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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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- সািযড়ক, স্বপে কুমার রায়, রিড়্ৎ পাজে, 
নমৌড়মিা িাওয়াল, িগিিী দাস, ড়িরড়িৎ বিরাগী, ড়িশ্বড়্ৎ 
প্রামাড়িক, শঙ্কর সূত্রধর, অেুপম ড়মত্র, ফাল্গুেী নদ, আিদুস 
সাত্তার ড়িশ্বাস, সু্ে িন্দ্র িমিে, র্ি আলী, ইমােুজয়ল হক, 
আবু্দল রাহা্, পার্িসারড়র্, ফাল্গুেী পাল, নশখ্ সুমে, অিড়ল 
নদ েন্দী এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিিিী, রা্া সূত্রধর, ড়িশ্বায়ে ন াষ এিিং 
ড়সদ্ধার্ি িসু। 
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ফড় িং কর্া 
গি কজয়কড়দজের িষিিমুখ্র িািািরজি নিাঝা দায় নে িাদ্র মাস 
িলজে আর আড়শ্বে নদারজগা ায়। এ সময় নরাদু্দজরর েটার সাজর্ 
আকাশ সা্াজো র্াকজি সাদা নপ্া নমজ । েড়দও কজয়কড়দে ধজর 
এর নকােটাই নদখ্া োজে ো। প্রকৃড়ির নেে এিার এক অেয রুপ 
নদখ্া োজে। সামজেই ড়িশ্বকমিা পূ্া, নসড়দে একইসাজর্ 
মহালয়াও িজট। িজি এিের মহালয়ার এক সপ্তাহ পজর দুগিা পূ্া 
শুরু হওয়ার পড়রিজিি পূ্া শুরু হজে ড়িক এক মাস পজর। ো 
এজকিাজরই িযড়িক্রমী। নসইসাজর্ িাঙালীর দুগিা পূ্ার আজয়া্েও 
নে এিের িযড়িক্রমী হজি িজলজে িা িলাই িাহুলয মাত্র। কারি 
কজরাো আিজহর কারজি দুগিা পূ্ার সমস্ত আেন্দ নেে অজেকটাই 
মাড়ট হজয় নগজে। অজেক পুজ্া উজদযাক্তাই এিার প্রিড়লি ড়র্ম ও 
্াাঁক্মজকর পড়রিজিি শুধু ড়েয়ম নমজে পুজ্া করজিে। এিার 
িাঙালীর মজে এখ্ে একটাই ড়িশ্বাস নে মা দুগিা আসজল সি ড়িক 
কজর নদজিে, আর ড়িন্তা র্াকজি ো নকাে। নস আশাজিই ড়দে 
গুেজে এখ্ে আপামর িাঙালী। 
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নহমজন্তর ড়েিঃশ্বাস 

সািযড়ক 

 

নমজ র গাজয় নিস ড়দজয় 

হাি-পা নেজ  িজস আজে িুজ া গাে 

দুড়িিজের আদজল, শরীজর দাগ 

গলার কাজে িাম ায় অজগাোজলা নেউ 

মসৃিিা ধুজয় ধুজয় নগজে 

 

পাজয়র োপ আাঁকজে আদজরর ডাকোজমর মি 

পািা আর িাকজল 

নহমন্ত ড়েিঃশ্বাজস নেজয় নগজে 

এই দী ি ্েপদ 

 

োয়াহীে এ পজর্ আজস ো পড়র্ক 
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িাড়ক র্াকা ড়েিঃশ্বাস িুজক ড়েজয় িুজ া গাে 

আ্ও শুড়েজয় োয় িসন্ত গাে 

 

ড়িশ্বাস িজর ড়দজি িায় 

একড়দে িে নর্জক 

ড়িদায় নেজি নহমন্ত ড়েিঃশ্বাস... 
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সুইসাইড নোট 

স্বপে কুমার রায় 

 

আড়ম আত্মহিযা করজি োড়ে। 

এমাজসর ইজলকড়িক ড়িল, ্জলর ড়িল ড়দজয় ড়দজয়ড়ে 

নখ্াকার সু্কজলর নিিে ড়ডজসম্বর পেিন্ত নদওয়া আজে 

মুড়দর নদাকাজে সামােয ড়কেু িাড়ক আজে নিড়শরিাগটাই নদওয়া 
আজে 

নখ্াকার এমাজসর দুজধর পয়সাটা ড়দজি পাড়রড়ে 

িুড়মই িজলা, ড়টউশে পড় জয় সি ধার-নদো ড়ক নদওয়া সম্ভি ? 

িিুও নিা এমাজস এজিা ড়কেু সম্ভিপর হজয়জে 

সন্ধ্যার পর িা ড়ি একটা কা্ করড়ে িজল। 

নস কর্া নিামাজক িলা হয়ড়ে, 

িলজিা ড়ক কজর ? 
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কাদম্বীড়ের আড়দিাড়স হাট নর্জক হাড় য়া নখ্জয় টলজি টলজি রাি 
িাজরাটায় ড়িোো ড়েিাম, 

িখ্ে িুড়ম গিীর  ুজম 

িাো া আর নকউ ো ্ােুক, িুড়ম নিা ্াজো, 

নখ্াকার ্জের পর নর্জক িুড়ম আলাদা  জর র্াকজি শুরু কজরে, 

আ্ সাি িের একাড়কত্ব ! 

এই সাি িেজর কিিার আত্মহিযা করজি ড়গজয় ড়ফজর এজসড়ে 

ড়ফজর এজসও নিামার অিযািার কজমড়ে িরিং নিজ ড়েল 

কাউজক িড়লড়ে নস কর্া, িজয়, আত্মসোজের িজয় 

েড়দ আমাজক নদাষী মজে কজর আমার কাজে নকউ প জি ো 
আজস। 

নিামার ্েযই মাজয়র ্ায়গা হয়ড়ে শহজরর িা া  জর 

িড়লড়ে নস কর্া, কাউজক িড়লড়ে। 

আড়ম কিিার আত্মহিযা নর্জক ড়ফজর এজসড়ে 

ড়ফজর এজসড়ে - 

নিামার িাজলািাসার সৃ্মড়ির সুখ্ হািজর-হািজর 
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আমরা িখ্ে একই কজলজ্ এড়ক ড়ডপাটিজমন্ট 

ড়টড়ফে িাগ কজর নেওয়া 

রুড়টর সাজর্ ড়েজয় আসজি আলু ড়দজয় বিরী ড়ক একটা ্াড়ে ! 

ড়ক সুস্বাদ, আড়ম ড়কন্তু একদম িুড়লড়ে ! 

আমাজদর ড়ডপাটিজমজন্ট কােুর নিামার কর্া মজে আজে ? 

নিামাজক নদখ্জলই আমার কর্া ড়্জ্ঞাসা করি। 

নিামার হাড়স খু্ি শুেজি পারড়ে - 

নিামার সুগড়ন্ধ্ িুজল নেজক ড়েজয়জে 

নিামার নিাখ্, োক মুখ্ ; 

ও হযাাঁ, আলমাড়রর ডয়াজর পঞ্চাশ হা্ার নরজখ্ এজসড়ে ! 

