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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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- নগালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম, শযামল কুমার রায়, 
িন্ময় নদি, মহাজেিা িসু, েড়িিা কা্িী, সু্ে চন্দ্র িমিে, 
শঙ্কর সূত্রধর, অেুপম ড়মত্র, ফাল্গুেী নদ, মোমী সরকার, 
অড়িড়মত্র, েীিা কড়ি, র্ি আলী, নদিড়িয়া পাল, আবু্দল 
রাহা্, নেহা, ফাল্গুেী পাল, রা্কুমার কয়াল, স্বপে কুমার 
রায় এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, রা্া সূত্রধর, ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি এিিং 
ড়িিাে চক্রিিিী। 
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ফড় িং কথা 
গি কজয়কড়দজের িষিিমুখ্র িািািরি নশজষ নদখ্া ড়দজয়জে 
নরাদু্দজরর েটা। ঋিু অেুসাজর িাদ্র-আড়েে মাস ্ুজ  শরৎকাজলর 
রা্ত্ব। আর এইসময় গ্রাম-িািংলার ন াপ- া , রাস্তা-ঘাট ও 
েদীর দুই ধারসহ আোজচ-কাোজচ কাশফুজলর সমাজিশ লক্ষ্য করা 
র্ায়। িকৃড়িজি শরৎ মাজেই নর্ে সাদা নপেঁ্া নমঘ আর েদীর 
িীজর কাশফুজলর সাদা হাড়স। র্ড়দও কাজলর আিজিি হাড়রজয় র্াজে 
কাশিে। এখ্ে গ্রাম-িািংলায় ড়িড়েন্নিাজি থাকা নর্ কয়ড়ট কাশিে 
নচাজখ্ পজ  নসগুজলাও হাড়রজয় র্াজে। সমজয়র সজঙ্গ িাল নমলাজি 
ড়গজয় নসখ্াজে এখ্ে তিড়র হজয়জে োো নমৌসুমী ফসজলর নক্ষ্ি। 
কাশফুল মূলি ঘাস্ািীয় উড়িদ। ফজল এর মূল গুেমূল িকৃড়ির 
হয়। কাশফুল আগাো ড়হজসজি ড়িজিড়চি হজলও শুকজো কাশগাে 
খু্ি কাজ্র ড়্ড়েস। কাশগাে ড়দজয় তিড়র করা হয় মাদুর, 
সীমাোর নি া। এমেড়ক ঘজরর চালও োওয়া হয়। চারাগাে একটু 
ি  হজলই এর ড়কেু অিংশ নকজট গরু-মড়হজষর খ্াদয ড়হসাজি 
িযিহার করা র্ায়। কাশ ড়দজয় অজেজক  ােঁটা, ডাড়ল, নদাে তিড়র 
কজর থাজকে। এজক িযিহার করা র্ায় ঘজরর োউড়ে ড়হজসজিও। 
ড়কন্তু শহজরর র্াড়িক ্ীিজে এর রূপ নদখ্ার সুজর্াগ কম।  
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আজরা একটা ড়কেু নদজখ্ড়েলাম 

নগালাম রসুল 

 

নর্ িারাড়ট নিামার গৃহ নদড়খ্জয় ড়দজয়ড়েল আড়ম িার আজলায় 
আজরা একটা ড়কেু নদজখ্ড়েলাম 

 

পৃড়থিীজক িার কজয়ক হাজি কজর ঘুড়রজয় নর্ আয়োর ওপর 
নরজখ্ড়েল আড়ম িার েীজচ ্জলর স্পশি নপজয়ড়েলাম 

এমে কড়িে হজি ্ীিে িাড়িড়ে 

এখ্ে রাি অজেক 

আড়ম পাথজরর কাজে র্াই 

পাথরও আমাজক ্জলর কথা িজল 

 

নিামাজক সি নদজিা িজল উজ  র্াই 

আর তেঃশব্দয আমাজক ড়ফড়রজয় নদয়। 
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েিুে হলুদ আজলা 

সঞ্জয় নসাম 

 

অেযড়দজের মজিা ঘুম নথজক উজি কড়ি শঙ্খ নঘাজষর গদয 

প ড়েলাম মাজ  মজধয রিীন্দ্রগাে শুেড়েলাম। নর্মে আমার এক 
ড়িয় কড়ি আজলাক সরকার প লাম নিশ ড়কেুড়দে। 

মাজ  কলকািা নথজক িকাড়শি িথম নেিীর একড়ট পড়ত্রকার 
কড়ি আল মাহমুদ সিংখ্যাড়ট প লাম। িােঁর ড়কেু কািযগ্রন্থ িযড়িগি 
সিংগ্রজহ নরজখ্ড়ে। কড়ি শঙ্খ নঘাষ এিিং আজলাক সরকার পজ  
ড়েজ্জক অেযিাজি িািজি শুরু করড়ে। 

িািড়ে আমাজদর িাঙা িাঙা র্াপে স ক েিুে কজর এেঁজক 
রাখ্জিা। নকে ো আমাজদর অন্তঃস্থজলর উচ্চারি নলখ্াই হজলা ো। 

র্খ্ে িািড়ে িখ্ে এক েিুে হলুদ আজলায় িজর ওিা ড়িোোর 
ড়দজক হিাৎ ে্র নগল। িু লাম এ আজলা নকােও ড়িজ্ঞাপে নথজক 
আজসড়ে। আজসড়ে আমাজদর নকাে কৃড়ত্রম ঈেজরর গা নথজক। 
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নিজি ড়েলাম নস আজলা নথজক েিুে উচ্চারি সাড়্জয় ড়েই। 
ড়েজ্জক নলখ্ার কলম নস আজলাজি নরজখ্ আিার কড়ি শঙ্খ নঘাষ 
প ায় মে ড়দলাম। 

আমরা ন্জেড়ে আজলা কারও কথাই নশাজে ো। নসই একমাত্র 
নসা্া পজথ চজল। আমরা নলািীরা িােঁড়দজকর সুড়িধা নেওয়া নশষ 
কজর ডাে ড়দজক র্াই। 
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ড়দে িদজলর গাে 

শযামল কুমার রায় 

 

এক মে খ্ারাজপর রাজি 

ফ্লাশগাে আমায় ডাজক। 

এক ফুড়রজয় র্াওয়া ্ীিে, 

মজের ড়দজক নোজট। 

কি উদযি ি্িেী ! 

আর লাগাম ো া মুখ্ ! 

নসাোর ঐ খ্ােঁচা ! 

