নথজক সিকি থাকার ্েয নর্মে ড়েধাে 
নদওয়া হজয়জে িারিার হাি নধাোঁয়ার ্েয নিমড়ে িন্ধ হজয় নগজে 
পরস্পর এর সাজথ করমদিে করাও। ফলি নসৌ্েয সাক্ষাৎ এ 
সম্ভাষি ্াোজোর ্েয িারিীয় সিংসৃ্কড়ির ড়িরািড়রি ঐড়িহয 
েমস্কার ্াোজোর প্রিলে সিি্ে গ্রাহয হজয়জে। হাজি হাি 
নমলাজো িা করমদিে করার সিংসৃ্কড়ি মূলি প্রাশ্চাজত্তযর সিংসৃ্কড়ির 
নথজক অেুসরি করা হজয়জে। িজি িিিমাে সমজয় দাোঁড় জয় হাজি 
হাি নমলাজল িা করমদিে করজল এক্জের নথজক আজরক্জের 
মজধয কজরাো িাইরাস েড় জয় প ার সম্ভিো অজেকটাই নিজ  
র্ায়। ড়কন্তু সামাড়্ক দূরত্ব ি্ায় নরজখ্ও পরস্পর নক েমস্কার ও 
প্রড়ি েমস্কার ্াোজো র্ায় খু্ি সহজ্ই। িাই সোিে িারিীয় 
সিংসৃ্কড়ির অেুসরি করজে আট নথজক আড়শ। শুধু নর্ িারিিজষিই 
িাই েয় পৃড়থিীর প্রায় অজেক নদজশই িারিীয় সিংসৃ্কড়ির অেুসরি 
কজর পরস্পজরর সাজথ নদখ্া হজল হাি নমলাজোর প্রথা শুরু হজয় 
নগজে। র্ার ফজল সম্ভাষি ্াোজো র্াজঅ অড়ি সহজ্ই আর 
নসইসাজথ থাকজে ো করমদিজের ফজল নরাগ ে াজোর সম্ভিো। 
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নসলাইজয়র দাগ 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 

সিাই আ্ িযস্ত 

ড়েজ্র নলখ্াও পজ  ো 

এ িজল আমাজক ও িজল, নসম টু নসম 

শুধু িাহাড়র িা্ো 

ড়িিজর ফাোঁপা আড়িষ্কার 

কিকগুড়ল জ্বলন্ত েক্ষত্র 

উপগ্রজহর গলায় কান্না নমলায় 

শাড়ন্ত িায়ড়ে 

গন্ধজগাকুল হজি নিজয়জে  

লুপ্ত অজঙ্গর মজিাই 

শুকজো রুড়টজি কজয়কড়ট শরীর 

নিাঝার গড়ে িন্ধে িযাজঙ্ক 
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ড়হজরা সা্জি ড়গজয় 

ড়েজ্রই িারপাজশ পড়রখ্া 

এক ফুট পুরু 

নসলাইজয়র দাগ! 
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এজলাজমজলা 

সুিিিা িমিে 

 

ি যস্ত িঞ্চল শহজর 

নর্ড়দজক িাকাই নস ড়দজকই 

মুজখ্াজশর নিরজের আজলা। 

 

প্রথম ড়েজকাড়টজের নধাোঁয়ায় 

িৃড়প্তর িাগ িসাই 

দু’নিাজখ্র ড়মথ যা স্ব চু িুড়র কজর, 

নখ্াোঁিা দাড় র ফাোঁজক 

নপ্রম ন্ায়াজর পরশ ্াগায়- 

 ষা মা্া সিংসার  ুিাজি। 

 

ি যাকুল কাোঁজদা মে ড়েজয় েুড়ট 
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ি যাগ িা্াজর। 

ড়ফড়্ক্স নকড়মড়ির নিাধগজম য 

জ্ঞােিায়, 

মে হজয়জে িার। 

 

এজলাজমজলা কথার মাজঝ 

সাড়হি য িিিায় নপ্রম ড়েজিদে কড়র। 
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নম লা ড়দজে 

পড়ল ন াষ 

 

আ্ নম লা ড়দজে একলা  জর ক্লাড়ন্ত ডাো নমজল উজ  নর্জি 
পাড়র, 

শুধু িুড়ম িাও র্ড়দ। 

সা্াজিা আিার েিুে কজর নিামার হািড়ট ধজর ড়েঃশজব্দর িুক 
ড়িজর অেন্ত সুজখ্র আশায়। 

 

দুরাকাজশ নদড়খ্ কাজলা নমজ জদর ওই নিাজখ্, 

েড়ি এোঁজক িড়ল ড়িধািার সৃড়ি রাি ড়দে। 

নর্ে নকউ নখ্াোঁজ্ নপ্রজমর ন্ায়াজর অজ্ঞািিাজস অড়িমােী - 

িুজক িজয় িড়ল নিদোর নেউ। 

 

কজ ার আ াজি কজ ার হয় ড়শরদারা, 
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গিীর অন্ধকাজর ড়েরজি ড়েিৃজি অড়িমাজে শুড়ে, 

টাপুর টুপুর িাড়রধারার ড়মড়ি মধুর গীি। 

নর্ে মজে হয় শাড়ন্ত সুখ্ িা্জে েূপুর পাজয়। 

 

এমে িািোর সাগজর ডুজি মুক্ত ঝরাও নকজো? 

কাজলা নমজ র নিলায় মুখ্ নেজক, 

ড়ির ড়পপাড়সি অোমী কাউজক 

িাজলাজিজসড়েজল নর্ে? 

 

 

 

ড়প্রয় পা ক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৭ 

মাত্রা ো া 

মহাজেিা িসু 

 

আমার অড়িে নদজশর 

নখ্াোঁ্ পাওড়ে িুড়ম আ্ও, 

অড়িেজয়র শিি ড়দজয় 

গজ জো মজের িাোঁ্ও। 

 

গিীর নর্ নেশায় ডুজি ড়েলাম এিড়দে, 

অিজশজষ িাই োই হজয় ওজ , 

নেজক নদয় র্ি রাস্তা রজয়জে কড় ে। 

 

িিু অিুঝ মজের প্রড়িটা নলখ্ায়, 

নলখ্েী শুধুই নিামার । 

অজর্াগযিার মাত্রা হাড়রজয় 
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গল্প ড়লজখ্ড়ে ক্ষমার। 

মাত্রারা সি হাড়রজয় নফজল 

সহ্ ড় কাো গুজলা, 

্লেড়ি িাই িুড়লর টাজে 

নিামার ড়িোো েুল। 

 

আলজস আদর, অজগাোজলা নরাদ 

িাষা খু্োঁজ্ নফজর আলাজপর 

িুক িুইজয় পরা- 

ড়েিিাক সাজ্ ্ ায় গন্ধ নগালাজপর। 

 

আলজিা নোোঁয়ার গিীরিা িাই 

মাপাই হয়ড়ে আ্, 

মাপকাড়  শুধু আদর নমজপজে 

খু্ইজয় ড়েজ্র লা্। 
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ড়েজ্র সাজথ ড়কেুক্ষি 

িন্ময় নদি 

                 

একটা সময় এমে আজস র্খ্ে ড়েজ্জক আর 

িারিার সমাজ্র কাজে নর্াগয প্রমাি করজি 

ইজঅ কজর ো 

 

্ন্ম। মৃিুয। সম্পকি। অেুিাপ। পাপ 

নগাধূড়লর আজলার মজিা ড়ফজক হজয় আজস। 

দরকার পজ  ো কি নিজপ রাখ্ার অথিা 

মােুজষর নিাজখ্ িাজলা সা্ার 

 

এমে ব্রাহ্মমুহূজিি ড়েজ্জক মহাশূেয মজে হয়। 

শরীজর নেজয় থাজক েক্ষত্র েদী। ্ীিেজক িাড়সজয় 

ড়দজি ইজঅ কজর িািাজসর িুজক... নর্ে ড়েন্ন পালক 
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একটা সময় আজস র্খ্ে ড়েজ্জক ন্াোড়ক মজে হয় 

নর্ অন্ধকারজক িযাজলি েুোঁজ  ড়দজয় ড় ক খু্োঁজ্ নেয় 

ড়েজ্র পথ। 
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ড়ফজর নর্জি হজি 

স্বপে কুমার রায় 

 

একড়দে ড় ক ড়ফজর র্াি 

গুড়েজয় ড়েড়অ ফাটা নেোঁ া কাগ্-পত্র 

ড়কেু পুজরাজো ্ামা-কাপ , 

অিীি সৃ্মড়ির ড়িড়ি ধরা অযালিাম নেওয়ার 

প্রশ্ন ওজ  ো। 

িাই ড়কেু ড়দে ধজর ড়েয়ম কজর 

বশশজির পা শালায়  ুরজি র্াই, 

সন্ধযা হজলই ড়িজলজকা ায় িজস শহজরর আজলাগুজলা একসাজথ 
জ্বলজি নদড়খ্ ; 

িাড়কজয় থাড়ক সকাজলর ফুটপাজির ড়দজক। 

খু্ি মজে পজ  নিাষিার ্জল নর্ড়দে প্রথম সাোঁিার ড়শজখ্ড়ে 

কুিেগজর কাগজ্র ন াোয় মুড়  নখ্জয়ড়ে। 
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খু্ি কি হয় অমলটার ্েয 

আমার আজগই েযািং েযািং কজর িজল নগল ! 