মাজক মাজস মাজস নে টাকা পািািাম 

মা িা নর্জক খ্রি িাাঁড়িজয় নখ্াকার ্েয পাড়িজয় ড়দজয়জে 

িুড়ম নখ্াকার োজম নরজখ্ ড়দও, 

আড়ম এিার আর ড়ফরজিা ো 

কখ্েও ড়ফরজিা ো। 
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সম্পকি 

রিড়্ৎ পাজে 

 

সম্পকি কর্াড়টর িযাপকিায় শত্রু পেিন্ত নপৌজে োড়ে ক্রমশ 

ড়েজ্র নিিজর অপরাধজিাধ ো র্াকজল নেমে 

সজন্দহ করা কড়িে হজয় পজ  

 

নসিাজিই েযােয-মূজলযর োমকরি 

িা নস সৎমাজয়র মজিা িাজির িদজল েড়দ কিু নসদ্ধও খ্াওয়াই 

িাজি অসৎ ইজে প্রকট হয় ো 

নকেো সৎ কর্াড়টর অর্িই হল 'অসৎ েয়' 

 

খু্ি িাজলা কজর লেয কজর নদজখ্ড়ে নে 

নকউ নকউ নলড়ড্ িার্রুজম েুজক ন্ন্স প্রস্রাজি নিশ উৎফুি 
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আড়ম িখ্েও পেিন্ত অপুড়ি আর অোহার মৃিুযর পার্িকয িুড়ঝড়ে 

 

উজটাড়দজক িাজ র র্ািায় কািড়পাঁপজ র িাসা 

এিিং িাজি আড়মও নশাক্ পত্র পাড়ে 

 

গাঢ় অন্ধ্কাজরর মজধয একড়ট টিি লাইট হািরাজি ড়গজয় 

হাজি নপলাম ড়ে্ োমাড়ঙ্কি একড়ট আই কাডি 

 

ড়িক নেিাজি অশান্ত স্থাজেই শাড়ন্তর িািী কােিকরী হয় 

নসিাজিই সাহস নপলাম 

 

আ্ অজেক কর্া িলার ্েয প্রস্তুি ড়েলাম 

ড়কন্তু সম্পজকির টাোজপাজ জে 

নিাখ্ ও মুখ্জক শাসে করজিই হজে 
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নকেো িজয়র কারজিই শাড়ন্ত ড়টজক র্াজক ড়িরন্তে 

 

িিুও নকে মজে হজে ো নে 

মােুজষর ড়হিাজর্িই আইজের ধারাগুজলা ্যান্ত। 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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আড়ম হি ্াড়িস্মর 

নমৌড়মিা িাওয়াল 

 

ইজে হজল এজসা পর্জে 

নকাে িযস্ত শহজর িাাঁধজিা  র, 

িুড়ম আসজি েিুে নকাে নিজশ, 

আর আড়ম হি ্াড়িস্মর । 

 

মরজির িরীখ্াড়ে নিজয় 

্ীিে েখ্ে উিজি নকালাহল িজট, 

নিামার নপ্রজমর োজোর িাইরাজস 

আিার আড়ম িাাঁধাজিা জ্বর । 

িুড়ম আসজি েিুে নকাে নিজশ, 

আড়ম হজিা ্াড়িস্মর । 
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হাি দু’খ্াড়ে আিার প জি হাজি 

নিাাঁজটর পািা নিাাঁট দু’খ্াড়ে নোাঁজি, 

মজের সাজর্ মজের িাাঁধজিা নসিু 

সি িাধাজক করজিা এিার পর। 

িুড়ম আসজি েিুে নকাে নিজশ 

আড়ম হজিা ্াড়িস্মর । 

 

মে েখ্ে মেজক আিার নোাঁজি, 

সি আিরি খু্লজিা নিামার কাজে 

িজলা, নেজি আিার আমায় ড়িজে 

িলজি ো নিা, "নক িুই সর"— 

নপ্রজমর আগুে মজের মজধয নজ্বজল 

িাাঁধাজিা প্রলয়, আিার উিুক ঝ । 

িুড়ম আসজি েিুে নকাে নিজশ 

আড়ম হজিা ্াড়িস্মর । 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৮ 

েিুে আশা 

িগিিী দাস 

                 

ড়েঝুম এক রাি ! 

কর্া আাঁজক মজে... 

নিাজখ্র অন্তরাজল ড়কেু ো িলা কর্া িাজস ! 

 

পািাঝরার আ াজল লুড়কজয় 

ড়কেু; 

স্বপ্ন ! 

 

ড়েড়শ ডাজক রাি নপাহায় 

স্বপ্ন িিু িাজঙ ো ! 

 

এক রাি 
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িারার সা্... 

আড়ঙোজি আজস ো ! 

 

নম  ডাজক, 

ওই েুজট... 

দূর নর্জক িহু দূর ! 

রাি োয় 

প্রিাি সাজ্... 

এক েিুে ড়দজের আশায় ! 
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সরস্বিীর িরপুত্র 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 

মজের মড়িজকািায় 

িাজলািাসার রিংধেু আাঁকা 

সৃ্মড়ির বিকুজে দাড়ম আয়ো 

 

ো নিালার নদজশ হা্ার প্রড়িড়িম্ব 

একড়ট ড়িনু্দজক ড় জর ড়িড়েপ্ত প্রড়িফলে 

 

নফজল আসা শি শি োত্রীরাও 

একড়দে হারায় নস্রাি, 

 

িিুও 

সন্ধ্যািারা ্ীিজের অিড়ল 
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নিামার ডাজক সা া ড়দজয় 

কান্নার রজঙ রিং-িুড়ল 

 

মৃি নদরাজ্ ্ে অড়িজষক 

প্রড়িড়ট পুাঁড়র্ পািায় 

ে াজো স্বিি অলিংকার 

 

সরস্বিীর িরপুত্র 

নকামগান্ধ্াজর পড়রপূিি হৃদয়, নেট ফড় িং ! 
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েেড়রফাজেিল 

ড়িশ্বড়্ৎ প্রামাড়িক 

 

আ্ও নিার অজপোয়, 

রাস্তায় হৃদস্পন্দে িাড় জয়ই নহাঁজটড়ে ! 

সমান্তরাল পজর্ কজয়কশ নরখ্ায়, 

আ্ও নিাজক - 

ইড়ঞ্চজি ইড়ঞ্চজি ড়েিঃশ্বাজসই নমজপড়ে ! 

 

িাাঁকা িাউড়ের ইশারায়, 

িীজ র ড়েিঃসঙ্গিায় প্রড়িেড়ি এাঁজকড়ে ! 

এক ড়িলজি স্বজরর অজপোয়, 

আ্ও নিাজক - 

স্বপ্নজি স্বপ্নজি ড়প্রয় গজেই নগাঁজর্ড়ে ! 
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িহুমুখ্ী গজন্ধ্র মুখ্রিায়, 

শুধু নিার স্কজন্ধ্র সুিাস খু্াঁজ্ড়ে ! 