কজরজে িাঙচুর। 

ড়দে িদজলর গাজে, 

নফর নিেঁজধজে িুক, 

দধীড়চর ঐ হা  

নফর নলজগজে ন্া া। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৯ 

হাড়রজয় র্াওয়া িাজি, 

েুটজে িল্গা নঘা া। 

করিাড়লজি িরা আ্ নেড়ডয়াম 

নকাথায় হাড়রজয় নগল হা্াজরা িদোম। 

 

 

 

 

 

 

ড়িয় পািক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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একড়ট আশািাদী নলখ্া 

িন্ময় নদি 

 

নশাক ড়েজয় আমরা নিড়শড়দে চলজি পাড়রো 

খু্ি ি জ্ার ে’মাস ড়কিংিা িের। িারপর 

সিাই িড়িড়দজের সিংগ্রাম, হাড়স, কান্না আর 

মেখ্ারাজপর এক পােঁচড়মজশড়ল ্ীিের্াপজের 

গজে অড়িেয় করজি িযস্ত হজয় পজ  

 

নশাক ড়েজয় আমরা নিড়শড়দে চলজি পাড়রো। 

হয়জিা চলজিও চাই ো 

 

মােজি ো চাইজলও আমরা িচণ্ড আশািাদী। 

সকাজল ঘুম নথজক উিজিা – এিটা আস্থা ড়েজয় 

রাজি ঘুজমাজি র্াই। িড়িষযৎ পড়রকেো কজর রাড়খ্ 
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আসজল, একটা সময় পর আমরা নশাক সজঙ্গ ড়েজয় 

চলজি ড়শজখ্ র্াই। নশাকজক আড়লঙ্গে কজর ঘুজর নি াই। 
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িাই খু্েঁজ্ ড়ফড়র 

মহাজেিা িসু 

                 

সাড়ন্নধযটুকু আ্ও নিামার একই িাজি খু্েঁজ্ ড়ফড়র। 

ড়দে নশজষ িাই আিার িুড় , ড়ফরড়ি দজলই এজস ড়িড়র। 

 

্াড়ে ঘরমুজখ্ারা ড়ফরজি নদজি ো, 

িিু সুজর্াগ নপজল একই িাজি ড়ফরজিা। 

 

ঘে কুয়াশা ড়ি  কজরজে নর্ মরা নখ্জি, 

নসখ্াজে িথম নদখ্ার নরশটুকু ো া আর ড়কেুই পজর নেই। 

নিপান্তর নপজরাজি ড়গজয় পক্ষ্ীরা্টাও নখ্ােঁ া হজয় নগজে নসই 
কজি।। 

 

দুড়দে আজগও নর্ িাগ চাড়ষটার ঘজর উেুে জ্বলজিা, 
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এখ্ে আর িা জ্বজল ো। 

কারি নিজঙ প া টাড়লর োদটা, 

নকাে রড়ঙে গে িজল ো। 

 

নসই িাঙা ঘজর িজসই নিামার জ্বালাজো লালজটেটা নচাজখ্ িাজস, 

্াড়ে এ দৃশয নদজখ্ ড়িধািাও িুড়  আপে মজে হাজস। 

 

িিু নিামার সাড়ন্নধয খু্েঁজ্ ড়ফড়র - 

 

িার নর্ িীষি িজয়া্ে, 

ড়েজ্র শরীজর নিজ  ওিা অড়স্তজত্বর সিংকজট । 

নিামাজক নখ্ােঁ্ার এই আজয়া্ে। 

 

িাই নিামার সাড়ন্নধয খু্েঁজ্ ড়ফড়র। 

িার খ্াড়িজরই নিামার অড়স্তত্বজক খু্েঁজ্ মড়র...। 
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িােঁধ নিজঙ নগজে 

েড়িিা কা্িী 

 

সি ্জম একাকার — 

রাগ, অড়িমাে, মেখ্ারাড়প 

আসজল ড়কেুই িলা হয়ড়ে িাজক 

চুড়প চুড়প কথাও হয়ড়ে নিলা নশজষ ৷ 

 

সিটুকু ্মাজো অড়িমাে 

হাড়রজয় নগজে কথাজদর ড়িজ  ৷ 

এক-দুই শজব্দর মাজ ই অমৃিপাে 

্মা ড়িষ গজল নগজে সুধারজস ৷ 

 

ো িলাটুকুও ড়মড়েি হৃদজয় 

ড়েমোম শহর ও গ্রাজমর তিপরীজিয।  
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আড়ম ক্লান্ত 

সু্ে চন্দ্র িমিে 

 

আড়ম ক্লান্ত, 

আড়ে ্ীড়িি মৃিুযর অজপক্ষ্ায় 

ঘুজম নলড়খ্ স্বপ্ন। 

 

এখ্াজে শীি-গ্রীষ্ম 

েিুে নখ্লা িষিার নেউ-এ 

িড়লজয় ড়দজে পৃড়থিীর সুখ্। 

 

রুমাজলর কাপজ  ক্লাজন্তর ঘাম 

মুজে ড়দল নগাটা ড়দজের িযস্তিা 

আড়ম খ্াড়েক ক্লান্ত। 
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িড়িজর্াড়গিা হয়ড়ে শুরু এখ্জো, 

ডাক নপাজের ড়টড়কট অজধিক 

িাজিই, 

মৃিুযর অজপক্ষ্ায় ্ীড়িি। 

 

ওরা সিু্জক কজর ড়দজয়জে শান্ত 

আকাজশ নরাদ-িৃড়ি একাকার 

ঘুমজন্তর পর সা্াজো গে, 

র্ড়দ আিাজরা পাই স্বপ্ন। 
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চজলা পাল্টাই 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

আ্ সমাজ্র নচো িয়াস ; 

নদজখ্ মজে হয় সিই ড়েরাশ । 

মােুষ, িলজি নগজল িারই সহচর ; 

িুজল ড়গজয়জে - আসজল সকজল িাজদরই উদর। 

 

শহজরর ওই নচো ফুটপাি ! 

রাজির আকাজশ কজর উৎপাি । 

শুধু ড়ক নদাষ িাজদর ? 

ড়িজিজক িােঁজধড়ে র্াজদর । 

 

নচো সময় - ড়শক্ষ্ার আজলায়  আজলাড়কি ; 

মােড়িক রুপ এখ্াজে শুধুই উজপড়ক্ষ্ি। 
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মােুজষর আত্মজিাধ, আত্মজচিে আ্ ! 

সড়িয, মােুজষর কাজেই ড়িস্ময় সা্। 

 

িাই, এিাজি আর কিড়দে ! 

িােঁধজি হজি এখ্ে সুড়দে। 

রাখ্জি িদ্ধপড়রকর এই দাড়ি ; 

চজলা পাল্টাই - এই নহাক চাড়িকাড়ি । 
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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 নপাে করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

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

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 

মে খ্ারাজপর নরশ কাটজি শুরু হজয়জে, 

হৃদয় ্ুজ  আগমেী গাে...  