নকউ েুোঁজি িায়ড়ে, নদজখ্ড়ে - 

একমাত্র নেজলটাও আসজি পাজরড়ে, ও ড়িজদজশ থাজক। 

 

আমাজকও নর্জি হজি 

িাই গুড়েজয় ড়েজি হজঅ - 

র্ািার সময় কাোঁথা কম্বল, নেোঁ া শীিল পাড়টটা ্ড় জয় ড়েজলই হল; 

 

িয় হয়, নর্জি িয় হয় 

র্ড়দ ওখ্াজে রাজির পর নিার ো আজস, 

িািাস থমজক দাোঁ ায়। 

ওখ্াজে ড়ক ্িা ডাজল লাল ফুল নফাজট 

িযস্ত মােরাো পাড়খ্ পুকুজর মাে ধজর 

ড়িষন্ন দুপুজর মাথার উপর শঙ্কড়িল ডাজক 
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নকউ িলজি পাজরড়ে ? 

িিুও আমাজক ড়ফজর নর্জি হজি - 
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ড়শকল 

রূপঙ্কর িক্রিত্তিী 

 

আড়ম ্াড়ে অিীি অজেক দূজর, 

মােুষ সকল িড়িষযজিই মজ্, 

আড়ম ্াড়ে িযথি মােুষগুজলা 

হাড়রজয় নগজে ওই নস সিুজ্ 

 

আড়ম ্াড়ে সকাল নিলাগুজলা 

সকাল সকাল ড়গজয়জে অস্তপাজর 

আড়ম ্াড়ে িুল িুড়ঝজয় িাজক 

ড়িজকল নেজম এজসজে গৃহদ্বাজর 

 

আড়ম ্াড়ে কু্ষদা, িজ া কু্ষদা 

কঙ্কাল সার শরীর ন্া া কু্ষদা 
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দু’মুজ া িাি নপট দু’খ্াড়ের িজর 

দু’মুজ া হাি িাইজে অজেক সুধা 

 

ড়দে নিা নগজে অজেক অজেক দূজর 

অজেক কথাই সৃ্মড়ির কাজলা কুজয়ায় 

িাজির ল াই ্াজি িদজল আড়্ 

দুমুজ া আ্ ধমি োজমর েুজিায় 

িার স্ব চু আ্ও লুটজি নিামায়-আমায়, 

ড়িজরাহ আ্ নিাষামুজদর  র 

অদৃশয নস সীমাো টুকু ড়েজয়, 

রু্দ্ধিা্ হাকজে কাজলা দর 

 

ড়সড়রয়া আ্ কার ্েয কাোঁজদ 

ড়িরহ ো প্রথম নপ্রজম েযাোঁকা? 

ড়েটমহল কাোঁদজি িুজল নগজে 
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িাই আ্, িাই নক নেজ  একা 

 

গলা হয়জিা উ জে হা্ার খ্াড়েক 

প্রড়িিাদ েয়, নদশজরাহী িারা, 

নদজশর নিাজখ্ পজ জে নকাজো োড়ে 

িুজলই নগজে, ড়েল ড়শরদাোঁ া 

 

আমায় নিামায় িন্দী কজর ওরা, 

করজে শুধু শাসক শাসক নখ্লায়, 

ড়িজরাহ িাই ড়িপ্লজি িদজল সা া, 

স্বাধীে সূর্ি উ ুক নিারজিলায়। 
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আড়ম র্াজক খু্োঁড়্ 

সিয় নসাম 

 

আড়ম র্াজক খু্োঁড়্ নস ড়ক িুড়ম ? 

 

খু্োঁড়্ নিাজখ্ িাোঁদ মুজখ্ িাোঁজদর হাড়স 

িুজলর প্লািজে খু্োঁড়্ নপ্রম 

 

র্াজক খু্োঁড়্ নস ড়ক িুড়ম ? 

খু্োঁড়্ অন্তর ্ুজ  শ্রািি ন্ােো 

 

নিামার িাদর নিামার থাক 

 

আড়ম নিামাজক ড়দলাম 

নিামার হাজির নোোঁয়ায় 
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আমাজদর প্রিীিজিলার নদালে িাোঁপা 

 

নিামার পাড়খ্-ডাকা নিার 

নিামার িকুল-গন্ধ-ে াজো নিার 

নিামার ড়শউড়ল-হজয় ড়ফজর আসা নিার 

 

আড়ম র্াজক খু্োঁড়্ নস ড়ক িুড়ম ?? 

 

এই অন্ধকাজর িুড়ম আমাজক িড়রজয় দাও 

নিামার হৃদয় িরা আজলার হাড়স 

এিিং বেঃশজব্দযর নপ্রম 

 

আড়ম র্াজক খু্োঁড়্ নস ড়ক িুড়ম !!! 
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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 ড়িরকুট 

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 

প্রশ্ন- আমার নেজল ড়কেুড়দে হল নকাজো কথা শুেজি িায় ো। শুধু 
রাগ কজর । নমািাইজলর প্রড়ি আসড়ক্ত আজে। ড়ক করজিা িুঝজি 
পারড়ে ো?  

নরিিী, নকািড়িহার 

উত্তর- প্রথমি আপড়ে নেজলর িয়সটা উজিখ্ কজরেড়ে, করজল 
উত্তর ড়দজি সুড়িধা হি। ি জদর কথা নশাজে ো, ড়কন্তু ও ড়ক 
িলজি িায় নসটা ড়ক আপোরা কখ্জো শুজেজেে ? নকাজো একড়ট 
কারজি ওর রাজগর প্রকাশ  টজে, এই রাজগর িা অড়িরিার উৎস 
অেুসন্ধাে করুে। নমািাইজলর অড়িড়রক্ত আসড়ক্ত অজেক সময় মে 
নক অড়ির কজর নিাজল, ওজক এর অপকাড়রিা িুড়ঝজয় িলুে। ও 
র্ড়দ ড়িৎকার কজর ন্াজর কথা িজল িজি িজিাড়ধক শান্ত হয় এর 
্জেয ওর সজঙ্গ কথা িলুে। ওজক উৎসাহ ড়দে সৃ্েশীল কাজ্, 
নমড়ডজটশে করাজি পাজরে । প্রজয়া্জে কাউড়িলর এর সজঙ্গ 
নর্াগাজর্াগ করুে। 
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সকজল িাজলা থাকুে সুি থাকুে, মে খু্জল কথা িলুে, আরও প্রশ্ন 
থাকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নিিা করজিা। 

 

এই ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পা াজি িাইজল প্রশ্ন ড়লজখ্ নমইল করজিে 
netphoring@gmail.com এ। প্রজশ্নর সাজথ ড়েজ্র োম, 
ড় কাো ড়দজি পাজরে। আপড়ে ো িাইজল আপোর োম প্রকাশ 
করা হজি ো। নসজক্ষজত্র ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ অড়েঅুক। হৃদজয়র 
ড়িরকুট আপোর পাজশ আজে, থাকজি সিিদাই। 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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সুজিিো 

শাহীে ইমড়িয়া্ 

 
কিড়দে কড়িিা নলখ্া হয়ো সুজিিো। 

আড়ম িুজল নগড়ে নশষিার নিামার নখ্াোঁপায় ্ুোঁইফুল োড়ক ড়শউড়ল 
ফুল ড়েজলা ! এিার নদখ্া হজল মজে কজর  াসফুল নখ্াোঁপায় গুোঁজ্ 
নদজিা। কী িা আর ড়দজি পাড়র। নদওয়ার িলজি ওই সামােয ফুল, 
গঙ্গা েদীর নরাি, রাষ্ট্র আর একড়ট কড়িিা। িাড় র পাজশর গােড়ট, 
পা িাো কুকুরড়ট, অোথ ড়শশুড়টর কথা ্ােজি িাই। 

প্রায় একটা দী িকায় ড়িড়  সমাপ্ত করজলা সন্দীপ। 

সন্দীপ সীমাজন্তর আড়মি। িারমাস হজলা পাহাজ  নপাড়স্টিং পজরজে। 
নোজটাজিলায় একিার িািা রাষ্ট্র, মােড়িজত্র কাটাকুড়ট নখ্লার গল্প 
শুড়েজয়ড়েল। িািাজক প্রশ্ন কজরড়েজলা, "িািা নগাটা পৃড়থিীটা নিা 
একটাই মােড়িত্র। িসুধধি কুটুম্বকম্"। পাহাজ র সিজথজক উোঁিুজি 
দাোঁড় জয় নরা্ পৃড়থিী নদখ্ার নিিা কজর। দু-নিাখ্ র্িদূর র্ায় 
িগজলর রাইজফল মাড়টজি নরজখ্ দুহাি প্রসাড়রি কজর শূেযিা 
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আগজল নেয়। নেশা িলজি সময় নপজলই কড়িিা নলজখ্ ড়কিংিা 
ড়িড় । সন্ধযা োমজল কযাজম্প িা, ড়সঙ্গারা অিসজরর ডাক পজর। 
সন্দীপ নরা্ িারড়দজকর নোট্ট নোট্ট  টোগুজলা নদজখ্। 
শাহোওয়া্ িার েিুে ড়িড়ির একজ্া া িুড়  এজেজে িাই 
িারিার িাজয়র কাজপর পাজশ রাজখ্ আর নিাখ্ িুড়লজয় নেয়। 
রাজ্ন্দ্র ড়সিং সারাড়দজের পাগড় র ধুজলা মুেজি থাজক। কুমারামাে 
গলা নেজ  নিজলগু িাষার একড়ট নলাকগীড়ি হজি হয়জিা! গাইজে। 
এমে নোজটা নোজটা কথা সিার। 