শ্লীল-অশ্লীজলর নেই পজরায়ায়, 

আ্ও নিাজক - 

পদযজি পদযজি কিিাজরই েুাঁজয়ড়ে ! 

 

এক পলজকর লহমায়, 

িহুিার হায় নিার নপ্রাফাইজল এজসড়ে ! 

নসড়দজের ঐ আলজিা নোাঁওয়াটায়, 

আ্ও নিাজক - 

িৃড়িজি-িৃড়িজি িাসর নিজিই ড়িজ্ড়ে !  

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৮ 

আাঁকা েড়ি 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

িাজলাজিজস ড়শেী অিয়ি ড়দজয়জে নিামার ; 

ড়েপুি িুড়লর টাজে ্াড়গজয় িুজলজে দুয়ার । 

 

আাঁকা েড়ি - নিামার অদৃশয অন্তরাজল ; 

আমার নিো অিীি জ্বলজ্বল কজর । 

 

েখ্ে নিামার ড়িরল সময় এজি অস্তড়মি হয় ; 

মজে হয়, িুড়ম আজো ! এখ্েও আমার আকাশময় । 

 

নকাে নস অিীজি নিামার সজঙ্গ কাটাজো ড়কেু সময় ; 

এখ্ে শুধুই সৃ্মড়ি ; হজয় ড়গজয়জে দুিঃসময় । 

মজে পজ  োয় - নিামার ললাট, নিামার আাঁড়খ্ ! 
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োজদর নদজখ্ মে নদালা ড়দি সমুদ্র বসকি রাড়শ। 

এখ্ে নিামার নদখ্া - শুধুই অিীি অিল ; 

িিুও আাঁকা েড়ি ; িুড়ম আমার নদখ্া িাস্তি ড়েড়মিি সিল । 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নোগাজোগ 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 ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়িরকুট 

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 

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

নরিিী, নকািড়িহার 

উত্তর- প্রর্মি আপড়ে নেজলর িয়সটা উজিখ্ কজরেড়ে, করজল 
উত্তর ড়দজি সুড়িধা হি। ি জদর কর্া নশাজে ো, ড়কন্তু ও ড়ক 
িলজি িায় নসটা ড়ক আপোরা কখ্জো শুজেজেে ? নকাজো একড়ট 
কারজি ওর রাজগর প্রকাশ  টজে, এই রাজগর িা অড়স্থরিার উৎস 
অেুসন্ধ্াে করুে। নমািাইজলর অড়িড়রক্ত আসড়ক্ত অজেক সময় মে 
নক অড়স্থর কজর নিাজল, ওজক এর অপকাড়রিা িুড়ঝজয় িলুে। ও 
েড়দ ড়িৎকার কজর ন্াজর কর্া িজল িজি িজিাড়ধক শান্ত হয় এর 
্জেয ওর সজঙ্গ কর্া িলুে। ওজক উৎসাহ ড়দে সৃ্েশীল কাজ্, 
নমড়ডজটশে করাজি পাজরে । প্রজয়া্জে কাউড়ন্সলর এর সজঙ্গ 
নোগাজোগ করুে। 
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সকজল িাজলা র্াকুে সুস্থ র্াকুে, মে খু্জল কর্া িলুে, আরও প্রশ্ন 
র্াকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নিিা করজিা। 

 

এই ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পািাজি িাইজল প্রশ্ন ড়লজখ্ নমইল করজিে 
netphoring@gmail.com এ। প্রজশ্নর সাজর্ ড়েজ্র োম, 
ড়িকাো ড়দজি পাজরে। আপড়ে ো িাইজল আপোর োম প্রকাশ 
করা হজি ো। নসজেজত্র ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ অড়েেুক। হৃদজয়র 
ড়িরকুট আপোর পাজশ আজে, র্াকজি সিিদাই। 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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িেমালী 

ফাল্গুেী নদ 

 
নটড়লজফাে নপজয়ই স্বগি নর্জক নিযামজকশ নেজম এজলে 
শাড়ন্তড়েজকিজে। নোজিল িুড়রর অেুসন্ধ্াে েয়; এক মায়ািৃজের 
রহসয উজোিজে। েন্দেকােজে নেই এমে গাে পৃড়র্িীজি 
নকাজেজক এজলা? ড়িড়ে ড়েজ্ও খ্াড়েকটা অিাক ড়কন্তু সিংেি। 
পরড়দে সািসকাজল িাগাজের মালী িােু ড়সিং-এর সাজর্ নিজরাজলে 
প্রািভ্রমজি। আজলা-আাঁধাড়র নসই িরাির লে নকাড়ট ন্াোড়ক 
আিৃি। সামজে এজস দাাঁ াজলে। অেুিজির সািড়ট রঙ সািড়ট 
ফুজল িিিময় এক নিাড়ধিৃে - নেে ইন্দ্রধেু। একড়টজক স্পশি 
করজিই নদহমজে নপ্রম ন্জগ ওজি; অেযড়টর ড়দজক িাকাজল নেে 
পূ্ার অিড়ল; পাজশই পান্না রঙা ঋিু-প্রকৃড়ি; আজরকড়ট ওই ড়েজি 
- ড়িড়িত্র িার প্রকাশ; ওপাজশ স্বজদজশর গড়রমা িুাঁইজয় প জে; 
নগা ায় আেুষ্ঠাড়েকিার আজয়া্ে; নশজষরড়ট অসু্ফজট সিার 
নপেজে। আিমকা, হাওয়ার নদালায় ফুলগুড়ল সুজর সুজর নিজ্ 
উিজলা। নগাজয়ন্দা হিিাক। িােুজক ড়দজলে মাড়ট নখ্াাঁ ার ড়েজদিশ। 
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উজি এজলা ্ল্যান্ত পােুড়লড়প গীিড়িিাে। নগাজয়ন্দা আপু্লি। 
মালী িািজলশহীে। িলজল - "ও িুই ড়েজয় ো, আড়ম মজর নগজল 
এর অপিযিহার হজি।" 
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হৃদয় আেজন্দ নেজি ওজি 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

 

সু্কল কজর এজস নেশ হজয় এক কাপ িা নখ্জয় পুলক এখ্ে 
িাড় জি রজয়জে। একটা পড়ত্রকার শারদীয়া সিংখ্যায় িার একটা 
গে নিড়রজয়জে নসটা নদখ্জে। 

এইসময় িার নফােটা হিাৎ নিজ্ ওজি।ও নর্জম োয়। িারমাজে 
ড়মসডকল! 

পুলক িখ্ে গেটা নদখ্া িন্ধ্ কজর ওই েম্বরটা নির কজর কল 
কজর। ওখ্াে নর্জক নস িখ্ে একটা োরী কণ্ঠ শুেজি 
পায়,"হযাজলা!" 

পুলক সরাসড়র ড়্জজ্ঞস কজর িাজক,"নক িলজেে?" 

