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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ ও ফাল্গুেী পাল।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
রাজ আড়রফ, অড়িড়জৎ দাস ও োজজস মাহমুদ।

োজজস মাহমুদ 
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- প্রতীক রায়গুপ্ত, শঙ্কর সূত্রধর, স্বপে, িিিড়জৎ 
িমিে,           , েীতা কড়ি, অিাস্তি ডাজয়রী, রাজড়ষি পাল, 
দীড়পকা সরকার, আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস, অড়িড়মত্র, ড়দজপ্তশ 
নসে, আবু্দল রাহাজ, দীপজজযাড়ত গাঙু্গলী, অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী, 
নদিড়িতা ন াষ, ফাল্গুেী পাল, রাজকুমার কয়াল, এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, নসৌড়িক দাশগুপ্ত, নদিড়ষি ন াষ এিিং 
েী  ড়িনু্দ িমিি। 
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ফড় িং কথা 
     শরৎ    । শরৎ এর   শ    র              ম-
   শ         ম     র।   শ            র        র ম 
     এ   ময়                         ।     শরৎ       
হয়    র র   ! শরৎ    র             র    য় এ       
  ।             হ য়               র ।    র     
     র        ম   হয়।     র     র ম   হ য়          
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   য় হ      শ শ র               র   র     রর ম  
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      ৎ               ।          র       ৎ  ।               
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সমজয়র অিয়জি 

প্রতীক রায়গুপ্ত 

 

অজগাছাজলা সমজয়র পাতায় োম নলখ্া ড়েজজর... 

কাাঁপা কাাঁপা হাজত খু্াঁজজত চ্াওয়া িৃড়ত,- এক িুক অন্ধকাজর...!! 

আিডাজল অড়িিযড়ি, তীক্ষ্ণতা িাজ  যন্ত্রিার... 

ড়েমিল আজিজশ তিু িজয় চ্জল সময়,- স্বমড়হমায়...!! 

 

ড়দেিদজলর স্বপ্ন নদজখ্ এ মেটা 

পজ  থাকা শহজরর ধুজলা ড়কিংিা যােজজট... 

নরাজদ নপাজ  িালিাসা, িাললাগা মজর ড়দেযাপজের ছন্দহীে 
ড়েজদিজশ...!! 

উদাসী ড়িজকজল নদখ্া হয় নরাজ ড়েজজর সাজথ 

প্রড়তিার েতুে একটা মৃতুযজক খু্াঁজজ পাই গতােুগড়তক এ 
জীিজে...!! 
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সমজয়র চ্াজল ড়দে পাল্টায় 

মে খ্ারাজপর এক একটা ড়দজের গল্প ড়েরস, িীষি ড়িশ্রী হজলও, 
নসগুজলা নকাথায় নযে ড়মড়লজয় যায়...!! 

থাজক শুধুই িাধযতা, সঞ্চজয় থাজক িযথা 

রাত জাগা পাড়খ্ হজয় ঝজ  পজ  কড়িতায়...!! 
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উৎসজি আসুক সািিজেীে  

শঙ্কর সূত্রধর 

 

শরজতর স্বল্প ড়শড়শর আর শুভ্র কাশফুজল ; 

দশিুজা মাতার শুি আগমজে ; 

আরড়ত ও িড়ি ড়েজিদজের পূিি লজি - 

নদখ্া ড়দক, েযায় প্রড়তষ্ঠার অিূতপূিি প্রড়তচ্ছড়ি । 

িাঙাড়লর ড়প্রয় দুগিা পূজায় ; 

ফুজট উঠুক আ-ড়দগন্ত সম্প্রীড়ত ! 

েতুে কজর িাাঁধে িাধুক - 

গ্রাম িািংলার সু-িৃড়ত। 

 

শহর আিার হাসজত ড়শখু্ক ; 

মেটা কজর রাখু্ক উচ্াটে ; 

দুগিড়ত-োড়শেীর আিার আগমজে - 
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পাড়লজয় যাক সি অশুি ক্ষি । 

 

জগৎ আিার গাইজি গাে ; 

সজতযর উচ্চ্ারি প্রড়তষ্ঠায়। 

নিজস উঠুক িি কূজলর িড়ি - 

এই নহাক নমাজদর প্রাথিো ; 