সন্দীজপর মজে পজ  একড়দে ড়িজকজল গঙ্গার পাজ  সুজিিো ও নস 
নকাজো এক অজ্ঞাি মাড়ঝর কজে মােি ্েম ড়েজয় একখ্াড়ে 
িাউল গাে শুজেড়েজলা। সুরড়ট এখ্েও কাজে িাজ্। সুরড়ট 
িারিিজষির এপ্রান্ত নথজক ওপ্রান্ত পর্িন্ত একড়ট সরলজরখ্া এোঁজক 
নদয়। সারাটাড়দে কিড়কেুই িািজি িািজি ড়িগাজরর নলাহাটুকুজক 
নগালাজপর পাপড়  মজে হজি থাজক। রাইজফজলর েলা নথজক 
একঝাোঁক পাড়খ্রা নরা্ সকাল সন্ধযা অোয়াজস এজদশ নথজক 
ওজদশ  ুজর নি ায়। পাড়খ্জদরও িুড়ঝ ্াড়িপুজির বি ক হয় 
েয়জিা কাোঁটািার ড়ক নিাজখ্ পজ ো। "খ্াোঁিার ড়িির অড়িে পাড়খ্ 
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নকমজে আজস র্ায়" গােড়ট সন্দীপ গুেগুে করজি করজি ড়েজ্ই 
পাড়খ্ হজয় র্ায়। 

সকাজল আয়োর সামজে ড়েজ্জক নদজখ্ িমজক নগজে। শরীরটা 
কলকব্জা, োটিলু্ট ড়দজয় ন রা একটা আস্ত নরাজিাট। হৃদয়হীে 
একটা র্জের মি। সকাজল ড়েজ্জক আর নদজখ্ ো। এমে 
প্রড়িজ্ঞা সিংিাদপজত্রর ওপজরও হজয়ড়েল। প্রথমপািা নথজক 
নশষপািা শুধু ড়হিংরিা, রাহা্াড়ে, খু্জোখু্ড়ে, ধষিি, রা্েীড়ি 
নকাথাও একড়ট কড়িিা নেই। 

সুজিিোর হাজি সিংিাদ পত্র, "গিরাজত্র নিয়জেজটর আ াজি এক 
রু্িক আড়মির মৃিজদহ উদ্ধার হজয়জে। নিয়জেজটর ধারাজলা িকিজক 
ইস্পাজির মাথায় একড়ট ড়িড়  পাওয়া নগজে-কিড়দে কড়িিা নলখ্া 
হয়ো সুজিিো...।" 
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্ব্দ 

আিদুস সাত্তার ড়িোস 

 

রমরড়মজয় িলড়েল োদু সাহার ড়মড়ির নদাকাে। িারজট পাোঁিটা নলাক 
ড়দে রাি ড়মড়ি িাোি। এি নসল! 

োদু সাহার আজগ ড়কেুই ড়েল ো। টাড়ল নদওয়া একটা মাড়টর 
নদওয়াজল িাড় জি িাস করি। নদাকাে নথজক পজর অজেক ড়কেু 
হজয়জে িার। িার নর্াগযিার িাইজি র্া অজেক নিড়শ। ফজল োদু 
সাহার নদমাক নদজখ্ নক ! 

িার নদমাক মােুষ নদখ্জলও িগিাে নদখ্জিে ো। ড়িড়ে 
সিিশড়ক্তমাে। অিএি ড়িড়ে একড়দে একটা পাগলজক িার 
নদাকাজে পাড় জয় নদে। িার গাজয় িীষি দুগিন্ধ। আর মাড়ে 
িেিে। 

নদজখ্ কাস্টমাররা নিা ন ন্নায় োক, মুখ্ ধজর। ও িজল, 
"পাগলটাজক িাজ া। গন্ধ! গন্ধ!" 
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অমড়ে োদু সাহা উেুজের কাজে পজ  থাকা একটা নিলা কা  হাজি 
িুজল নেয়। ও পাগলটার কাজে নিজ  আজস, "এই শালা পাগল, 
এখ্াজে নিার ড়ক দরকার িল। িল ড়ক দরকার...?" নস ড়ক মার ! 

অড়িশাজপ পজর োদু র্খ্ে অন্ধ ও িড়ধর হজয় র্ায় িখ্ে নদমাক 
নকাথায় ! 

কখ্ে ড়কিাজি ড়িড়ে মােুষজক ্ব্দ কজরে! 
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পিিী 

রা্ড়ষি পাল 

 

১ 

আ্ও উ জি নদড়র হল পলাজশর।  ড় র কাটা ১১টা েুোঁজয়জে। 
একটা ঝাোঁকুড়ে নি  ুম িােল ওর। নকাজো দুঃস্ব চু নদখ্ড়েল 
নিাধহয়। নকাজোমজি ড়িোোয় উজ  িজস িািার নিিা করল ড়ক 
নদজখ্জে। শুধু েীল একটা শাড়  আর একটা োম মজে প জলা, ‘প’ 
ড়দজয় ড়কেু একটা। হয়জিা িারই োম হজি। আধজখ্ালা নিাখ্ ড়েজয় 
িাড়কজয় রইল ড়কেুক্ষি নদওয়াজলর দুড়ট পাশ নর্খ্াজে এজস 
ড়মজশজে নসই সরলজরখ্ায়। শরীজরর একরাশ ক্লাড়ন্ত ও দুিিলিার 
োপ নর্ে ড়কেুজিই র্াজঅো িার। নকাজোমজি ড়েজ্জক নটজে 
নটজে িাথরুজম ড়েজয় নফলল। ১টায় ডাক্তাজরর appointment, 
নর্েজিে িাজি স্নােটা নসজর ড়েল। ড়খ্জদ িািটা অড়ব্দ নেই। 
পলাজশর সিড়কেু নর্ে একটা ড়িরড়ক্তকর পুেরািৃড়ত্ত মজে হজঅ। 
কয়ড়দে এিাজি অসুি নস, িাও ড় ক  াওর করজি পারজে ো 
পলাশ। িাথরুম নথজক নিড় জয় ে িজ  পাজয় ড়িোোর নকাোয় 
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ঝুলন্ত ্ামা নটজে ড়েজয় প জি লাগল নস। কলাজরর নিািামটা 
লাগাজি ড়গজয়, িুজকর কাজে নি্া নি্া ড়ক একটা মজে হজলা। 
িাড়কজয় নদজখ্ লাল রজের একটা দাগ িুকপজকজট। ড়কজসর 
ড়কেুজিই মজে করজি পারজলা ো। নকাথায় ড়গজয়ড়েল ্ামাটা পজ , 
অজেক নিিা কজরও মজে প ল ো। ড়কন্তু পাল্টাজোর সময় নেই 
আর। িা ািাড়  বিড়র হয় ড়েজলা ্ুজিা পজর।  ড় টা ড়কেুজিই 
খু্োঁজ্ পাজঅ ো। এড়দজক ওড়দক িাড়কজয়ও নপজলা ো। ড়িোোর 
মজধযও হািড় জয় নদখ্জলা। ো, নসখ্াজেও নেই। নশষজমশ নটড়িজল 
ডাজয়ড়রর ফাোঁজক নপল।  ড় টা নির করজি ড়গজয় লক্ষয করজলা ড়কেু 
একটা নলখ্া আজে নশষ পৃষ্ঠাটায়। ড়কন্তু িাড়কজয় নদখ্ার ইজঅটুকু 
আর নেই।  ড় টা হাি পজ  নদজখ্ িন্ধ হজয় আজে। একটা 
দী িোস নিড়রজয় এজলা পলাজশর। এখ্ে উপায় নেই এটাই পরা 
ো া। িা ািাড়  নি জি হজি। 

২ 

ড়িজ র িাজস নকাজোরকজম ড়িজ িযাপ্টা হজয়, ধাক্কাধাড়ক্ক কজর োমল 
পলাশ। ড়কন্তু এসজির প্রড়ি ভ্রুজক্ষপ নেই আর পলাজশর। 

িাস স্টজপর নমা  নথজক িাড় র ড়দজক একটা ন াজরর মজধয হাটজি 
লাগল। িযাজগর নখ্ালা নিে নথজক ড়রজপাটি এর অজধিক নিড়রজয় 
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রজয়জে। িীব্র নরাজদর মজধয একটা অজটা নেওয়ার কথাও নর্ে 
মজের নেই িার। এপাটিজমজের এর নগট ড়দজয় েুজকই সামজের 
নিঞ্চটায় ড়গজয় িসল পলাশ। নরাজদর িাজপ গরম হজয় আজে 
নিঞ্চ। িাজরর দুপুজর িযাপসা গরম হাওয়া িইজে। ড়কন্তু ড়কেুজিই 
নর্ে নকাজো মে নেই পলাজশর। হ াৎ দূর নথজক কথা কাটাকাড়টর 
আওয়া্ কাজে এজলা পলাজশর। একরাশ ড়িরড়ক্ত ড়েজয়  ুজর 
িাকাজলা পলাশ। নগজটর ওখ্াজে ওয়ািমযাে নকাজো এক মড়হলার 
সাজথ িকি করজে। মড়হলাড়ট িারিার িার ড়দজকই আঙু্গল িুজল ড়ক 
িলজে। একটু অিাক হজলা পলাশ। ওয়ািমযাে এিার িার ড়দজক 
এড়গজয় এজস িলল মড়হলাড়ট োড়ক িার সাজথ নদখ্া করজি িাইজে, 
ড়কন্তু এড়ি নরড়্স্টার এ োম ড় কাো ড়দজি িার আপড়ত্ত। 