অন্ধকার সড়রজয় এখ্ে আজলার মালা েড় জয় প জি চারড়দজক - 

সকজল ড়মজল িাগ কজর নেই আেি উৎসি। 

নেট ফড় িং এর ্ন্মড়দে র নরশ এখ্জো আমাজদর মজে, মজের 
নকাজি র্ড়দ মে সিংক্রান্ত নকাে িশ্ন এজস উপড়স্থি হয় িাহজল িশ্ন 
করুে, সজঙ্গ আজে হৃদজয়র ড়চরকুট। 

সকজল িাজলা থাকুে সুস্থ থাকুে, মে খু্জল কথা িলুে, আরও িশ্ন 
থাকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নচিা করজিা। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৯ 

এই ড়িিাজগ নকউ িশ্ন পািাজি চাইজল িশ্ন ড়লজখ্ নমইল করজিে 
netphoring@gmail.com এ। িজশ্নর সাজথ ড়েজ্র োম, 
ড়িকাো ড়দজি পাজরে। আপড়ে ো চাইজল আপোর োম িকাশ 
করা হজি ো। নসজক্ষ্জত্র ড়লখ্জিে োম িকাজশ অড়েেুক। হৃদজয়র 
ড়চরকুট আপোর পাজশ আজে, থাকজি সিিদাই। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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িসন্ত উৎসি 

ফাল্গুেী নদ 

 
নস িের শাড়ন্তড়েজকিজে ্েসমুজদ্র নিজস র্াজে নমলার মাি। 
একড়ট নমজয় একা একা দােঁড় জয় গলা নমলাজে - "আড়্ িসন্ত 
্াগ্রি দ্বাজর।" আড়ম অড়ি উৎসুক এক হযািংলার মজিা আ জচাজখ্ 
শুেড়ে িাজক। নমজয়ড়ট িন্ময় নচাজখ্ িাড়কজয় নদখ্জে - "েীল 
ড়দগজন্ত ফুজলর আগুে।" আমার নচাখ্ সরজি চায় ো ড়কেুজিই। 
নমজয়ড়ট িািজে িার "িািোজর ড়ক হওয়ায় মািাজলা।" আড়ম 
নিাকার মজিা িাজকই নিজি চজলড়ে। ড়ক আশ্চর্ি ! 

িিু আলাপ করার সাহস হজলা ো। িহু অযাজেোড়লে সিংগ্রাজমর 
পর সাহজসর ফুল র্খ্ে ফুটজলা, নদড়খ্ সিাই িাজক দু'গাজল 
রাড়ঙজয় ড়দজয় নগজে। হওয়ায় আেঁচল িাড়সজয় নস এখ্ে িাড় র 
পজথ। নর্িাজি পাহাজ  নরাদু্দর হাড়রজয় র্ায় নমজঘর আ াজল। 

উদভ্রাজন্তর মজিা ড়পেু ড়েলাম। োড়িমিলা নপড়রজয় এজসড়ে ? 
নখ্য়াল নেই। অজেকক্ষ্ি পর ইিস্তি গলায় "একটু দােঁ াে" 
শুজেই নমজয়ড়ট ড়ফজর িাকাজলা, নর্িাজি টাজেজলর নশষ আজলাড়ট।  
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"আপোর োম র্া খু্ড়শ নহাক, আমার নকাজো নমািাইল েম্বর নেই। 
িাড়ক পথ আপোর সাজথ আর নর্ খু্ড়শ হােঁটুক, আড়ম নিেঁজচ থাকজিা 
ড়চরিসন্ত হজয়। হাি িা াও, শুধু একমুজিা আড়ির এজেড়ে।" 
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নসড়দে রাজি 

মোমী সরকার 

 

এই রািটার কথা দীপা হয়জিা িার ্ীিজে নকােড়দেও িুলজি 
পারজি ো। এই রাজির ড়িিীড়ষকা কাড়টজয় ওিা িার পজক্ষ্ সড়িয 
খু্ি কড়িে। দীপার িয়স ড়ত্রজশর কাোকাড়ে হজি। দীপা নপশায় 
এক্ে োসি। নদ  িেজরর নমজয় আর স্বামীজক ড়েজয় িােঁর নোট 
সিংসার। এই কজরাোকাজল অেযােয নর্াদ্ধাজদর মি নসও িড়িড়দে 
মৃিুযিয় নক িুজ া আঙু্গল নদড়খ্জয় লজ  র্াজে এই িয়ািহ 
পড়রড়স্থড়ির সাজথ। নসিা কজর র্াজে হা্াজরা অসুস্থ মােুজষর। নস 
্াজে নর্জকাজো মুহূজিি নস ড়েজ্ও কজরাো আক্রান্ত হজয় নর্জি 
পাজর, িার সাজথ ওর নমজয় আর স্বামী। িিু নস স্বাথিপর হয়ড়ে, 
র্থার্থ ড়েয়ম-ড়িড়ধ নমজেই নস ড়দে রাি নসিা কজর র্াজে মুমূষুি 
নরাগীজদর। ড়িড়িন্ন ওয়াজডিই ঘুজর ঘুজর ওজদর ড়ডউড়ট প জিা। 
এিার দীপার ড়ডউড়ট পজ জে আইজসাজলশে ওয়াজডি। এই ড়িিাজগ 
কজরাোয় আক্রান্ত ও কজরাো আক্রান্ত হজয় র্াজদর খু্ি খ্ারাপ 
অিস্থা নসই সমস্ত নরাগীরাই িড়িি থাজক। িাই এই ওয়াজডি ড়ডউড়ট 
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করার সময় সরকাড়রিাজিই োসি, ডািারজদর ্েয আলাদা থাকার 
িযিস্থা করা হয়। এই সমজয় িারা িাড়  নথজক সপূূরিি ড়িড়েন্ন 
থাজক। ৭ ড়দজে ড়ডউড়ট করার পর িজিযক োজফর কজরাো 
পরীক্ষ্া করা হয় এিিং িারপর আজরা ৭ ড়দে িাজদর 
আইজসাজলশে এ রাখ্া হয়। িারপর িারা ড়েজ্র িাড় জি ড়ফজর 
আজস। নমাট ১৪ ড়দে িাজদর পড়রিার পড়র্ে নেজ  একলাই 
থাকজি হয়। 