"আড়ম একটা োরী িলড়ে। আপোর পড়রড়িিা একটা োরী। "োরী 
কণ্ঠটা িজল। 

"ড়ক োম আপোর? োম িলুে! োহজল ওিাজি িলজল নিা ড়িেজি 
পারজিা ো।" 
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ড়কন্তু কণ্ঠটা োম িজল ো। পুলক িখ্ে নফাে নরজখ্ নদওয়ার 
হুমড়ক নদয়। 

কণ্ঠটা িখ্ে পুলকজক নফাে রাখ্জি ড়েজষধ কজর। িার সজঙ্গ নে 
িার অজেক কর্া আজে। অজেক দরকার আজে নসটা িজল। 

িিু পুলক হুমড়ক নদয়। 

কণ্ঠটা িখ্ে পুলজকর নদাহাই নদয়। "আপোর নদাহাই লাজগ নফাে 
রাখ্জিে ো!" 

পুলক আর নফাে রাজখ্ো, "নিশ,ড়ক কর্া আজে িলুে!" 

কণ্ঠটা িখ্ে আর 'আপড়ে' েয়। 'আপড়ে' নর্জক এক লাজফ 
'িুড়ম'নি নেজম িজল আজস। "িুড়ম আমাজক ড়িেজি পারজো ো, 
পুলক? আড়ম নিামার অড়ি পড়রড়িিা একটা োরী নগা! িিু িুড়ম 
ড়িেজি পারে ো...!" 

পুলক িিু ড়িেজি পাজর ো। 

কণ্ঠটা িখ্ে িজল, "ড়িেজি ো পারারই কর্া। নকেো পাঁড়িশ িের 
সময় নিা আর কম েয়। অজেক দী ি সময়। সুিরািং অি িের 
আজগর একটা নমজয়জক ড়িেজি ো পারারই কর্া।..." 
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কণ্ঠটার এখ্াে নর্জক পুলক িখ্ে একটা িু নপজয় োয়। আর নস 
নসই পাঁড়িশ িের আজগ িজল োয়। েখ্ে নস িগীরর্পুর সু্কজলর 
উচ্চ-মাধযড়মজকর োত্র আর িার দৃপ্ত নেৌিে নসই পাঁড়িশ িের 
আজগ। 

অজেক ড়দে আজগ এই িগীরর্পুজর ্ড়মদারজদর িাস ড়েল। নসই 
সূজত্র িগীরর্পুর খু্ি োম করা ্ায়গা। এখ্াজে নে ্ায়গাটায় 
িারা িাস করি ওটা 'িািুপা া'। ্ড়মদারজদর আজরক োম 'িািু'। 
িাই 'িািুপা া'। 

পুলক একড়দে ওই িািুপা া  ুরজি োয়। ড়গজয় িািুজদর 
িাড় গুজলা  ুজর নদজখ্ িাড় গুজলার ড়ক করুি অিস্থা! পড়রিেিার 
অিাজি িাড় গুজলা নিজঙ নিজঙ প জে। ্েমােিহীে িাড় গুজলা 
্ঙ্গজল িজর নগজে। পজলস্তারা খ্জস খ্জস প জে। ইজটর পাাঁ্র 
নিড়রজয় নগজে। মােুজষর িদজল িাড় গুজলা এখ্ে সাপ নখ্াজপর 
আস্তাো। ড়কেু ড়কেু িাড়  আিার বিরজির িাঙে ধাজর পজ  নিজঙ 
নগজে। ও ড়কেু িাড়  ঝুলজে। নে িাড়  গুজলা িাজঙড়ে অর্িাৎ িাঙে 
ধার নর্জক ড়কেুটা দূজর রজয়জে নসগুজলাও একড়দে নিজঙ োজি। 
েদীজি পজ  হাড়রজয় োজি। েদী গজিি িড়লজয় োজি। িািুপা া 
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নসড়দে আর িািুপা া র্াকজি ো। িািুরা নেমে নেই িািুজদর 
পা াটাও নেই হজয় োজি। 

এই িািু পা াজিই পুলজকর নসড়দে একটা নমজয়র সজঙ্গ আলাপ 
হয়। 

এখ্াজে পড়র োপাজো একটা িাড়  রজয়জে। পুলজকর নলাক মুজখ্ 
নশাো আজে, এই িাড় টা িািুজদর নসসময় রিং মহল ড়েল। অর্িাৎ 
োি, গাে, আড্ডা, িামাশা এসিই এখ্াজে হজিা। 

পুলক িাড় টার সামজে দাাঁড় জয় োপাজো পড়রটা নদজখ্। ড়ক সুন্দর 
পড়রটা! নেে ডাো নমজল উ জে। োপাজো িা মজে হয় ো। 

ড়িক এইসময় এখ্াজেই পুলজকর নমজয়টার সজঙ্গ আলাপ হয়। 

নস-ও িািুপা া  ুরজি এজসজে এিিং  ুরজি  ুরজি এখ্াজে এজস 
পুলজকর সজঙ্গ নদখ্া হজয় নগজল আলাপ হয়। নমজয়টার োম 
পারুল। েদীর পাজর িুলড়সপুর গ্রাজম িার িাড় । নস-ও িগীরর্পুর 
সু্কজলর িাস নটজের োত্রী। 

আলাপ নসজর পজর িারা িাড় ড়টর ড়িির েুজক োয়। এই িাড় ড়টর 
ড়িির নদখ্জল িাজদর সি নদখ্া হজি। 
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ড়িিজর নদখ্িার মজিা নকাে ড়্ড়েসই নেই। আগাোর ্ঙ্গল আর 
িাঙা ইট, কাজির টুকজরা ো া। েুজকজে েখ্ে নস সিই িারা  ুজর 
নদজখ্। নদখ্জি নদখ্জি এক সময় একটা ্ায়গা নর্জক পারুল 
হিাৎ নদৌজ  পাড়লজয় আজস, "ও িািা নগা! মজরড়ে নগা!" ড়িৎকার 
করজি করজি এজসই আজিপৃজষ্ঠ ্ড় জয় ধজর পুলকজক। 

পুলক ড়্জজ্ঞস কজর, "ড়ক হল? ড়ক নদখ্জল?" 

পারুজলর নিাখ্ িন্ধ্। মুজখ্ও নকাে কর্া নেই। নকাে সা া ো 
নপজয় পুলক িাই নফর ড়্জজ্ঞস কজর, "ড়ক হল? ড়ক নদখ্জল?" 

িিু সা া নমজল ো পারুজলর। পুলক িাই আিারও ড়্জজ্ঞস কজর, 
"ড়ক হল, ড়ক নদখ্জল, িজলা...." 

পারুজলর সা া নমজল এিার। "ড়িরাট একটা সাপ নদখ্লাম!" 

সাজপর কর্া শুজে পুলক আাঁিজক উজি, "সাপ নদখ্জল!" 

"হযাাঁ।" 

"জকার্ায়?" 