এিার িাজলামজিা ড়ফজর নদখ্ল মড়হলাড়টর ড়দজক পলাশ। েীল 
রজের একড়ট শা ী পড়রড়হিা, হলুদ রজের ব্লাউ্, নোট কজর কাটা 
িুল, িজয়স ড়িড়রজশর নকা ায় হজি। ওয়ািমযাে িলজে িাজক নগজট 
ড়গজয়ই কথা িজল আসজি। এখ্ে ড়িরড়ক্তর ্ায়গায় একরাশ 
নকৌিূহল ড়েজয় এড়গজয় নগল পলাশ। িযাগটা নিজঞ্চই নরজখ্ 
এজগাজলা। কাজে নর্জিই এক অদু্ভি হাড়স ড়েজয় নমজয়টা ড়্জজ্ঞস 
করল, "আপড়েই ড়ক পলাশ িািু ?" 
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-হযাোঁ। আড়মই। িলুে ড়ক দরকার ? 

-আড়ম িাজস আপোর নপেজে ড়েলাম। আপোর িযাগ এর নিেটা 
নখ্ালা ড়েল। োমার সময় পজর নগজে একটা envelope, ড়িজ র 
মজধয ডাকজলও শুেজি পােড়ে। ওটাই ড়দজি এলাম। 

ড়কেুটা হুস ড়ফরল এিার পলাজশর। এিটা অেযমেস্ক হওয়া ড় ক 
হয়ড়ে। এিাজি ড়রজপাটিগুজলা হাড়রজয় নগজল ড়ক হজিা নক ্াজে। 

-এই ড়েে, আপোর খ্াম। ওপজর আপোর ড় কাো নদজখ্ িজল 
এলাম। 

খ্ামটা হাজি ড়েজয় আ জিাজখ্ একিার নদখ্ল পলাশ নর্ িন্ধ 
রজয়জে মুখ্টা। নমজয়টা এিার িজল নর্জি উদযি হল। পলাশ 
িািল এই নরাজদর মজধয এিদূর এজসজে নমজয়টা। একিার 
িাড় জি ো ডাকজল খ্ারাপ নদখ্াজি। 

-িলড়ে, এি কি কজর এিদূর এজলে। একিার আসুে আমার 
ফ্ল্যাজট। অজেক ধেযিাদ নফরি নদওয়ার ্েয এটা। 

-ো ো নসসজির প্রজয়া্ে নেই। িজি একটু ্ল অিশযই ড়দজি 
পাজরে। অজটা ো নপজয় নহজট এলাম নিা িাই। 

ওয়ািমযাে-নক ইশারায় নগট খু্লজি িলজলা পলাশ। 
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-িলড়ে আমার োমটা নিা ন্জেই নগজেে। আপোর োমটা নিা 
্াোই হল ো। 

-আমার োম পিিী। 

নিজঞ্চর ড়দজক এড়গজয় নগজলা পলাশ। িযাগটা ড়েজি। 

-িলড়ে নর্, আপড়ে ড়ক ডক্টর নদখ্জি ড়গজয়ড়েজলে। খ্ামটায় ড়রজপাটি 
মজে হজলা। আসজল আড়ম এক্ে radiologist িাই আর ড়ক 
নকৌিূহল আটকাজি পারলাম ো। 

-হযাোঁ। শরীরটা ড়িজশষ িাজলা নেই ড়কেুড়দে ধজর িাই। 

এই ড়িষজয় কথা ও াজি অস্বড়স্ত নি প জলা পলাশ। িা ািাড়  
এড়গজয় নগজলা িযাগটা ড়েজি। িযাগটা হাজি ড়েজয়  ুরজিই নপেজে 
নদখ্ল পিিী দাোঁড় জয়। একটু হকিড়কজয় নগল এি কাজে একটা 
নমজয় নক দাোঁ াজি নদজখ্। 

-আমার ্রুড়র একটা নফাে কল এজলা এখ্েই। নিজরাজি হজি। 
আমার কাডি ড়দজয় র্াড়অ। অসুড়িধা হজল নফাে করজিে। 

িড়কজির মজধয পলাজশর িুকপজকজট ড়ক একটা গুোঁজ্ ড়দজয় 
হেহড়েজয় নিড়রজয় নগল নমজয়টা। এজিা দ্রুি সিড়কেু  টজলা নর্ 
ড়কেু  াহর করজি পারজলাো নস। নগট এর ড়দজক ড়কেুক্ষি নিজয় 
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রইজলা পলাশ। নমজয়টা হন্তদন্ত হজয় নগট নথজক িাড়দজক নর্ে 
নদৌজ াজঅ। এজিা িা াই র্ড়দ থাকজি িজি ড়দজিই িা এজলা 
নকে। একিার িািজলা ডাকজি, ড়কন্তু পরক্ষজিই িািজলা, নিো 
নেই ্াো নেই ড়ক দরকার। 

৩ 

একটু ধািি হজয়, িুকপজকজট হাি ড়দজয় নদখ্ল, একটা ড় জয় 
রজের ড়িড়্ড়টিং কাডি। িাজি লাল কাড়ল নি নলখ্া, পিিী। আর 
েীজি একটা নর্াগাজর্াজগর োম্বার। আজরা অিাক হজলা পলাশ। শুধু 
একটা োম আর েম্বর। ো আজে পদড়ি ো আজে ড় কাো। এমে 
আ্ি কাডি নস আজগ নদজখ্ড়ে। নমজয়টার মজিাই এটাও অদু্ভি। 
িযাগ আর খ্ামটা ড়েজয় ড়েজ্র wing এর ড়দজক এজগাজলা পলাশ। 
হাোঁটজি হাোঁটজি মজে প ল নমজয়টা আিার র্াওয়ার সময় িজল নগল 
নর্ অসুড়িধা হজল নর্াগাজর্াগ করজি। ড়কন্তু এরও নকাজো মাথা মুনু্ড 
ড়কেু িুঝজলা ো নস। নকে নস িার সাজথ নর্াগাজর্াগ করজি, র্ার 
োম ো া আর ড়কেুই নস ্াজে ো। আর ড়ক-ই িা অসুড়িধা হজি। 
র্া অসুড়িধা সি নিা ড়েজ্ই সামলাজঅ। 

ড়লজে উজ  ৭ এর নিািাম ড়টপল পলাশ। আজরকিার নদখ্ার ্েয 
কাডিটা িুকপজকট নথজক নির করজলা। হ াৎ িুজক হালকা একটা 
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িযথা অেুিি করজলা। ড় ক ইজিকশে ড়দজল নর্মে হয়। িাড়কজয় 
নদজখ্ লাল দাগ নর্খ্াজে ড়েল সকাজল, নসটায় আ া আ া মিে। 
িযথা ক্রমশ নিজ ই িলজে। ড়লে নথজম দর্া খু্লল। নকাজোমজি 
িযাগটা ড়েজয় নিজরাজলা পলাশ। িযথাটা এিার িুক নথজক গলা হজয় 
মাথা অড়ব্দ নপৌঁজে নগজে। নকােড়দজক িার ফ্ল্যাট নসটাও ড় ক 
করজি পারজে ো পলাশ। নিাখ্ দুজটা ঝাপসা হজয় আসজে। 
ন োঁষজি ন োঁষজি শরীরটা ড়েজয়  জর েুকজলা পলাশ। িযাগটা হাজি 
নেই আর। মাথা িযথায় নফজট র্াজঅ। পা নথজক নর্ে আগুে 
জ্বলজে। হাি-পা ড়কেুই আর অেুিি করজি পারজে ো। 
নকাজোমজি নটড়িজলর সামজে িসল। হ াৎ মজে প জলা পিিী 
নমজয়টার কথা। অসুড়িধা হজল নর্াগাজর্াগ করজি িজলড়েল। হাি 
দুজটা কাোঁপজে। কপাল পুজ  র্াজঅ। কাডিটা নির কজর ্ামাটা 
নকাজোমজি খু্জল, েুোঁজ  নফলজলা পলাশ। হাজি ড়েজয় োম্বারটা 
নিাঝার নিিা করল। ড়কন্তু নিাজখ্র সামজে সি ঝাপসা। িুঝজলা 
ধজর রাখ্জি পারজে ো কাডিটা। সামজের ডাজয়ড়রর পািায় িা 
খু্জল, নলখ্ার নিিা করজলা োম্বারটা। নকাজোমজি পিিী োমটা 
ড়লখ্জলা। ড়কন্তু কপাজলর  াম পজর পািা ড়িজ্ র্াজঅ। পািা 
পাল্টাজি িাইল পলাশ। ড়কন্তু এ ড়ক! নিাখ্ প্রায় িন্ধ হজয় আসজে 
িার। ড়কন্তু িার মজধযও ড়শরদাোঁ া ড়দজয় নর্ে ড়িদুযৎপ্রিাহ  জট 
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নগল িার। আজগর প্রড়িটা পািাজিই নমজয়টার োম নলখ্া। 
একদম শুরু নথজক নশষ অড়ব্দ সিকটা পািায় শুধু পিিী নলখ্া। 
্জলর মজিা ড়কেু পজ  শুরুর ড়দকটা প া র্াজঅ ো। পাগল 
পাগল মজে হজলা ড়েজ্জক পলাজশর। এও ড়ক কজর সম্ভি, নস নিা 
ওই নমজয়টাজক আজগ কখ্জো নদজখ্ড়ে। িাহজল ওই নমজয়টার োম 
িার ডাজয়ড়রজি এজলা ড়কিাজি। ওর মজে হল সকাজলর দুঃস্ব চু 
নর্ে এখ্জো কাজটড়ে। সািসজিজরা িািজি িািজি আধজখ্ালা 
দর্ার ড়দজক এজগাজি নিিা করল পলাশ। ড়কন্তু পারজলা ো। 
পজ  নগল। এিার নিাখ্ পুজরাপুড়র িন্ধ হজয় এজলা িার। আর নর্ে 
নকাজো িযাথাই অেুিি হজঅো। মজে হজঅ নর্ে ্জলর ওপর 
িাসজে। নক নর্ে কাজের কাজে িারিার িলজে "আড়ম পিিী"। 
পিিী, পিিী এই আওয়া্ শুেজি শুেজি এিার  ুমাজি নস। 
নশষিাজরর মজিা নিাখ্ নখ্ালার নিিা করল। িারী ্ুজিার শব্দ 
শুেজি নপল। নটর নপল নক নর্ে দর্াটা িন্ধ করজলা। আর ড়কেু 
মজে নেই পলাজশর। 