দীপাও আ্ িযাগপত্র ড়েজয় চজল এজসজে। িার নদ  িেজরর নমজয় 
আর স্বামীজক নেজ । ওজদর থাকার িযিস্থা করা হজয়জে একটা 
চারিলা িিজে। ড়িশাল িিে ড়কন্তু এখ্ে ওখ্াজে ওরা মাত্র চার 
্েই আজে। আজগ র্ারা ড়েল িারা ১৪ ড়দে কমড়িট কজর িাড়  
চজল নগজে। আ্ দীপা েিুে একাই এজসজে। ওর সাজথ র্াজদর 
ড়ডউড়ট পজ জে িারা নিড়শরিাগই োফ নকায়াটিাজর থাজক। একাই 
থাজক িজল িারা আর িিজে থাকজে ো। দীপার সািড়দে ড়ডউড়ট 
হজয় নগজে, আ্ ওর কজরাো নটে হজলা। এখ্ে আজরা সাি ড়দে 
ওজক আইজসাজলশে এ থাকজি হজি। গি সাি ড়দজে নফাে আর 
ড়িড়ডও কড়লিং-ই ড়েল নমজয় আর স্বামীর সাজথ নর্াগাজর্াজগর 
একমাত্র মাধযম। এিাজি আজরা ৫ ড়দে কাটজলা। ওর সাজথ িিজে 
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আর নর্ ড়িে্ে ড়েল এজক এজক ওজদর সিার ১৪ ড়দে পূরি হজয় 
নগজে, ওরা নর্ র্ার িাড়  চজল নগজে। আ্ পুজরা িিজে দীপা 
একা। িাই সকাল নথজক দীপার মেটা নিশ খ্ারাপ, িাড়  নেজ  
থাকজলও ওরা চার্ে ড়মজল এই কটা ড়দে নিশ হইহই কজর 
কাটাড়েল। ড়দে গড় জয় ড়িজকল হল দীপার একটু একটু কজর িয় 
লাগজি শুরু করজলা, এি ি  িিজে ও একা। িরসা িলজি  
এক িয়স্ক নচৌড়কদার। ওই িিজের েীচিলার একটা নকািার ঘজর 
উড়ে থাজক। আইজসাজলশে ড়িো অপরাজধ এমে একটা শাড়স্ত 
নর্খ্াজে চাইজলও নকউ নিামার কাোকাড়ে আসজি পারজি ো। ো 
িুড়ম ্েসিংজর্াজগ নর্জি পারজি। এই ড়েয়ম-ড়িড়ধ ো মােজল ন্জে 
িুজ ই আপে্েজদর ড়িপজদর মুজখ্ নিজল নদওয়া হজি। িাই 
দীপাও ড়েরুপায়। নর্ কজরই নহাক ওজক একাই এই দুজটা ড়দে 
কাটাজি হজি। ড়িজকল গড় জয় সন্ধযা হজলা। নচৌড়কদার িাই দীপা 
নক নডজক িলল, ড়দড়দ আপড়ে িা ািাড়  নখ্জয় শুজয় প ুে আড়ম 
নগজট িালা ড়দজয় ড়দজয়ড়ে। িয় পাজিে ো আড়ম েীজচই আড়ে। 
আ্ নর্ে সন্ধযা গড় জয় রািটাও িা ািাড়  হজয় নগল। ে’টার 
মজধয দীপা খ্াওয়া-দাওয়া নশষ কজর দর্ায় ড়েটড়কড়ে ড়দজয় 
ঘুমাজোর িস্তুড়ি ড়েজে। ড়কন্তু ঘুম ড়ক আর আজস, চাড়রড়দক ড়েস্তব্ধ 
ড়ে ুম। ড়েজ্র ড়েঃোজসর শব্দ নর্ে ড়েজ্ শুেজি পাজে। িিেটা 
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একটু ফােঁকা ্ায়গায় ড়েল, আজশপাজশ নসরকম িাড় ঘর নেই 
িলজলই চজল। সিই একটু দূজর দূজর। িাই ড়েস্তব্ধিা গাঢ় হজয় 
আসড়েল। রাস্তা ড়দজয় মাজ  মাজ  দু-একটা গাড়  চলার শব্দ 
আসড়েল। ড়িোোয় িজস ড়কেুক্ষ্ি নমািাইজল ড়িড়ডও কড়লিং এ 
নমজয় আর স্বামীর সাজথ কথা িলজলা। িারপর ড়কেুক্ষ্ি নসাশযাল 
সাইট গুজলাজি ঘুজর নি াজলা। ঘড় র ড়দজক িাড়কজয় নদজখ্ 
এিক্ষ্জি সজি এগাজরাটা নিজ্জে। রািটাও নর্ে আ্জক আর 
কাটজি চাইজে ো। লাইটটা অফ কজর এিার ও শুজয় প ল। গা-
টা একটু েমেম করড়েল ড়িকই, োইট ড়ডউড়ট কজর আর গি চার 
মাজস মৃিুযজক িড়িড়েয়ি সাক্ষ্াৎ কজর িয়টা নর্ে আর সাধারজির 
নথজক ওর অজেকটা কজম নগড়েল। ড়িোোয় শুজয় এপাশ-ওপাশ 
করজে ড়কেুজিই ঘুম আর আজস ো। নশজষ নমািাইজল একটা 
ড়সজেমা চালায়। ওটা নদখ্জি নদখ্জিই কখ্ে নর্ে ঘুড়মজয় পজ ড়েল 
দীপা। হিাৎ একটা ড়িকট শজব্দ ঘুমটা নিজঙ্গ নগল। উজি িজস 
নমািাইলটা হাজি ড়েজয় নদখ্ল িখ্ে রাি িায় আ াইটা িাজ্। 
নমািাইজল সময়টা নদখ্জি নদখ্জি চা্ি নশষ হজয় নমািাইলটা অফ 
হজয় নগল। মুহূজিির মজধয চাড়রড়দজক ঘুটঘুজট অন্ধকার হজয় নগল। 
দীপা িালই িু জি পারজে িিজের ড়েজচর িলার ঘরগুজলাজি 
িখ্ে কজয়ক্ে ড়মজল িাঙচুর করজে। িাজলা কজর কাে নপজি 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৯ 