"ওখ্াজে।" 

"ওখ্াজে নকার্ায়?" 
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"জেখ্াজে দাাঁড় জয় ড়েলাম ওখ্াজে।" 

পুলক অমড়ে পারুজলর কাে নর্জক ড়েজ্জক োড় জয় নেওয়ার নিিা 
কজর। "োজ া পারুল, ড়ক সাপ নদজখ্ আড়স। োজ া!" 

পারুল োজ  ো। একই রকম িাজি নস িাজক ধজরই র্াজক। 
পুলজকরও আর ওখ্াজে সাপ নদখ্জি োওয়া হয় ো। ড়কন্তু সাপটা 
ড়ক সাপ নদখ্ার আগ্রজহ পুলক ওড়দজক নিজয়ই র্াজক। ও িাই নিা! 
এই নমাটা আর এই ি  একটা সাপ ইজটর ফাাঁক ড়দজয় িজল 
োজে। সাপটা নদখ্জি নপজলও সাপটা ড়ক সাপ পুলক িাজলা মজিা 
ড়িেজি পাজরো। িজি সাপটার গাজয়র কাজলা রিং আর নডারাকাটা 
কাজলা দাগ নদজখ্ সাপটা নে কাল খ্ড়রশ হজি পুলক নসটা অেুমাে 
কজর নেয়। এই ধরজের সাপ খু্ি ড়িষধর আর ড়িষাক্ত 
হয়।মােুষজক কাম াজল মােুষ িাাঁজি ো। োইজহাক, সাপটাজক 
সড়িকিাজি নিোর ্েয পুলক েটফট করজি র্াজক, "োজ া 
পারুল, সাপটা িজল োজে। ড়ক সাপ একিার নদজখ্ আড়স। 
োজ া....!" 

ড়কজস ড়ক! পারুল োজ  ো। োজ  ো নিা োজ  ো। িরিং আজগর 
নর্জক আরও শক্ত কজর নিজপ ধজর। 
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িার ওই রূপ নিজপ ধরা নদজখ্ পুলক িজল, "ড়ক হল,এি শক্ত 
কজর ধরে নকে?" 

পারুল িুপ র্াজক। 

পুলক শুধায়, "সাজপ কাম ায়ড়ে নিা নিামাজক?" 

সাজপ িাজক নে কাম ায়ড়ে নসটা নিাঝাজি পারুল দুই ড়দজক মার্া 
োজ । 

পুলজকর িখ্ে নখ্য়াল হয় নে, পারুজলর ডাড়লম্ব সম স্তে দুড়ট িার 
িুজকর সজঙ্গ এজকিাজর নিজস রজয়জে। আর িার হাি দুড়ট িার দুই 
 া  ধজর রজয়জে। আর িার পািলা নিাাঁট পুলজকর নিাাঁজট নিকজে। 
নখ্য়াল হওয়া মাত্র পুলজকর শরীজর হিাৎ ড়িদুযৎ প্রিাহ হজি শুরু 
কজর। পুলজকর শীিল শরীর উষ্ণ হজি র্াজক ও ড়শহরি নখ্জল 
োয় দু্জের শরীর-মজে। িাজলািাসার সমুজদ্র দু’্জেই ড়েমড়িি 
হজয় ধীজর ধীজর অিজল িড়লজয় োয়। এরপর বিিেয ড়ফরজল দু-
্জেই িীষি লিা পায়। িারপর এিাজি িারা নদখ্া করজি 
র্াজক। 

পাঁড়িশ িের আজগ িাজদর নদখ্া হওয়ার প্রর্ম ড়দেড়টর কর্া মজে 
পজ  োয় পুলজকর। িুজকর ড়িিরটা িারপর হিাৎ িার নকমে 
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কজর ওজি। এই োরী কণ্ঠটাই ড়ক িাহজল পাঁড়িশ িের আজগর নসই 
পারুল? এরকম মজে হজল পজর পুলক িজল, "িুড়ম ড়ক পারুল?" 

হাউমাউ কজর অমড়ে নকাঁজদ নফজল কণ্ঠটা, "হযাাঁ নগা, আড়ম পারুল। 
পাঁড়িশ িের আজগ োর সজঙ্গ নিামার পড়র িাড় ড়টর নিির... 

আড়ম নসই পারুল।" 

হিাৎ পারুজলর এজহে কান্নায় পুলক র্িমি নখ্জয় োয়। ফজল 
িার স্বািাড়িক হজি ড়কেুটা সময় লাজগ। পজর স্বািাড়িক হজয় নস 
িজল, "এ ড়ক! িুড়ম কাাঁদে নকে? কান্না র্ামাও!" 

পুলক কান্না র্ামাজি িলায় পারুল িুপ কজর োয়। ড়গজয় নস িজল, 
"অজেক ড়দে িাজদ নিামার সজঙ্গ কর্া িলড়ে নিা িাই আজিজগ 
কান্না িজল এল। কান্না রুখ্জি পারলাম ো।" 

পুলজকর এরপর আপড়ে মজে পজ  োয়, পড়র িাড় ড়টর ড়িির 
নসড়দে িাজদর আকড়স্মকিাজি ড়মলে  জট োওয়ার পর পারুল 
মাত্র নদ  মাস মজিা সু্কল আজস। িারপর িার ড়ক নে হয় সু্কল 
আসা িন্ধ্ কজর নদয়। িারপর আর নকােড়দে িার সজঙ্গ নদখ্া 
নেই। 
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নকে সু্কল আসা িন্ধ্ কজর নদয় পুলক এখ্ে িাজক নসটা ড়্জজ্ঞস 
করজল পজর পারুল িজল নে, নস সু্কল আসা িন্ধ্ করজি নকে? 
িার িাড়  নর্জক িন্ধ্ কজর নদয়। কারি  টোটা িাড় জি 
্াো্াড়ে হজয় োয়। নমেকা োজম িাজদর পা ার একটা নমজয়জক 
কর্াটা নস একড়দে কর্ায় কর্ায় িজল নফজল। আর নমেকা 
িাড় জি িজল নদয়। িাড় জি কর্া শুেজি হজি এই িজয় িধিমাজে 
িার মামার িাড়  পাড়লজয় োয়। িারপরই সু্কল, প া সি িন্ধ্। 

পুলজকর মুখ্ নর্জক িরম আফজসাজস িখ্ে আপড়ে নিড়রজয় োয়, 
"ইস, ড়ক িুল কজরড়েজল নগা! ড়ক িুল কজরড়েজল!" িারপর িজল, 
"এিি  িুল কা্ নকউ কজর?" 