উ জি আিার নদড়র হজলা পলাজশর।  ড় র কাটা িলজে 
এগাজরাটা। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৭ 

োরী 

সু্ে িন্দ্র িমিে 

 

িীর নর্াদ্ধার কাজেও িুড়ম মা 

িুড়ম অলিংকাজর সড়িি নদিী। 

িুড়ম রািজির পত্নী মজন্দাদরী, 

োরী িুড়ম িীষি শড়ক্তশালী। 

 

প্রজিযক সন্তাজের আদশি মািা, 

 র-সিংসাজর িুড়মই লক্ষ্মী; 

িুড়ম হীো ্গৎ অিল, 

োরী িুড়ম িীষি শড়ক্তশালী। 

 

পজের েযয় অপরূপা িুড়ম, 

সীিার মি আ্ও িুড়ম সিী। 
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িুড়ম দুগিা, দশরূপধাড়রিী, 

োরী িুড়ম িীষি শড়ক্তশালী। 

কাজলর পর কাল নশ্রষ্ঠ িুড়ম, 

রু্জগ রু্জগ নসরা রজয় র্াজি  

িুড়ম নিা মােজির ্ন্মদাত্রী, 

োরী িুড়ম িীষি শড়ক্তশালী। 
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িািংলার ড়শজল্পর প্রিার ও প্রসাজর সাড়হজিযর িূড়মকা 
অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি) 

 

িািংলার গ্রাজম গ্রাজম িা প্রিযন্ত অঞ্চজল অজেক ড়শল্পকমি লুকজো 
আজে। পুরুড়লয়ার নেৌ োি ও নসই সিংক্রান্ত মুজখ্াশ ও নপাশাক, 
িাোঁকু ার ড়িরািড়রি মাড়টর ও কাজ র ন া া, পাোঁিমু ার নডাকরার 
কা্, কৃষ্ণেগজরর সুড়িখ্যাি মাড়টর পুিুল িা ড়িষু্ণপুজরর শাোঁখ্ার 
মজিা িহু দুদিান্ত সি ড়শল্পকলার িান্ডার আজে িািংলার গ্রাজম ও 
শহজর। আজে িািংলার পটড়িজত্রর দুলিি িান্ডার। এক্ে সাড়হড়িযক 
অিশযই নকাে গল্প িা ভ্রমিকাড়হেীর মাধযজম এগুড়লজক উৎসাহী 
পা জকর সামজে উপিাপে করজি পাজরে। এজি লাি হজি 
িািংলার ড়শজল্পরই। িাো া পর্িটে ড়শল্পও এজি অজেক িাজি 
উপকৃি হজি। এগুড়লর ড়িড়ক্রও অজেক িা জি, র্াজি অজেক দুঃি 
ড়শল্পীজদর দুজিলা দু’মুজ া আহাজরর ন্াগাে হজি পারজি সহজ্ই। 
িখ্ে হয়জিা ড়িজদজশও পাড়  ড়দজি পাজর এই ড়্ড়েসগুজলা। িাজি 
লাি হজি আমাজদরই। িািংলার ড়শল্পকলা িখ্ে প্রড়সড়দ্ধ লাি করজি। 
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িাই আমার মজে হয় র্ড়দ পারা র্ায় িজি নলখ্ার মাধযজম 
সাড়হড়িযকজদর িািংলার এই কুড়টরড়শল্পজক আজরা নিড়শ কজর প্রকাশ 
করা দরকার। নকাজো গজল্পর পটিূড়মকা ড়হজসজি এই সি 
্ায়গাজক নরজখ্ নসটা করা নর্জিই পাজর। িাজি আজখ্জর 
আমাজদরই লাি। এই ড়েজয় িািজি হজি।।
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রিড়্ৎ পাজে 
          

আ্ অেু্দার ড়িিাহ িাড়ষিকী, অেু্দা নিশ ড়িড়ন্তি। আড়ম 
িুঝজি নপজর ড়্জজ্ঞস করলাম, ড়ক নগা কী িািে ? উত্তজর 
অেু্দা িলল, আর িড়লস ো িাই ! এমড়েজিই লকডাউজের 
িা্ার, নিার নিৌড়দজক িজলড়েলাম ড়িিাহ িাড়ষিকীজি একটা 
নমািাইল নসট নদি। নিোর নিা আিার সযামসিং এর গযালাড়ক্স 
ন্-9 িাই, িা্াজর মাড়ে পর্িন্ত উ জে ো, কী নর্ কড়র ! 

-  িািজো নকে ? ড়কজে নদজি। 

- িা ড়কেজি ড়ক নর িাই, নর্ ড়কেজি িারই নিা অিাি। ্াড়েস 
নিা নকাম্পাড়ের িাকড়র কড়র, লকডাউজে িন্ধ, নিিেও িন্ধ। 

-িজি নিৌড়দজক িজলা, এিাজর নদওয়া হজঅ ো। 

অেু্দা িজলড়েল, ্যান্ত ? নশাে এক কা্ কর, আমার নসাোর 
আিংড়ট-টা নিজি ড়দজি পারড়ি ? িাহজল নিশ উপকার হয়। 

নকে িুড়মও নিা নর্ নকাজো স্বিিকারজদর কাজে নিিজি পাজরা। 
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-ও িুই িুঝড়ি ো! সি কা্ সিার ্েয েয় নর, মাড়েস ড়কো? 

আড়ম অেু্দাজক মােয করিাম িজল নসাোর আিংড়টড়ট ড়েজয় 
নিড়রজয় ড়েলাম, িাজি নর্ িাজলা ড়কেু ফল হজয়জে িা েয়, কারি  
লকডাউজে সি নদাকােই িন্ধ ড়েল। 

অেু্দা সন্ধযায় র্খ্ে িাড়  ড়ফজরড়েল, অিযাস মজিা নমজয়জদর 
নসাো, মান্তু িজল আদজরর োজমও ডাজকড়ে, মুখ্ ড়েল সমূ্পিি  
ফযাকাজশ। নিৌড়দ নদজখ্ই ড়্জজ্ঞস কজরড়েল, ড়ক নগা শরীর খ্ারাপ 
োড়ক? অেু্দা িজলড়েল, ো ো ওই মাথাটা একটু ধজরজে।  
্াজোই নিা আমার মাইজগ্রে, িজল পজকট নথজক দু’নটা নডয়াড়র 
ড়মল্ক িকজলট নির কজর নমজয় দুজটার হাজি ড়দজয় সামজের নিয়াজর 
িজস পজ ড়েল ধপ কজর। 

েুজট এজস নিৌড়দ িলল, কী হজয়জে নিামার, সড়িয কজর িজলা ? 