শুজে িু জি পারজলা শব্দটা ক্রমশ উপজরর ড়দজক উজি আসজে। 
িজয় িুকটা শুড়কজয় আসজে। মজে, মজে িািজে ড়চৎকার করজি। 
ড়কন্তু নক-ই িা এখ্াজে ওর ড়চৎকার শুেজি? আজস্ত আজস্ত নসই 
িাঙচুর এর শব্দ আজরা কাজে চজল আসজি থাজক। ও িু জি 
পাজর কারা নর্ে ওর সামজে কড়রডর ড়দজয় হােঁটাচলা করজে। 
এজকর পর এক ঘরগুজলার দর্া লাড়থ নমজর িাঙজে। শব্দটা 
কাজে আজস্ত আজস্ত একদমই কাজে চজল এজলা। হয়জিা িা পজরর 
দর্াটা ওর-ই ড়েল, ড়কন্তু হিাৎই পুড়লশ নপজরাড়লিং িযাজের শব্দ, 
িিজের নিিজরর িাঙচুজরর শব্দ িন্ধ হজয় নগল। দীপা আজস্ত কজর 
খ্াজটর নথজক নেজম ্ােলার কাজে ড়গজয় নদখ্ল পুড়লশ িযােটা 
িিেটার নথজক মাত্র ড়েল ে া দূরজত্ব দােঁড় জয় আজে। ও ড়চৎকার 
কজর ডাকজি র্াজি ড়িক িখ্েই িযােটা সামজের ড়দজক এড়গজয় 
চজল নগল। রক্ষ্া পাওয়ার নশষ িরসাটাও নশষ হজয় নগল। িুক 
নফজট কান্না আসজে ও দুই হাজি ড়েজ্র মুখ্ নচজপ ধজর। পাজে 
নকউ ওর কান্নার শব্দ শুজে নফজল, িু জি পাজর নর্ ঘজর নকউ 
আজে। পুড়লজশর গাড়  চজল র্াওয়ার শজব্দর পর, িাঙচুজরর 
শব্দটাও নথজম র্ায়। কারা নর্ে ড়ফসড়ফস কজর কথা িলজে। আজস্ত 
আজস্ত নসই শব্দটা দূজর চজল নর্জি থাজক ও চুপ কজর এজস খ্াজট 
িজস। ঘাজম ড়িজ্ নগজে ওর সারা শরীর। হাি-পা গুজলা অসা  
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হজয় নগজে। ওর মাথা আর নকাে কা্ করজে ো। নকােিাজি 
খ্াজটর এক নকাোয় ড়গজয় গুড়টসুড়ট নমজর অন্ধকাজর িজস থাকল। 
ওখ্াজে িজস থাকজি থাকজিই কখ্ে নর্ে ওর নচাখ্টা নলজগ 
এজসড়েল। হিাৎ দর্ায় ধাক্কা নদওয়ার শব্দ ও চমজক ওজি, নচাখ্ 
খু্জল নদজখ্ িাইজর নিাজরর আজলা ফুটজে। দর্ায় আিার ধাক্কা 
পাজর। দীপা িয় নপজয় র্ায় ও চুপ কজর থাজক। এিার দর্ার 
ওপাশ নথজক শুেজি পায় নকউ িলজে ড়দড়দমড়ি আড়ম রামিসাদ 
দাজরায়াে, দর্াটা খু্লুে। িয় পাজিে ো ওরা চজল নগজে। এটা 
শুজে দীপা মজে হয় িাজি একটু ্ল নপল। আজস্ত আজস্ত উজি 
ড়গজয় দর্াটা খু্লল। নদজখ্ সড়িযই দাজরায়াে দােঁড় জয় আজে। ওর 
মাথাটা নফজট নগজে। কপাল গড়রজয় রি প জে। দীপা িা ািাড়  
কজর ওর মাথায় িযাজে্ কজর নদয়। দাজরায়াে ওজক ্াোয় 
গিরাজি ৫ ্ে দুষৃ্কিী েুজক পজ ড়েল িিজে। িিজের নিশড়কেু 
সপূরড়ত্ত ওরা লুট কজর ড়েজয় র্ায়। িাধা ড়দজি ড়গজয়ড়েল িজল ওরা 
ওজক মারধর কজর। দাজরায়াে িজল ড়দড়দমড়ি আড়ম ওজদর িড়লড়ে 
আপড়ে এখ্াজে আজেে। িজলড়ে পুজরা িিেড়ট ফােঁকা। েইজল ওরা 
র্ড়দ আপোর নকাে ক্ষ্ড়ি কজর ড়দি। িিু মজে মজে িয় 
পাড়েলাম আর ঈেরজক ডাকড়েলাম ওরা নর্ে নকােিাজিই 
আপোর পর্িন্ত নপৌঁোজি ো পাজর। ঈের আমার কথা নরজখ্জেে। 
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এিটা সময় অড়ব্দ দীপার একটা নঘাজরর মজধয কাটড়েল। এিার 
ড়েজ্জক ড়কেুটা সামজল ড়েজয় ও নমািাইলটা চাজ্ি ড়দজয় িাড় জি 
নফাে করজলা এিিং নলাকাল থাোয় পুজরা ড়িষয়টা ্াোজলা। সকাল 
সাজ  েটা োগাদ ওর কজরাো নটজের ড়রজপাটি এজলা। ড়রজপাটি 
নেজগড়টি। ওর স্বামী সজঙ্গ কজর ওজক ড়েজয় িাড়  ড়ফজর এজলা। 
িারপর িহু রাি নকজট নগজে দীপা দু'নচাজখ্র পািা এক করজি 
পাজরড়ে। ওই রাজির ড়িিীড়ষকা ওজক িা া কজর নি াজিা। 
কজরাোর মজিা িয়ািহ মারি নরাজগর ড়িরুজদ্ধ ড়েিিীকিাজি ল াই 
কজর চজলজে নর্ই নমজয়টা, মােুজষর তিড়র সিাস িাজক নিির 
নথজক এজকিাজর নিজঙ ড়দজয়ড়েল। 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৯ 

এড়িড়সড়ড  

অড়িড়মত্র 

 

এক অিুি ্ায়গায় কা্ করজি এজসড়ে আড়ম। একটা ফাইল এ 
ঘর নথজক ও ঘজর নর্জি দু মাস লাজগ, কখ্জো িা িারও নিড়শ। 
আমারও একটা ফাইল আটজক নগল। িাড়ি, কী করা !? 

করড়িকজদর ড়্জ্ঞাসা করলাম, কী িযাপার ! িারা নিা নেিাড়গড়র 
ড়েজয় িযস্ত। সি অযাজসাড়সজয়শে কজর ড়কো। িাই নিমে সুরাহা 
হজলা ো। 

কযাশ কাউন্টাজর িসা এক িদ্রজলাক িলজলে - 'এখ্াজে নিা এই 
রকমই। আসজল ফাইল িা ািাড়  চলজি নগজল একটু েীলজচ ড়কেু 
িার সাজথ ্ুজ  ড়দজি হয়।' 

ঘুড়রজয় নপেঁড়চজয় একজশা টাকা ঘুষ চাইজেে এমে িাজি, নর্ কি 
হল। 

এক অড়িজ্ঞ পুরজো করড়িক ড়েল, োম মুখ্াড়্ি । নস িলজলা- 
'আজর সযার, এখ্াজে নিা সিাই এড়িড়সড়ড কজর। ' 
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'এড়িড়সড়ড !? নস নকমে ?' অিাক হই । 

'ও মা, ্াজেে ো ! নদখু্ে, এ মাজে avoid, র্িটা পাজর আ্ 
হজি ো, কাল হজি কজর কা্টা এড় জয় র্াওয়ার নচিা।' 

'হুম। আর ড়ি ড়দজয়?' 

'ওটা নসা্া। িাইপাস । এই িুই কজর নদ, ও কজর নদজি িজল 
িাইপাস করা। িারপর ড়স। ড়স ড়দজয় confuse। এটাজি এই ড়চড়ি 
লাগাজো নেই, এই ডকুজমন্ট নেই, এটার ড়েয়ম নেই িজল 
confuse করা।' 

'আো। আর নশজষ ড়ড !?' 