"ও নে িজল নদজি নসটা ড়ক আড়ম ্ােিাম?" পারুল িারপর 
িজল, "িিু আড়ম িুড়র কজর একড়দে সু্কল আড়স। নিামার সজঙ্গ 
নদখ্া করজি। ড়কন্তু িুড়ম সু্কল আজসাড়ে। আড়মও আর িাড়  ড়ফজর 
োই ো। িািা-দাদা িাহজল নে আমাজক ধজর নমজর নমজর নফলজি। 
আড়ম িখ্ে কড়র ড়ক, িাজস নিজপ নসা্া িহরমপুর িজল আড়স। 
এজস এখ্াজে িাসস্টযাজে একটা ড়িধিা নমজয়র সজঙ্গ আমার পড়রিয় 
হয়। োম েড়মিা। িার সন্তাোড়দ নকউ নেই। একটা িাড় জি একা 
র্াজক। কাড়ন্দ মহকুমার 'েি দূগিা' গ্রাজম। নমজয়টা আমার সমস্ত 
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কর্া নশাজে। নশাোর পর আমাজক িার িাড়  ড়েজয় িজল আজস। 
আড়ম নোট নিাজের মজিা িার আশ্রজয় র্াকজি শুরু কড়র এিিং 
আমার একমাত্র নমজয়টাজক ড়েজয় এখ্েও আড়ে।" 

"জিামার ড়িজয়?" 

"ড়িজয় কড়রড়ে।" 

"িাহজল নমজয় নপজল নকার্ায়?" 

"িলজিা। িার আজগ নিামাজক একটা খু্ড়শর খ্ির নশাোই। নসটা 
হল, আমার নমজয়র একটা হায়ার নসজকোড়র সু্কজল িাকড়র হজয়জে। 
আ্জকই ্জয়ে কজর এল।" 

"শুজে খু্ি খু্ড়শ হলাম। নকাে সু্কল?" 

"সরস্বিী উচ্চ ড়িদযালয়।" 

োমটা শুজে পুলক িমজক োয়, "নকাে সু্কল িলজল!" 

"সরস্বিী উচ্চ ড়িদযালয়।" 

পুলক িখ্ে িজল, "আড়ম নিা ওই সু্কজলরই ড়শেক।" 

"আড়ম িা ্াড়ে। নিামাজদর িাড়েয়াখ্াড়ল গ্রাজমর হড়রিরিিািু োজম 
এক িদ্রজলাক এখ্াজে িাকড়র কজরে। আমার নমজয় িাাঁর োত্রী। 
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এস এস ড়স পরীোয় নমজয় পাশ করজল উড়ে একড়দে িাড় জি 
নি াজি আজসে। কর্ায় কর্ায় ওোজক নিামার কর্া ড়্জজ্ঞস 
করজল ওোর মুখ্ নর্জকই নসটা ্ােজি পাড়র। িাই নিা নমজয়জক 
আ্ িাড়  নর্জক নির হওয়ার সময় িারিার কজর িজল ড়দই নে, 
নস নেে নিামার নফাে েম্বরটা অিশয অিশযই নিজয় একটা 
কাগজ্ ড়লজখ্ আজে এিিং কাগ্টা আমাজক নদয়। এইিাজি আড়ম 
নিামার নফাে েম্বর সিংগ্রহ কড়র।" 

"িারমাজে মাধিী নিামার নমজয়!" 

"আমার একার েয়, নিামারও।" 

"আমারও!" 

"হযাাঁ, নিামারও।" 

"ড়ক কজর আমারও!" 

মালড়ি ওজদর িাজলািাসার ফসল। সুিরািং মালড়ি িার একার 
েয়, িারও। 

পুলজকর মুখ্ নর্জক িখ্ে আপড়ে নিড়রজয় োয়, "উফ, গড!" 

িারপর কাজরা মুজখ্ নকাে কর্া নেই ড়কেুেি। ড়কেুেি িাজদ 
পারুল িজল, "িুড়ম আজ্া ড়িজয় কজরাড়ে?" 
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"ো।" 

"করজি ো?" 

"করজিা।" 

"কাজক?" 

পুলজকর মুখ্ নর্জক িখ্ে নে কর্াটা নির হয় পারুজলর হৃদয় 
আেজন্দ নেজি ওজি িাজি। ো পাঁড়িশ িেজর নকােড়দে োজি ড়ে। 
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ড়েষু্ঠরিা 

সু্ে িন্দ্র িমিে 

 

র্াকজি িাই ো আর ড়েষু্ঠরিার মাজঝ, 

এখ্াজে শুধু নধাাঁয়ার িােি, 

নিজস েয়, ড়মড়শজয় ড়দজয়জে! 

অহিংকাজরর আগুে। 

 

র্াকজি িাই ো আর ড়েষু্ঠরিার মাজঝ, 

এখ্াজে িলজে সিাই ড়েজ্র নখ্াাঁজ্ 

হাাঁটজি েয়, িলজি িযস্ত িারা, 

প্রড়িজোড়গিার এই নদজশ। 

 

র্াকজি িাই ো আর ড়েষু্ঠরিার মাজঝ, 

এখ্াজে নশাোজি ড়দিা-রাত্রী ধজর, 
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পজর আড়ম েই, িুই ড়েড়ল িা 

ড়মর্যা গজের মাজঝ। 

 

র্াকজি িাই ো আর ড়েষু্ঠরিার মাজঝ, 

এখ্াজে ড়িজিজকর িাোে োজে িুজল, 

প্রর্জম েয়, মাঝপজর্ িলজি নসড়দে! 

েলোর এক নিজশ। 

 

র্াকজি িাই ো আর ড়েষু্ঠরিার মাজঝ, 

এখ্াজে কি-নিদো গুজলা সি 

অজেযর েয়, ড়েজ্র সাজর্ ন াজর, 

স্বার্িপর সি নে। 

 

র্াকজি িাই ো আর ড়েষু্ঠরিার মাজঝ, 

এখ্াজে সজিযর মূলয কী? 
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আমাজক েয়, নিাজকই নদখ্ প্রশ্ন কজর! 

িাজলািাসার নমাজ । 
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এক পৃড়র্িী িাজলািাসা 

র্ি আলী 

 

আ্ আমার ্ীিজের সমস্ত অন্ধ্কার নগজে  ুাঁজি, 

আ্ আমার ্ীিজের প্রড়ি অন্ধ্কার কুিড়রজিও আজলার িেযা, 

ঝলমজল নরাদ আমার ্ীিজের প্রড়ি ড়শরায়-ড়শরায় প্রিাহমাে... 

িুড়ম শ্রদ্ধা-িাজলািাসায় আমায় আপে কজর ড়েজয়ে !! 

আড়ম এই ্ীিেটাই নিাঁজি র্াকজি িাই, 

এই ্ীিেটাজকই উপজিাগ করজি িাই, 

্ীিজের নশষ স্বাদ-টুকু পেিন্ত নিাঁজটপুজট আেন্দ ড়েজি িাই, 

আড়ম িাাঁিজি িাই, আড়ম িাাঁিজি িাই... 

িাাঁিজি িাই শুধু নিামার নকামল হাি ধজর সূেিাস্ত নদখ্জি, 

নিামার এজলা িুজল হাি নরজখ্... 

নখ্ালা মাজি িজস অপরাজের ড়দগন্ত পাজে নিজয় র্াকজি... 