অেু্দা িলড়েল, নিামার নমািাইল নসট এিাজর হজঅ ো। 

- িাজি কী হজয়জে ? সামজের-িার হজি। িা িজল নিা ড়িিাহ 
িাড়ষিকী আটজক থাকজি পাজর ো। আর পুিকুটাজক নিাঝাও, আ্ 
নিামার পাজশই নশাজিা। 
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অেু্দা লাড়ফজয় উজ  নিৌড়দজক িজলড়েল, নশাজো আ্ রাজি আর  
নেড়ক্সজটা প্লাস খ্ািার প্রজয়া্ে নেই। 
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অড়িড়থ-  অভ্রিেু গাঙু্গলী (ড়িত্রড়শল্পী)

সাক্ষাৎকার ও অিুড়লখ্ে -  দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী
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নেটফড় িং অেলাইে মযাগাড়্জের পক্ষ নথজক একড়ট েিুে উজদযাগ 
নেওয়া হজয়জে। নকািড়িহার িথা িািংলার নিশ ড়কেু মােুষ র্ারা 
ড়ে্ ড়ে্ কাজ্ অিযন্ত পারদশিী ও পড়রড়িি মুখ্, িাজদর মুজখ্ 
িাজদর ্াড়েি শুজে নসটা নেটফড় িং এর পা কজদর কাজে নপৌঁজে 
নদওয়া। আ্ আমাজদর সাজথ নর্ই মােুষড়ট আজেে িার পড়রড়িড়ি 
ড়িেমাজের। আমাজদর সাজথ আ্ আজে, ইোরেযাশোল নরকডি 
নহাল্ডার ড়িত্রড়শল্পী, অভ্রিেু গাঙু্গলী। 

 

দীপজ্যাড়ি - এিড়দে নিা লকডাউে িলড়েল মাজে অজেজকই 
িলড়েল একটা লম্বা েুড়ট। ড়কিাজি কাটাজল এই লম্বা েুড়ট? 

অভ্রিেু – কমি-িযস্তিার মাজঝ হ াৎ েুড়ট নপজি নিা িালই লাজগ 
ড়কন্তু কজরাো অড়িমাড়রর দরুি পাওয়া এই েুড়টর আজম্টা 
অেযােয েুড়টর নথজক একদমই আলাদা। িা ীর নলাকজদর অজেক 
নিড়শ কজর সময় নদওয়া সম্ভি হজয়জে। সিসময় ড়েজ্জক পড়্ড়টি 
রাখ্ার নিিা কজরড়ে। ড়েজ্র প াজশাো কজরড়ে, গজল্পর িই 
পজ ড়ে, আর সি সময় বশড়ল্পক কাজ্র সাজথ ড়েজ্জক ্ড় জয় 
রাখ্জি নিিা কজরড়ে। নর্মে েড়ি আোঁকা, আিৃড়ত্ত, গল্প-কড়িিা নলখ্া 
এইসি। 
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দীপজ্যাড়ি - নমড়থ ড়দজয় িারজির মযাপ এই ড়িন্তা ড়ক হ াৎই 
আজস? োড়ক একটা দী ি প্লযাড়েিং এর িড়হঃপ্রকাশ? 

অভ্রিেু - আগজস্টর প্রথম সপ্তাজহ একড়দে সকাজল নটড়িজল নমড়থ 
পজ  থাকজি নদজখ্ মজে হল, এটার ওপর ড়ক করা নর্জি পাজর? 
সামজেই ড়েল ১৫ই আগস্ট িাই িািলাম স্বাধীেিা ড়দিস 
সম্পড়কিি ড়ক করা র্ায়? নিজিই নমড়থর ওপর রে িালালাম। এক 
একড়ট নমড়থজক রাড়ঙ্গজয় িুললাম, িারিিজষির ড়ত্রিিি রড়িি ্ািীয় 
পিাকার রজে। িারপর িািলাম, এখ্ে নসাশযাল ড়মড়ডয়াজি 
নদজখ্ড়ে অজেজক স্বাধীেিা ড়দিস ড়িষয়ক অজেক কা্ করজে। 
িাজদর কা্ নথজক আমার কা্ ড়ক কজর ইউড়েক করা র্ায়।? 
নসটা িািজি িািজি মাথায় এজলা এ িের নর্জহিু ৭৪িম 
স্বাধীেিা ড়দিস, িাই ড়ত্রিিি রড়িি ৭৪ ড়ট নমড়থ সমন্বজয় একড়ট 
িারিিজষির মােড়িত্র িাোজোর নিিা কড়র আমার মজে হজয়ড়েল, 
৭৪ িম স্বাধীেিা ড়দিজস ৭৪ ড়ট নমড়থ ড়দজয় এইকা্ড়ট আমার 
আজগ নকউ কজরড়ে। িারপরই শুরু হল িািোজক িাস্তজি 
রুপদাজের প্রড়ক্রয়া। 

দীপজ্যাড়ি - ইোরেযাশোল িুক অফ নরকজডি োম উ জলা 
নিামার। নকমে অেুিি কজরড়েজল? 
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অভ্রিেু - নকাে ড়শল্প-কজমির স্বীকৃড়ি পাওয়াটা সি ড়শল্পীর কাজেই 
খু্িই আেন্দদায়ক ও সম্মাজের। আমার কা্ড়ট ৮/৮/২০২০ নি 
করা। দী ি আ াজরা ড়দজের ড়িড়িন্ন ড়িড়েিং প্রড়সড়ডউজরর পর গি 
২৬নশ আগস্ট আড়ম ্ােজি পাড়র নর্ আমার কা্ড়ট ড়িে মাজের 
স্বীকৃড়ি নপজয়জে। খ্িরটা ন্জে িীষি িাজলা নলজগড়েল। ড়কন্তু 
নসই আেজন্দ নিজস ো ড়গজয় িড়িষযজি আরও িাজলা িাজলা কা্ 
করজি িাই, এটাই আশা। 

দীপজ্যাড়ি -প্রথজম এই একটা ইউড়েক িািো, িারপর নসটাজক 
রুপ নদওয়া, িারপর এজিা ি  সাজক্সস। নকমে ড়েল এই 
্াড়েিটা? 

অভ্রিেু -  প্রাড়প্তটা িীষি উজ্জ্বল হজলও িার নপেজে থাকা ্াড়েিটা 
খু্ি একটা মসৃি ড়েল ো। ইোরেযাশোল িুক অফ নরকডিস এর 
অড়ফড়শয়াল ওজয়িসাইজট নিাখ্ নিালাজিই নদখ্লাম, িাজদর নথজক 
কাজ্র ড়ডজটইলস এর সাজথ সাজথ কাজ্র প্রজিযক মুহূজিির 
এড়িজডি নিজয়জেে। নসই মজিা কাজ্র প্রজিযক মুহূজিির নফাজটা 
ড়িড়ডও কা্ সমূ্পিি হিার পর িার সমূ্পিি মাপ, এো াও দু্ে 
নগ্রজ্জটড অড়ফসাজরর উইটজেস নস্টটজমে এিিং ওোজদর 
ড়সগজেিার উইথ স্টযাম্প, ড়েউ্ নপপার কিাজর্ ড়মড়ডয়া 
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কিাজর্, টাইম ড়কপার নস্টটজমে এো াও ড়ফলাপ করা ফমি 
এিিং অেযােয ডকুজমে সািড়মট করজি হজয়জে। কজরাো 
অড়িমাড়রর কারজি এই সমস্ত ডকুজমে সািড়মট করজি প্রথম 
অিিায় একটু নিগ নপজি হজয়ড়েল িজট। 

দীপজ্যাড়ি - এই নর্ এি ি  সাকজসস এটা ড়ক কখ্জো নিামার 
মজধয কখ্জো নকাজো নেজগড়টি নপ্রসার বিড়র কজর? 

অভ্রিেু - পড়্ড়টি এিিং নেজগড়টি টামি দুজটা 'ড়দে' এিিং 'রাজির' 
মজিা এজক অপজরর পড়রপূরক। এই সমস্তটা ড়েজয়ই আমাজদর 
্ীিজে িলজি হজি। ড়কন্তু নেজগড়টি ড়্ড়েসগুজলাজক সড়রজয় 
পড়্ড়টি িাজি নিোঁজি থাকাটাই নিা ্ীিজের সাথিকিা। িড়িষযজিও 
নিিা করজিা পড়্ড়টিড়ল কা্গুজলা কজর নর্জি। 

দীপজ্যাড়ি - ড়ক ধরজির আটি করজি িাজলা লাজগ? 

অভ্রিেু -  সমস্ত ধরজির আটিই িাই করজি িাজলািাড়স। িাজদর 
মজধয আমার সিজথজক পেজন্দর হল, "অযািিাক্ট নপইড়েিং" 

দীপজ্যাড়ি - িুড়ম নিা খু্ি সুন্দর কড়িিা আিৃড়ত্ত কজরা। আটি ো 
কড়িিা আিৃড়ত্ত নকােটা নিামার প্রাজয়াড়রড়ট ন্াজে প্রথজম থাকজি? 
এিিং নকে? 
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অভ্রিেু - দুজটাই আমার কাজে িীষি পেজন্দর ড়িষয়। িজি আড়ম 
'আটি'-নক একটু এড়গজয় রাখ্জিা। কারি আড়ম নর্জহিু নসইিাজি 
ড়েজ্র নলখ্া কড়িিা পা  কড়র ো, িাই অেয কড়ির নলখ্া 
িািগুজলাজক ড়েজ্র আজিজগর নমা জক মুজ  উপিাপে করজি 
হয়। ড়কন্তু আজটির নক্ষজত্র ড়েজ্র িািোগুজলাজকই আড়ম 
প্রিযক্ষিাজি কযােিাজস রাড়েজয় িুলজি পাড়র। িাই এখ্াজে 
আত্মিািোর ড়িকাজশর িযাড়প্তটা ড়কেুটা হজলও নিড়শ। 

দীপজ্যাড়ি - ্ীিজে এমে নকাজো ইজঅ, র্া কখ্জো পূরি হিার 
মজিা েয়? 