'হুম। ওটাই মমিাড়ন্তক। ড়ড ড়দজয় delay, এই করজি করজি 
কা্টা নদরী হজয় পে হজয় র্ায়। আপোরটাও হজি।' 

আড়ম শড়ঙ্কি, ড়িচড়লি হই। কী নর্ করজিা !? 

এই এড়িড়সড়ডর চাজপ নোটজিলায় নশখ্া এড়িড়সড়ডই ো িুজল র্াই !! 
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কড়থি নলাক 

েীিা কড়ি 

 

ডাক-পুরুজষর কথা িিাদ-িিচে 

অজেকািংজশ সড়ি য হয়, মাড়ে অেুক্ষ্ি 

িােঁজদর অমূলয িচে নমজে চলা উড়চৎ 

সিজকি ড়িোশ োই আজে নর্ কড়থি। 

 

খ্াড়ল কলড়স আরও িাজলা র্ড়দ িরজি র্ায় 

আজগ নথজক ড়পজে িাজলা র্ড়দ ডাজক মা'য় 

্জল িাস কজর র্ড়দ কুমীজরর সাজথ ড়িিাদ 

ড়িপজদ প জি িুড়ম হজি পরমাদ। 

 

ি  র্ড়দ হজি চাও নোট হও আজগ 

এ কথাড়ট মজে রাখ্জল ি  িাজলা লাজগ 
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অহঙ্কার পিজের মূল, সািধাে নথজকা 

সািধাজের মার োই এটা মজে নরজখ্া। 

 

অে-ড়িদ যা িয়ঙ্করী, ড়শক্ষ্াই জ্ঞাে 

সকাল-সন্ধযা সরস্বিীর কর শুধু ধ যাে 

অড়ি িা  নিজ া ো,  জ  পজ  র্াজি 

র্ি ড়কেু অড়িটাজক ি্িে করজি। 

 

অড়ি দজপি হি লঙ্কা, অড়ি মাজে নকৌরিগি 

অড়ি দাজে িলী ধ্বিংস, সি অড়ি কর ি্িে 

মঙ্গজলর ঊষা িুজধ পা, নর্থা খু্শী নসথা র্া 

র্ার িার কথা েয় গুরুর িািিা। 

 

পাড়রজিা ো এ কথাড়ট িড়লও ো আর 

একিাজর ো পাড়রজল নদখ্ কর শিিার 
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ঘষজি ঘষজি হয় পাথজরও ক্ষ্য় 

নচিার দ্বারা সি করা র্ায় ্য়। 

 

নমঘ নদজখ্ িুই কড়রসো িয়, আ াজল িার সূর্ি হাজস 

ড়িপদ নদজখ্ এড়গজয় নগজল িজিই নশজষ ড়ি্য় আজস 

অন্ধ্জে নদহ আজলা, মৃি্জে নদহ িাি 

অপজরর ্জে য ড়কেু কজরা, অোথজক কজরা দাে। 

 

মােি ্েম নেষ্ঠ ্েম ্ীজির নসিা কজরা 

র্ত্র ্ীি, িত্র ড়শি মূল মি কজরা 

কাম, নক্রাধ, নলাি, ড়হিংসা ষ ড়রপু ি যাগ কজরা 

মজের ড়িির কাশী, গয়া, মেজক চাঙ্গা কজরা। 

 

সৎ-সজঙ্গ স্বগি িাস, অসৎ-সজঙ্গ সকল োশ 

পর-িরসা েদীকূজল চাষ, কখ্জো নকাজরা ো পজরর আশ 
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সৎ-্ীিজে ব্রিী হজল হজিই ্ীিে সফল 

ইি-ি্ে ো করজল মােি-্ীিে ড়িফল। 
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িারাক্রান্ত হৃদজয়র কজথাপকথে 

র্ি আলী 

 

"িািা, িুড়ম কি ড়েষু্ঠর, িুড়ম কি ড়েষু্ঠর, 

ড়ক িড্ড পাষাি হৃদয় নিামার !! 

নসই র্খ্ে ড়িেড়ট িসন্ত নদজখ্ড়ে মাত্র, 

নেজ ে মাজয়র সাজথ, নখ্ােঁ্ ড়েজল ো একড়ট িারও !!" 

 

ো নর মা ো, শুজেে িুড়ম িুল, 

িাগাজের মাড়লই ্াজে কিটা িাজলািাসার িড়িড়ট ফুল! 

নশাজো িজি িড়ল, িড়িড়ট কথাই ড়েিুিল !! 

নিামার মাজক এজেড়েজলম আড়ম কি আশা কড়র, 

িাজলাজিজসড়েজলম িাজর অন্তরাত্মা িড়র, 

ড়দে র্াড়েল নমাজদর আেজি সুজখ্-দুঃজখ্, 

িুড়ম আসজল মা নর নকাল িজর হাড়স মুজখ্ !! 
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ড়কেু ড়দে পজর ড়ক নর্ হল নিামার মাজয়র, 

নেজল নমজয়জক সহয কজর ো নমার িাজয়র ! 

ধীজর ধীজর এমে হল িযিহার, 

আড়ম রইলাম ো িার এিটুকু েদ্ধার, 

কথায় কথায় আমায় অপমাে কজর, 

আমার ড়েকট ্জের নথজক রাজখ্ নমাজর দূজর! 

িিুও ড়েজলম আড়ম তধর্ি ধজর, 

স্বপজের সুড়দে র্ড়দ আজস আিার ড়ফজর ! 

আমার হৃদয় শুধু িাজঙ, নর্ে োিজির েদী, 

আমার আত্মীয়-স্ব্জের নথজক দূজর ড়গজয়ও ড়টকজলা ো শাড়দ। 

 

ড়ক িড়ল আর হৃদয় িাঙজে নমার, 

নিামার খ্ালা, মামা, োড়ে ড়মজল িাোয় নমাজর নচার, 

ড়ক কড়র আর িাজগযর পড়রহাস, 

আইজের িজয় আড়ম নর্ কড়র হাহুিাশ ! 
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্ােই নিা আইে র্ি নমজয়জদর হজয় কথা কয়, 

আইে নদড়খ্জয় আমার কড়ল্া ড়েজ  নিামায় ড়েজয় র্ায় ! 