আড়ম সীমাহীে ্ীিে িাাঁিজি এ সুন্দর পৃড়র্িীজি !! 
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আড়শ্বজের হাওয়ায় নদালা কাাঁশফুল, 

শরজির সিুজ্ ন রা ধাে নেি, 

িাাঁটফুল ও শাপলায় পূিি নডািা... 

আমার িাজলািাসার অজমা  সােী !! 

আড়ম িাজলািাড়স... 

আড়ম িাজলািাড়স নিামায় ড়েজয় ড়িড়েসুজিায় 

নিামার আমার ড়িরন্তে িাজলািাসার মালা িুেজি !! 

িুড়ম োও এক পৃড়র্িী িাজলািাসা !! 
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মৃিুযিয় 

ইমােুজয়ল হক 

 

মৃিুযজক খু্াঁজ্ড়ে অজেক, 

পাইড়ে িিুও নদখ্া । 

নকউ নদজখ্জো ড়ক ? 

মাড়টর গ া মােিজদহ 

মাড়টজিই সমাড়ধি হয়। 

্ল নমজশ সমুজদ্র - 

প্রকৃড়ির খ্ড়েজ্র সমাহার 

ড়ফজর োয় পুেরায় । 

প ড়শও ড়ফজর োয়, 

নের্া হজি এজসড়েল। 

িাহজল মৃিুয নকার্ায় ? 
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সিিার মুসাড়ফর িান্দারা  

হাড়সমুজখ্ আপে জর নফজর। 

আর ওরা ড়মড়েড়মড়ে  

মৃিুযজক িয় পায়, 

পাজে অেযাজয়র-অিজহলার  

ড়হজসিটা িাড়ক নর্জক োয় ! 

ড়শেীরা  জর ড়ফজর োয়, 

ড়শে অমর হজয় রয়। 

িাহজল মৃিুয নকার্ায় ? 

ইহাজকই িুড়ঝ কয়- 

মৃিুযিয় ! মৃিুযর পরা্য়!
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আবু্দল রাহা্ 
 

অজেকড়দে পর শীজির শুরুজি ওরা মামার িাড়  োজে নপৌষ 
সিংক্রাড়ন্ত নমলা নদখ্জি। গ্রাম নর্জক ড়িে ড়কজলাড়মটার দূজর শুশুক 
নরল নস্টশে নর্জক নিজে উজি নিশ আরামদায়ক ্ায়গা নপল। 
মামার িাড়  নেজি নিশ অজেকেি লাগজি। বসকি একা পাজশ 
িজস আজে। সি িয়স্ক মােুষ সামজে িজস আজে, সম িয়সী 
এক্ে নমজয় একিার নিাখ্ প জলও সামজের নস্টশজে নেজম োয় 
নসই নমজয়ড়ট। িারপর নিশ অজেকেি িাইজরর ড়দজক ড়ফজর 
নদখ্জলা মােুজষর িযস্তিার ্ীিে। পাজশ িজস র্াকা নলাকগুজলা 
সিাই নেজম নগল, পাজশ এজস িসজলা এক্ে প্রিীি মােুষ ড়িড়ে 
খু্ি আলাপ ড়প্রয় খু্ি হাসজি র্াজক পাজশ িজস। িয়স ওই 

ষাজটর ওপজর মজে হয়। িারপর ওর সাজর্ কর্া িলজি শুরু 
করজলা। বসকি অিাক হজয় নগল িাড়  নর্জক িজল ড়দজয়জে 
অজিো মােুজষর সাজর্ কর্া ো িলজি। িিু বসকি একজ জয়ড়ম 
দূর করার ্েয নসই প্রিীি মােুজষর সাজর্ কর্া িলজি লাগজলা। 
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বসকি িলজলা- “দাদু আপোর োমটা ড়ক?” িলল “্গজমাহে 
িাটুজি।” বসকি িলজলা- “আো।” িারপর ্গজমাহে িািু 
বসকিজক িলজলা- “নকার্ায় োওয়া হজে নর?” বসকি িলজলা- 
“মামার িাড়  োড়ে।” “ড়েশ্চয়ই নপৌষ সিংক্রাড়ন্তজি?” ্গজমাহে 
িািু িলজলা। “আপড়ে ড়ক কজর ্ােজলে”, “আজর এজিা িয়স 
হজয়জে ্ােজিা ো !” নিশ নখ্ালাজমলা নলাকড়ট বসকজির সাজর্ 
নিশ ড়মজশ নগল মজে হয় নকাজো সমিয়স্ক। এরপর ্গজমাহে 
িািু িলজলে- “িাো নিামার োমটা ড়ক িলজল?” “আমার োম 
বসকি িারুড়ি”, “ও আো, প াজশাো নকার্ায় হয়?” “ওই নিা 
আমাজদর গ্রাজমর িাড় জি নটিংরা কাড়ট হাই সু্কল।” “আো।” 
বসকি িলজলা- “দাদু আপড়ে এরকম অড়িেয় এর মজিা কর্া 
িলজেে নকে?” িাজসর োত্রীরা সিাই ওজদর ড়দজক ড়ফজর ড়ফজর 
িাকাড়েল নকউ নকউ হাসড়েল িারপর দাদু িলজলা- “আড়ম 
ড়টড়িজি একটু অড়িেয় কড়র এই ো।” বসকি িলজলা- “িাহজল 
নিা আড়ম আপড়ে গিযমােয িযড়ক্ত িাহজল আমাজদর সাজর্ এখ্াজে 
নকে?” “আজর বসকি এখ্াে নর্জকই নিা আমাজদর উজি আসা 
নস্েযই নিা এিাজিই োিায়াি কড়র, এইজিা একটু পজরই 
টাড়লগি নেজম প জিা নদখ্ড়ি। আমার একটা িইজি অড়িেয় 
িলজে এখ্ে নসটা নির হজল নদড়খ্স নকমে লাজগ আমার 
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অড়িেয়।” বসকি িলজলা- “আপড়ে নে কর্া িলজেে িা নদজখ্ 
আড়ম অজেক মুগ্ধ হজয় নগড়ে। আপোর নফাে োম্বারটা একটু 
নদজিে।” উড়ে নফাে েম্বর ড়দজিই নোট িুজক েম্বরটা নস ড়লজখ্ 
ড়েল। এরপর সামজে টাড়লগি নস্টশে আসজিই নমাহেিািু নেজম 
নগজলে। পাজশর নলাজকরা িলজলা িুড়ম খু্ি িাগযিাে নেজল। 
এরপর বসকি নিজস নগল এক অেয ্গজির অেয পৃড়র্িীজি আর 
মামার িাড়  িজল নগল। নিশ আেজন্দ নপৌষ সিংক্রাড়ন্তর নমলা 
কাড়টজয় িাড়  নফরার পজর্ গ্রাজম নফড়র  াজট এজস মে মাড়ঝ নক 
িলজলা- ্াজো আমার ো ড়টড়িজি অড়িেয় কজর এক্জের সাজর্ 
পড়রিয় হজয়জে। মাড়ঝ িলজলা- “িাহ ! নিশ িাজলা।” নিজে কজর 
মামা িাড়  োওয়ার ড়দজের কর্া িীষি মজে প ড়েল বসকি এর। 
এিাজি োো স্বজপ্নর ্াল িুজে িাড়  ড়ফজর এজলা, স্মরিীয় হজয় 
রইজলা এই সফর। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 