অভ্রিেু - ড়েজ্র একটা মস্ত আটি গযালারী হজি আর নদশ-ড়িজদশ 
নথজক সমস্ত গুিী ড়শল্পীরা আমার কা্ নদখ্জি আসজিে। 

দীপজ্যাড়ি - িড়িষযজি র্ারা আড়টিস্ট হজি িায়, িাজদর ্েয ড়ক 
িািিা নদজি? 

অভ্রিেু -  মজের আেজন্দ সৃড়ি সুজখ্ নমজি উ ুে। প্রড়িিা একড়দে 
ড় কই সূর্ি ড়করজির মজিা ড়িকড়শি হজি। 

দীপজ্যাড়ি - র্ারা ড়শল্প সিংসৃ্কড়ির ্গজি রজয়জে, িাজদর আড়থিক 
অিিা িিিমাজে খু্িই নিহাল। আর পড়রড়িড়ি কজি স্বািাড়িক হজি 
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নসটা ড়েজয় এখ্েও ্ল্পোর নশষ নেই। এই পড়রড়িড়িজি এই 
মােুষগুজলা ড়কিাজি  ুজর দাোঁ াজি? িুড়ম ড়ক মজে কজরা? 

অভ্রিেু - আশাই প্রজিযক মােুজষর নিোঁজি থাকার অড়ক্সজ্ে। 
সকজল ড়মজল পড়্ড়টি থাকজল একড়দে অিশযই এক েিুে সকাল 
হজি। র্ার সূজর্ির আজলায় নকজট র্াজি নকজট র্াজি এই অড়িমাড়রর 
করাল থািা। আমরা আিার সিাই ড়মজল নমজি উ ি সৃড়ি সুজখ্র 
উিাজস। 

দীপজ্যাড়ি - এরপর ড়ক প্লযাে? মাজে এরপর ড়ক েিুে িমক 
অজপক্ষা করজে আমাজদর ্েয? 

অভ্রিেু -  পূিি পড়রকড়ল্পি িাজি নসরকম নকাে কা্ কড়রো। 
িাই নসইিাজি এখ্েও নকাে িড়িষযৎ পড়রকল্পো নেই। নদখ্া র্াক 
ড়ক হয়? নহাপ ফর দয নিস্ট। সকজলর আশীিিাদ শুজিঅা সাজথ 
থাকজল, ড়েশ্চয়ই ড়কেু সৃড়ি উপহার ড়দজি পারজিা এই আশা রাড়খ্। 

 

র যাড়পড ফায়ার রাউন্ড। 

মাইজক্রা আটি ো মযাজক্রা আটি 

-উমম!!! মুজডর ওপর, 
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আিৃড়ত্ত ো িাড়িকড়শল্পী 

-আিৃড়ত্ত 

িাোড়লয়াো ো ওজয়স্টােি 

-িাোড়লয়াো 

ড়সজেমা ো ওজয়ি ড়সড়র্ 

-ড়সজেমা 

ড়পকাজসা ো র্াড়মেী রায় 

-র্াড়মেী রায় 

নফসিুক ো ইেস্টাগ্রাম। 

-নফসিুক 

হাজি কলজম আোঁকা োড়ক টযাি নপইড়েিং। 

-হাজি কলজম আোঁকা 

অজেক ধেযিাদ নিামাজক আমাজদর সাজথ থাকার ্েয, আমাজদর 
নক এিটা সময় নদওয়ার ্েয। িাজলা নথজকা। নিামার আজরাও 
সাফলয কামো কড়র। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- রা্কুমার কয়াল 

 

सुभाषितम्- 

अध्ययनं न भवतु उद्योगारं्थ तदस्ति लघुषिन्तनम्। 

वृहस्तिन्तनं तु तदस्ति समाजाय यस्याध्ययनम्।। 

 

উচ্চারি - 

অধ যয়েিং ে িিড়ি উজদ যাগাথিিং িদড়স্ত ল ুড়িন্তেম্। 

িৃহড়চ্চন্তেিং িু িদড়স্ত সমা্ায় র্স যাধ যয়েম্।। 

 

অথি - 

িাকড়রর ্জে য অধ যয়ে করা কু্ষরড়িন্তার পড়রিায়ক, সমাজ্র 
উন্নড়ির ্জে য অধ যয়ে িৃহৎ ড়িন্তার পড়রিায়ক। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৭ 

রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

ড়িজকে সযালাড - 

উপকরি: ড়িজকে নিােজলস টুকজরা কজর কাটা, নপোঁয়া্ কুোঁজিা কজর 
কাটা, রসুে কুোঁজিা কজর কাটা, লঙ্কা কুোঁজিা কজর কাটা, কেিসীড, 
কযাপড়সকাম, আলুড়সদ্ধ কজর ডুজমা কজর কাটা, িাট মশলা, টমযাজটা 
সস, েুে, ড়মট মশলা, িাটার, নগাল মড়রজির গুজ া । 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম ড়িজকে গুজলা ড়সদ্ধ কজর নোজটা নোজটা টুকজরা কজর 
নকজট ড়েজি হজি। এরপর একড়ট পাজত্র নপোঁয়া্ কুোঁজিা, রসুে কুোঁজিা, 
কযাপড়সকাম, কেিসীড ও িাটার ড়দজয় নেজ  নিজ  ড়েজয় ড়সদ্ধ 
করজি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অেয একড়ট িাড়টজি টমযাজটা 
সস, নগাল মড়রজির গুজ া, স্বাদ মজিা লঙ্কার কুোঁজিা, েুে, হলুদ, ড়মট 
মশলা, ড়িড়ে ও পড়রমাি মজিা ্ল ড়দজয় িাজলা কজর ড়মড়শজয় ড়েজয় 
ড়সদ্ধ করা ড়্ড়েস গুজলার উপর ড়দজি হজি। এরপর ড়িজকে গুজলা 
ড়দজয় নেজক রাখ্জি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অল্প সস ও 
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িাটার ড়দজয় নেজ  নিজ  োড়মজয় ড়েজলই বিড়র ড়িজকে সযালাড। 
নকউ িাইজল িাটার এর িদজল অড়লি অজয়ল িা সাদা নিলও 
ড়দজি পাজর। 
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পরমািু কড়িিা 

ড়েজিদজে- নশখ্ সুমে 

 

ড়কিাজি নিাঝাই িাজর ? 

নস নর্ আ্ও িুঝজি িযথি... 

িার ড়িষাক্ত নেশায়, 

আড়ম িীষিিাজি আসক্ত। 
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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 িাে, িজি দুই/িার লাইজের অন্তঃড়মল কড়িিা 

পা াে। 
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ঋিুময়ী োরী 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

ঋিু ময়ী োরী - 

শীি  ুজমর নেশা নথজক ন্জগ ওজ  ; 

নদখ্াও নিামার আস্ফালে, 

কজে উচ্চাড়রি নহাক হুিংকার, 

কলজঙ্ক থাকজি নকে একা োরী কূজলর অড়ধকার ? 

 

ঋিু ময়ী োরী - 

অজঙ্গ নিামার জ্বড়লি নহাক সিীজত্বর দািীদার। 

প্রশ্ন রাজখ্া নলালুপ ওই দুড়ট নিাজখ্, 

পুরুষ নকে শুধু িার পুরুষত্ব নখ্াোঁজ্ ? 

ড়িে মাঝাজর ড়্জ্ঞাসা কজরা, সত্তা আর আত্মাজক ; 

আত্ম গ্লাড়ের নিাঝা িুড়ম িইজি িখ্ে কার সাজথ ? 
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ঋিু ময়ী োরী - 

িুড়ম ্াজগা, অজেক হজলা সড়হষু্ণিার অড়িেয় ; 

গ্িে কজরা, আ াি হাজো , দুজর রাজখ্া মজো িয়  । 

প্রড়িিাদী হও নিামার ড়িজশষ ড়দজের ; 

ধড়ষিিার রক্ত নদজখ্ শপথ োও, 

খু্লজি মুজখ্াশ, দূর করজি িয় ! 