ড়ক কড়র মা নর, কাজর কই দুঃজখ্র কথা, 

নদখ্া করজি চাইজল আমার ড়েজি চায় মাথা। 

নসই নথজক মা-নর আড়ম নিামার নদখ্া করজি ো পাড়র, 

ড়িিজর ড়িিজর আড়ম কজিই নগড়ে মড়র! 
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অিসাদ 

নদিড়িয়া পাল 

 

সকাল নথজকই মাথাি যাথাটা নিশ ন্ারাজলা পাড়খ্র। নমাটা নেজমর 
িাইজর অঙ্ক িইটা  াপসা নদজখ্ নস। িারপর কী নর্ে আপেমজে 
ড়ি ড়ি  কজর ওপর ড়দজক িাড়কজয়। 

র্িিায় েটফট করজি করজি নস ড়িোোয় শুজয় চাদরটাজক খ্ামজচ 
ধজর থাজক। 

িািা রুজম নোকামাত্রই  ােঁড় জয় ওজি "থাক শুজয়ই থাক 
সারাটা্ীিে... ড়কসসু হজি ো আর নিার দ্বারা" 

মাও িাজি সায় ড়দজয়ই িজলে "প াজশাোয় নিা ড়িিুমাত্র মে নেই 
নিার... সারাড়দে পাগজলর মি কী ড়ি ড়ি  কড়রস "। 

আর নপজর ওজি ো পাড়খ্, সহ য হয় ো কথাগুজলা, ্গিটাজক 
অস্বড়স্তকর দুড়িিষহ িজল মজে হয় িার। নচাজখ্র জ্বলন্ত ড়শখ্ার েীজচ 
কাড়ল পজ জে িহুকাল, ড়পি নিজল কুেঁ্ও নিড়রজয়জে, ও্ে নিজ  
৭১, সামজেই JEE-Mains িার... 
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নম্া্ চরজম নপৌোয় এিার নকাজোমজি উজি নটড়িল নথজক 
িইগুজলা েুজ  নফজল নদিার ্ে য। ড়কন্ত পা িা াজিই অজ্ঞাে হজয় 
পজর র্ায় নস। 

দীঘি ৫ ঘন্টা পর জ্ঞাে নফজর িার ড়কন্তু অপলক নচাজখ্ িাড়কজয় 
থাজক নস আর ড়ক নর্ে ড়ি ড়ি  কজর। মা-িািা স্পি নদখ্জি পায় 
িাজদর নচাজখ্র সামজে আস্ত পাড়খ্টাজক ড়গজল খ্াজে রাকু্ষ্জস 
অিসাদ।
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আবু্দল রাহা্ 
 

িিিমাে সমজয় র্খ্ে সারাড়িে িথা নদশ কজরাোর আিজহ স্তড়িি  
নর্খ্াজে মৃিুয ড়মড়েল অিযাহি নসখ্াজে দােঁড় জয় মােি্াড়ি নর্মে 
আিজঙ্ক ড়দে কাটাজে, গৃহিড়ি হজয় আজে নসখ্াজে নকাথাও নর্ে 
িাকৃড়িক পড়রজিশ এক অপরূপ দৃশয ফুজট উজিজে। পড়রজিশ 
িিিমাে সমজয় নর্ কাজলা অন্ধকাজর এড়গজয় র্াড়েল মােি্াড়ি 
িথা ড়িেিাসী পড়রজিশ এই িয়াল অিস্থাজক ো িুজ  
আরামড়িলাস নিাগড়িলাস করড়েল। িাই কজরাোর আিজহ এই 
লকডাউজের ফজল পড়রজিশ নকাথাও নর্ে িার সিু্ ড়ফজর 
নপজয়জে। নর্সি অসহায় মােুষগুজলা িকৃড়ির উপর ড়েিিরশীল 
িারা নকাথাও নর্ে এক আজধা স্বড়স্তর ড়েঃোস নফজলজে । 
কজরাোর আিজহ িারা সিু্ মাজক মুি ড়েঃোস ড়েজি পারজে। 
ওজদর এই আিজহ খ্াওয়া ো হজলও ওরা নকাথাও নর্ে শাড়ন্তজি 
আজেে  । 
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এই সিু্ রাঙাজো পড়রজিশ ফুজট উিজলও নর্ শাড়ন্ত িা নকাথাও 
নর্ে িা নকাথাও নর্ে কজরাোর আিজহ অেয রূজপ ফুজট উজিজে। 
দূষিহীে এই পড়রজিশ গৃহিড়ি মােুজষর নকাথাও নর্ে আরাম 
ড়দজে। অসহায় মােুষগুজলা নর্ে িহুড়দে পর দু’নচাখ্ িজর িাজদর 
মা সিু্ িেজক দুজচাখ্ িজর নদখ্জে। শহজরর পড়রজিশ নর্ে এক 
অেয রুজপ উিাড়সি হজয়জে এক েিুে রূজপ গজ  উজিজে । 
অজেক ড়দে িাজদ েীল আকাশ নর্ে আপে েজি ড়ফজরজে এক েি 
ড়দগজন্তর সূর্ি উড়দি হজলও নকাথাও নর্ে কজরাোর আকাজল একটু  
হজলও থমজক আজে । 

সিড়মড়লজয় িাকৃড়িক পড়রজিশ কজরাোর আকাজল অপরূপ সাজ্ 
ফুজট উিজলও নকাথায় নর্ে আজক্ষ্জপর ড়চত্র ফুজট উিজে। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- নেহা 

 

सुभाषितम् - 

स्वभावसुन्दरं वसु्तर्न संस्कारमपेक्षते । 

मुक्तारत्नस्य शाणाश्मघिनणं र्ोपयुज्यते।। 

 

উচ্চারি - 

স্বিািসুিরিং িস্তুেি সিংস্কারমজপক্ষ্জি।। 

মুিারত্নসয শািাশ্মঘষিিিং নোপরু্্যজি। 

 

অথি - 

স্বিািসুির নকাজো িস্তুর সিংস্কাজরর িজয়া্ে হয় ো। ড়িক নর্মে 
মুিার চমজকর ্েয শািাজের দ্বারা ঘষিজির িজয়া্ে হয় ো। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

ড়চজকে সযালাড - 

উপকরি: ড়চজকে নিােজলস টুকজরা কজর কাটা, নপেঁয়া্ কুেঁজচা কজর 
কাটা, রসুে কুেঁজচা কজর কাটা, লঙ্কা কুেঁজচা কজর কাটা, কেিসীড, 
কযাপড়সকাম, আলুড়সদ্ধ কজর ডুজমা কজর কাটা, চাট মশলা, টমযাজটা 
সস, েুে, ড়মট মশলা, িাটার, নগাল মড়রজচর গুজ া । 

 

পদ্ধড়ি: িথজম ড়চজকে গুজলা ড়সদ্ধ কজর নোজটা নোজটা টুকজরা কজর 
নকজট ড়েজি হজি। এরপর একড়ট পাজত্র নপেঁয়া্ কুেঁজচা, রসুে কুেঁজচা, 
কযাপড়সকাম, কেিসীড ও িাটার ড়দজয় নেজ  নচজ  ড়েজয় ড়সদ্ধ 
করজি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অেয একড়ট িাড়টজি টমযাজটা 
সস, নগাল মড়রজচর গুজ া, স্বাদ মজিা লঙ্কার কুেঁজচা, েুে, হলুদ, ড়মট 
মশলা, ড়চড়ে ও পড়রমাি মজিা ্ল ড়দজয় িাজলা কজর ড়মড়শজয় ড়েজয় 
ড়সদ্ধ করা ড়্ড়েস গুজলার উপর ড়দজি হজি। এরপর ড়চজকে গুজলা 
ড়দজয় নেজক রাখ্জি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অে সস ও 
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িাটার ড়দজয় নেজ  নচজ  োড়মজয় ড়েজলই তিড়র ড়চজকে সযালাড। 
নকউ চাইজল িাটার এর িদজল অড়লি অজয়ল িা সাদা নিলও 
ড়দজি পাজর। 
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পরমািু কড়িিা 