 

शुभाषितम् - 

सुरूपासु्त षिरूपा िा यस्य यस्याां मनोगषतिः। 

सैि तस्योिवशी सैि रम्भा सैि षतलोत्तमा।। 

 

উচ্চারি - 

সুরূপাস্তু ড়িরুপা িা েসয েসযািং মজোগড়িিঃ। 

বসি িজস যািিশী বসি রম্ভা বসি ড়িজলাত্তমা।। 

 

অর্ি - 

সুরূপ নহাক িা কুরূপ, োর োজি মে নমাড়হি হয়, নসই িার 
কাজে রম্ভা, নসই উিিশী আর নসই ড়িজলাত্তমা।  
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

ড়িজকে সযালাড - 

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

 

পদ্ধড়ি: প্রর্জম ড়িজকে গুজলা ড়সদ্ধ কজর নোজটা নোজটা টুকজরা কজর 
নকজট ড়েজি হজি। এরপর একড়ট পাজত্র নপাঁয়া্ কুাঁজিা, রসুে কুাঁজিা, 
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 কুাঁজিা, েুে, 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 অে 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 নে আ্ও িুঝজি িযর্ি... 

িার ড়িষাক্ত নেশায়, 

আড়ম িীষিিাজি আসক্ত। 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৮ 

 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ েড়দ ড়েজ্র নলখ্াও 
নদখ্জি িাে, িজি দুই/িার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িিা 

পািাে। 
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আশা 

অিড়ল নদ েন্দী 

 

আড়ম নসড়দে ড়ফরড়ে। পাজকির গা ন াঁজষ রাস্তা। দু-িার ্ে পড়র্ক। 
একটু আজগর মুষল-ধাজর িৃড়ি হজয় নগজে। পাজকির  াজসর ফাাঁজক 
ফাাঁজক ফাাঁজক সামােয ড়েিু গজিি ও রাস্তার ড়পি ওিা। ড়িক ওই 
রকমই সামােয গজিি নর্জম নগলও িার ড়িে নরজখ্ নগজে। ্ল 
্জম র্াকজলও িা অড়ি সামােযই। মাজঝ মজধযই দমকা হাওয়া 
এজস গােগুজলাজক এমে ো াজে নে ঝরঝর কজর ্ল পজ  
পর্োত্রীরা নিশ িাজলাই ড়িজ্ োজে। িজি িাজি কজর কাজরারই 
নকােও অসুড়িধা হজে ো। আড়ম অড়ফজসর িযাগড়ট হাজি ড়েজয় 
িান্ত পদজেজপ ড়েজ্র আিাজসর ড়দজক এড়গজয় োড়ে।  

এমে সময় একড়ট পায়রা আমার সামজে পজ  ড়গজয় খু্ি েটফট 
করজে। আর ওড়দক নর্জক এক ন্া া সারজময় এক ড়েিঃশ্বাজস 
নদৌজ  আসজে। আড়ম পায়রাড়টজক রো করার নিিা করলাম। 
কুকুরগুজলা দূজর দাাঁড় জয় আজে। আড়ম ওর কাজে আধিসা অিস্থায় 
নর্জক আমার িযাগ নর্জক ওয়াটার নিািল নর্জক ওর মুজখ্ ্ল 
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ড়দলুম। ও নখ্ল। িারপর আমার নিাজখ্র ড়দজক ও এমেিাজি 
িাড়কজয় রইল নেে ও িলজে - নিামার সামজে ড়িধািার ইোয় 
আমার আসা। আমার িরসা এখ্ে শুধু িুড়ম। আমাজক ড়েরাশ কর 
ো নগা ! িুড়মই আমার নিাঁজি র্াকার একমাত্র আশা। ওর করুি 
ড়মেড়ি, ওর নিাজখ্র আকুড়ি িরা িাষা, ওর ্ীিে নশষ হজয় 
োিার হিাশা, ওর ড়িশ্বাস আমার অন্তর আত্মাজক ্াড়গজয় ড়দল। 
আড়ম ওজক হাজি িুজল ড়েজয় িাড়  এলাম। কুকুরগুজলা নে ড়দক 
নর্জক এজসড়েল নফর নসড়দজকই ড়ফজর নগল। িযর্ি মজোরজর্। ওরা 
ওজক আক্রমি কজরড়েল। ড়কন্তু খ্িম করজি পাজরড়ে। মৃিুয নিা 
আর ওজদর েমিাধীে েয়। আয়ু নিা নকউই নকজ  ড়েজি পাজর 
ো। োক, আড়ম ওজক আমার িযালকড়েজি নরজখ্ দাো-পাড়ে 
ড়দলাম। ওর নদজহ নকােও েি নদখ্জি নপলাম ো। কুকুজরর মুখ্ 
নর্জক অেি অিস্থায়ই নিড়রজয় পাড়লজয় আসজি নপজরড়েল। 
কজয়ক ন্টা পজর ও উজ  উজি আমার এ.ড়স’র ওপজর িসজলা। 
িারপর গাজের টজির ড়কোরায় িজস িজস িজস এড়দক-ওড়দক 
নদখ্জি লাগল। রািটা কাড়টজয় ও নিাজর আমার দর্ায় নিাাঁট 
ড়দজয় শব্দ করজি লাগল। আড়ম খু্ললুম। ও নিিজর েুজক এজলা। 
িারপর নর্জক ও এখ্াজেই আজে। সারাড়দে উজ ,  ুজর নি ায়। 
আর সন্ধ্যায় িযালকড়েজি  ুজমায়।  
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ড়কেুড়দে পজর ও ড়ডম পারজলা। ওই টজির গাজের নগা ায়। মাড়টর 
ওপজর। িাজি সারাড়দে রাি একটুও ো সজর িা ড়দল। নসগুজলা 
নর্জক ড়িেড়ট িাচ্চা ফুটজলা। পজর ওজদর নিাখ্ ফুটজলা। ি  হল। 
উ জলা। ওরাও এখ্াজেই র্াজক। এখ্ে ওই পায়রা পড়রিাজরর 
সদসয সিংখ্যা িার। ওরা আমার িীষি ড়প্রয়।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিিিী 
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ড়শকাজর... 

ড়েজিদজে- রা্া সূত্রধর 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শেী- ড়িশ্বায়ে ন াষ 
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পািজকর মিামি নেপজর্য- 
 

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 পজর্র অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজোগও। 

পাজয় পাজয় ১৫৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

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

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

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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বেসড়গিক 

Camera-man of the week 

ড়সদ্ধার্ি িসু 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৮ 

পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়বিধায়। ে া, কড়িিা, অিুগে, গে, প্রিন্ধ্, েড়ি ইিযাড়দ 
পাড়িজয় 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।। 