লাসযময়ী োরী িুড়ম, ল াইটা রাজখ্া ড়ে্ অঙ্গময় ।। 
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আবু্দল রাহা্ 

 

সময়টা ড়েল এক নরৌজরাজ্জ্বল নখ্ালাজমলা ড়দে সূজর্ির উজ্জ্বল 
আজলায় িারড়দজক নর্ে বিড়িত্রযময় ফুজট উজ জে ড় ক এই সময় 
শাড়ন্ত রিে নগাপাল আর মধুড়মিা ড় ক ড় ক করল আমরা এিার 
এক ্ায়গায় র্াি শাড়ন্ত িলজলা নকাথায় নর িলল নস এক 
্ায়গায়। ওজদর অিশয কাল নথজকই সু্কজল েুড়ট পজ  র্াজঅ ওরা 
নিশ আেজন্দ আজে মজে হজঅ ওজদর কাজে সামজের ড়দেগুজলা 
খু্ড়শর ড়হজমল িািাজসর মজিা ফুজট উ জে। ওরা সিাই একটা 
নোট্ট উপকূলিিিী অঞ্চজল িসিাস কজর প্রজিযক ড়দে ড়িকাল 
নিলায় িাজদর নখ্লার িাে ড়েল েদীর ধার নসড়দে নখ্লজি নখ্লজি 
মধু িলল িাহজল আমরা কাল রওো হই নিশ ওরা সিাই িলল 
হযাোঁ হযাোঁ হযাোঁ। কাল এখ্াে নথজক নেৌকায় উ জিা এড়দজক সন্ধযার 
কাজলা অন্ধকাজর নেজম এজসজে সিাই িাড়ল উড় জয় বহধহ করজি 
করজি িাড়  িজল নগল। পজরর ড়দে সকাল নিলা মধুড়মিা 
সিাইজক িাড়  নথজক নডজক এজে েদীর ধাজর িজল নগল সিাই 
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িাড়  নথজক খ্ািার-দািার ড়েজয় এজসজে এিার ওজদর র্াত্রা শুরু 
হয় এড়দজক ওরা মুখ্া্িীিািুর নডরা নথজক নেৌকা নিজয় ড়েল রিে 
আর নগাপাল নেৌকা িালাজোয় খু্ি পারদশিী ওরা সিাই নেৌকায় 
উ জলা নেৌকা িলজি থাকজলা শাড়ন্তপূিি এই মধু আমরা নকাথায় 
র্াড়অ নর আজর র্াড়অ এক অ্াো নদজশ নসখ্াজে শুধু শাড়ন্ত আর 
শাড়ন্ত। গােপালা সিুজ্ িরা নসখ্াজে নকাজো মােুষ নেই ওরা হাোঁ 
হজয় নগল িারপর মধু একটা গাে ধরল হাজর নর নর নর নর 
আমরা র্াড়অ এক নদজশ নসই ্ায়গা অ্াো নসই ্ায়গা অ্াো 
আজস্ত আজস্ত অজেক সময় হজয় নগল ওরা নেৌকায় িজস রইল 
অজেক্ষি। শাড়ন্ত িলল আর কিদূর সূর্ি নিা মাথার উপর মধুড়মিা 
িলল ওই দূজর নদখ্ গােপালা ন রা একটা িে নদখ্া র্াজঅ হযাোঁ 
ওটা নিা দ্বীপ িজি ওখ্াজে আমরা ড়ক করি ্েয অজিো ্ায়গায় 
অজিো ড়্ড়েস নদখ্জি পাি। মধুড়মিা িলল রিে নগাপাল 
নেৌকাটা ওখ্াজে ড়েজয় িল ওরা নেৌকাটাজক কাজে ড়েজয় ড়গজয় 
একটা গাজের গাজয় নিোঁজধ রাখ্জলা এড়দজক শাড়ন্ত অ্াো ড় কাো 
অজিো ্ায়গায় এজস িয় িয় করজি লাগজলা। ওরা দ্বীপ ড়টজি 
পা ড়দজিই নদখ্জি নপল রিংজিরজের পাড়খ্ রাজি নিশ ম্া 
নপজয়ড়েজলা প্রথজমই ওরা নদখ্ল ড়িড়িন্ন ফজলর গাে ফুজলর গাে 
িড়িি নগাপাল িলজলা ও মধু ড়ক ্ায়গা একদম মজোরম পড়রজিশ 
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রিে নিা ফল নখ্জয় ড়েল অজেক শাড়ন্ত িলল নশাে নশাে নদখ্ 
নদখ্ ড়িড়িন্ন রজের মাে মজে হজঅ ধজর ড়েই। সিড়কেু ন্জেও 
বিড়িত্রয ড়েজয় িাজদর সামজে ফুজট উজ ড়েল সিুজ্ আিৃি এক 
মহামায়া পড়রজিজশ এক অ্াো ড় কাো ওরা নিশ ম্া করজলা। 
ওরা সিাই ড়মজল এই ্ায়গাটার োম ড়দজলও মায়াময় দ্বীপ এক 
অেেয বিড়িত্রয োজদ প্রকৃড়ির মাজয়র নকাজল নখ্ালা আকাজশর ড়েজি 
এক রূপকথা দ্বীপ ড়েজয় আজে। িখ্ে প ন্ত ড়িজকল ওরা সারাড়দে 
এই অ্াো ড় কাো এজস নিশ আেজন্দ ড়দে কাটাজলা অজেক 
অজিো ড়্ড়েজসর সজঙ্গ পড়রিয় হজলা এইিাজি ওরা মা মায়াময় 
দ্বীপ আর অ্াো ড় কাোয় নিশ ম্া কজর নেৌকায় উজ  িাড় র 
পজথ রওো নদয়। িাজদর মজে মাজঝ এই অ্াো ড় কাো ও 
িাজদর োম নদওয়া এই মায়াময় দ্বীপ সিার মজের মাজঝ ওজদর 
মজের মড়েজকা ায় সৃ্মড়ি ড়িিারক হজয় থাকজি আ্ীিে।
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অিড়ল নদ েন্দী 

 

একিার নিা গজিি ধজর, ্ন্ম ড়দজয় ধরায় আেজলা মা। মাজয়র 
নদওয়া প্রাি। মাজয়র দােই নিা ্ীিে। মাজয়র ্েযই ি  হওয়া। 
িয়স িা জলা। একটু একটু একটু কজর পাোঁজি পা নদওয়া। ্ীিন্ত। 

হ াৎ িূড়মকম্প। অজেকক্ষি... আজশপাজশর িাড়  হু মুড় জয় নিজঙ্গ 
প জে। মা ্লদী নমজয়টাজক নটজে ড়েজয় প্রিাম করার মি, হাোঁটু 
নগজ  িজস, িার িুজকর ড়েজি নমজয়ড়টজক নরজখ্ দু’হাি ড়দজয় ধজর 
আগজল রইজলা। ওজদর িা ীড়টও নিজে প জলা। িূড়মকম্প 
থামজলা। নলাক্ে এজস উদ্ধার কার্ি িালাজি ড়গজয় মৃিা মাজক 
নপজলা। সরাজিই েীি নথজক নিড়রজয় প জলা নমজয়ড়ট। ্ীিন্ত। 
মাজয়র নদওয়া ড়দ্বিীয়িার প্রাি নপল ও। 

ও ডাকজলা, " মা মা মা ! ওজ া আর িয় নেই। " 
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সিং ড়মত্রা রায় 

 

্ীিে িলজি আমরা নকিল আড়ম আর আমার িুড়ঝ । কখ্জো ড়ক 
সিার মাজঝ হাড়রজয় র্াওয়ার সুখ্ড়ট খু্োঁড়্ ? গড়রি, ধেীর িযিধাে 
িাই আজগর মি নিমড়ে আজে ! মুজখ্ নসটা ো িলজলও আওজ   
নিরাই মজের মাজঝ । সারা ্ীিে নিাকার মি অড়ধকাজরর ল াই 
লড় । অড়ধকার নর্ কাজক িজল মেজক কিু প্রশ্ন কড়র ? 
িাজলািাজসা, িাজলািাড়স গিি কজর িলজি ্াড়ে। আমরা কিু 
িাজলািাজস িাজলািাসার ড়েয়ম মাড়ে ? িাজলা নকিল সা্জিই 
্াড়ে, পাড়র োজকা িাজলা হজি ড়হিংসার এই নেৌকা-খ্াড়ে িাড়সজয় 
ড়দজয় ্ীিে নরাজি। নকাথাও নর্জো হাড়রজয় নফজলড়ে আমরা 
ড়েজ্রা ড়েজ্জক ! স্বাজথির নিারািাড়লজি ড়কিংিা ড়হিংসার 
কাোগড়লজি। মােুষ হইড়ে মােুষ নসজ্ড়ে মজের কাজলা কাড়লজি। 
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অড়েজমষ পড়েি 

 

িলজি সিাই শুেজর কাোই 

িাড় জি আড়েস োড়ক, 

নিাজদর নখ্াোঁজ্ কযাজমরা ড়েজয় 

এজসজে "িঙ্গিাড়স" 

হিিম্ভ হজয় নদৌজ  এজস 

নদখ্জি র্খ্ে - মা 

রড়ঙ্গে আজলার ঝলকাড়েজি 

শুেজি িাইজি - আমার িিিো  

কযাজমরা কাোঁজধ ড়মড়ডয়ারা িখ্ে 

িড়ন্দ করজি িািা-মা-র েড়ি 

কজথাপকথে মাধযজম িুলজি িারা 

আমার বশশজির েড়ি  
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সােজন্দজি গ্রাজমর সকল  

আসজি আমার  জর 

্ােজি িখ্ে গ্রাজমর নেজল 

িাইজর ড়ক নর্ কজর 

এমেই নিজি সমজয়র নরাজি  

র্াড়অ আড়ম নিজস 

্াড়েো আমার এমে স্ব চু  

পূরি হজি ড়ক নশজষ ?
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিিিী 
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ড়শকাজর... 

ড়েজিদজে- রা্া সূত্রধর 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- রুমড়ক দাস 
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পা জকর মিামি নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৫৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৭ 

 

আপড়েও পা াে েড়ি পরিিিী সিংখ্যার ্েয, নসই েড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

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

 

Whats app এ েড়ি পা াজল ডক ফরমযাজট পা াজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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নগাধূড়ল 

Camera-man of the week 

িািুল আলম  
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পুেশ্চ 

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

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