ড়েজিদজে- রা্কুমার কয়াল 

 

চাড়রড়দজক নিার িািো নসৌরিময়, 

ডাজয়ড়রর পািায় িুই সদা ড়িদযমাে। 

অকারজি নখ্য়ালরড়হি েি সময়, 

আজিগাড়েি সৃ্মড়িগুজলা িড্ড নিমাোে। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

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

পািাে। 
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মাড়মর হাজি িাদুড়র িাি 

স্বপে কুমার রায় 

 

িাদ্র মাস উত্তরিঙ্গিাড়সর উৎসি এর মাস। এক সময় আষাঢ় 
োিে মাজস নরায়া গা া অথিাৎ চাজষর কা্ সমাপ্ত হজল হাজি আর 
কা্ থাকজিা ো। এখ্ে অিশয কাজ্র নশষ নেই। শীজির ফসল 
চাষ করার ্েয তিরী হজি হয় ড়কন্তু উত্তরিজঙ্গর মােুষ িাদ্র মাজস 
মাড়মর হাজি িাি িাদুড়র িাি নখ্জি িুজলড়ে। 

নগাটা িাদ্রমাস ্ুজ  চজল িাদুড়র িাি খ্াওয়ার উিসি। ড়িজশষ 
কজর রা্িিংশী সমাজ্র িািা িাড়ি িাদ্র মাজস মাড়মর হাজি িাি 
নখ্জি অজপক্ষ্ায় থাজক। অজপক্ষ্া কজর কজি আসজি মামার িাড় র 
ড়েমিি। ড়েমিি ো া নগজলও মামাজক িাদুড়র িাজির আজয়া্ে 
করজিই হয়। ধেী মামার িাদুড়র িাজির আজয়া্ে করা অসুড়িধা 
হয় ো, অসুড়িধা হয় গরীি মামার পজক্ষ্। িািা-িাড়ির মঙ্গজলর 
্েয গরীি ঘজরর মামাও আেজির সাজথ িাদুড়র িাজির আজয়া্ে 
কজরে। িারি িািংলাজদর সীমান্ত অেল চযািংরািান্ধায় নগজল নদখ্া 
র্ায় কাটা িাজরর ওপাজরর মাড়ম িাদ্র মাজস িাদুড়র িাি ড়েজয় 
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দােঁড় জয় থাজক এপাজরর িািা-িাড়ির ্েয। িাদ্র মাজস মাড়মর িাি 
খ্াওয়া অিীি নথজক উৎসজি পড়রিি হজয় আসজে। িাদ্র মাজস 
মাড়মর হাজি িাি, ড়পজি, পাজয়স নখ্জল োড়ক িািা-িাড়ির মঙ্গল 
হয়, আর এই কারজি মামার িাড়  র্িই দূজর থাক িাদ্র মাজস 
িািা িাড়ি মামার িাড়  র্াজিই। 

নগাটা িাদ্র মাস ্ুজ  মাড়মর হাজি িাি খ্াওয়ার রীড়ি থাকজলও 
ড়িজশষ কজর শড়েিার মঙ্গলিার িাি খ্াওয়ার িচলে নিড়শ। 
শড়েিার মঙ্গলিার এই দুইড়দে খ্রা িার আর এই কারজি এই 
দুইড়দে মাড়মর হাজি িাি নখ্জল িািা িাড়ির মঙ্গল নিড়শ হয়। 
কারি ড়হজসজি অজেজক িজলে মাড়মর হাজির িাি শড়ে নদিিার 
িজকাপ নথজক মুড়ি ঘজট। উত্তরিঙ্গিাসীর অজেজক এই দুই ড়দে 
চযািং মাে নশৌল মাে পুড় জয় খ্ায় শড়ে নদিিার িজকাপ নথজক 
মুড়ি নপজি। 

মাড়মর হাজি িাদুড়র িাজি থাজক ডাল, শাক, অিশযই থাকজি 
পািার মািংস এিিং পাজয়স ড়পজি। নমজয়রা িাদ্র মাজস েশুর িাড়  
নথজক িাজপর িাড়  নর্জি িযস্ত হজয় পজ । োড়ি োিড়ে ো 
থাকজলও েশুর শাশুড়  ্ামাই নমজয়জক ড়েমিি কজর িাদুড়র 
িাজির িযিস্থা কজরে। িাদুড়র িাজির সাজথ েিুে িে নদওয়ার 
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রীড়ি েীড়ি রজয়জে। গ্রাজমর দড়রদ্র পড়রিাজরও এই রীড়ি রজয়জে। 
এই সময় িড়িড়ট পড়রিাজর থাজক উৎসজির নম্া্। িজি শহজর 
িাদুড়র িাজির িচলে থাকজলও গ্রাজমর মজিা এজিা িিাি পজ  
ো। 

উত্তরিঙ্গিাসীর ড়কেু ড়কেু পড়রিাজর িাদ্র মাজস মাড়মর হাজি িািা-
িাড়ির মামার িাড় র পান্তা িাি খ্াওয়ার িচলে আজে। মাড়মর 
হাজি মামার িাড় র পান্তা িাি খ্াওয়া োড়ক আশিীিাদ এজি িািা 
িাড়ির মঙ্গল হয়। মামার িাড় র পান্তা িাি খ্াওয়ার পর মাে, 
মািংস, ড়পজি, পাজয়স সিই চজল। 

িিিমাে কজরাো পড়রড়স্থড়িজি অজেক পড়রিাজর িাদুড়র িাি িািা-
িাড়ির এিার কপাজল হাি। নর্ এলাকায় কজরাো িয়ািহ এিার 
নস এলাকার মামার িাড় জি িািা-িাড়ির র্াওয়া হজে ো। িাই 
দুঃখ্ রজয় নগল দুই পড়রিাজর !
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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ড়শকাজর... 

ড়েজিদজে- রা্া সূত্রধর 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শেী- ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি 
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পািজকর মিামি নেপজথয- 
 

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

netphoring@gmail.com এ সপূরাদকীয় িসজঙ্গ মিামি 
্াোজি নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চলার পজথর অেুজিরিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৫৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়িয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর িড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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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 নর্ 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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অসু্ফজট 

Camera-man of the week 

ড়িিাে চক্রিিিী 
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পুেশ্চ 

িড়িিারই েিুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই িশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়িিা, অিুগে, গে, িিন্ধ, ে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।। 