জগতসিংসাজর অসজতযর নহাক ড়িলীে - 

আর, উৎসজি আসুক সািিজেীে ।। 
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অড়ির সমজয় 

স্বপে 

 

আড়মও নতামার মজতা হজত নচ্জয়ড়ছ 

ড়কন্তু হজত পাড়রড়ে 

নপজট িাত নদওয়ার জেয 

সকাজলর হাজট নকড়জ দজর মােড়িকতা ড়িড়ক্র করজত ড়গজয় 

যখ্ড়ে  াম নমাছা গামছায় রজির দাগ নদড়খ্ 

তখ্ড়ে নতামার মজতা হজত পাড়রড়ে 

 

নযমে জাড়ত ড়িতর একটা জাড়ত মােুজষর শত্রু 

নতমড়ে আড়মও নতামাজদর িনু্ধ হজত পাড়রড়ে 

কাগজজ নিামা িাড়েজয় নতামাজদর উপর ছুাঁজ  নদই 

মজরজছা ড়কো জাো নেই! 

তজি িাাঁচ্জত নচ্জয়ড়ছল তা আড়ম নিশ জাড়ে, 
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ওত নপজত থাকা সীমান্ত শত্রু সসজেযর হাজত গুাঁজজ ড়দজত চ্াই নশ্বত 
পদ্ম ; 

তজি িািো গুজলা আমার একান্ত ড়েজস্ব | 

 

আমরাও নতা িৃড়িজত ড়িড়জ,নরাজদ শুকাই 

িািংলা িাষাজতই গাে গাই,কথা িড়ল 

আমরা এড়ক থালায় িাত খ্াই  

আমাজদর মাথার উপর একটাই আকাশ 

কত রাজত আমরা িাগ কজর ড়েজয়ড়ছ নশাক ও সন্ত্রাস | 

এখ্েও দুুঃখ্ আজছ,কি আজছ 

আজগ ড়পছজে নকউ নেই ,শুধু আড়ম, 

আজছ,আদশি ড়লড়পর িই আর ড়কছু কথা 

ড়তড়তধরা অড়হিংসার একটা অস্পি ছড়ি নেজম িাধা  

প্রড়ত ড়েয়ত রি নমজখ্ সূযি উজঠ ,সন্ধযা হয় | 
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ড়েজিে শূেয  জর আড়ম ড়িধ্বস্ত 

নকউ নদয়ো উাঁড়ক, আড়ম নকমে আড়ছ, 

এখ্াজে সূযি নপৌঁছায় ো নকােড়দে 

চ্াাঁজদর নজাছোও অপযিাপ্ত 

শুধু, দাাঁড় জয় থাজক নিািা মুন্ড কাটা কড়েষ্ক। 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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িজ া নমজয় নগাধূড়ল 

িিিড়জৎ িমিে 

 

হাটু িাঙা ‘দ’ হজয় িজস আজছ দুপুর  

তখ্ে নথজক িলড়ছ িাজার নযজত  

কাজে ড়েজচ্ছ ো, জাজো শরৎ। 

আজ অজেক ড়দেপর নগাধূড়ল  

আমার িজ া নমজয় আসজি  

সন্ধযা নক ড়েজয়  

অিমঙ্গলার পর আজ আসজি  

িাড় জত সমস্ত অড়িমাে নিজঙ। 
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 র ওয়াপড়স 

উড়িি পালুই 

                 

আড়ম জজলর কাজছ আমার অড়িমাে নরজখ্ যাজিা। 

নোো-েীল জজলর এক সমুদ্র অড়িমাে; 

যার তীজর িেমালী এজস দাাঁ াজল 

কান্না-হাওয়া কাজে কাজে শুড়েজয় যাজি 

পরজেজম রাধা হওয়ার কথা।। 

তুড়ম পাহা  িাজলািাজসা, জাড়ে !! 

ড়েজজর নখ্য়াজলই িাাঁড়শ-গল্প নশাোও ঝিিার দুুঃখ্ নদর। 

 

তারা েদী হজয় অড়িজযাগ িজয় নি ায়... 

সম্পকি-রাস্তা পাড়  ড়দজয় তারা ড়ফজর আজস জজলর কাজছই - 

যার কাজছ জমা রাখ্া ড়ছল অড়িমাে আমার। 
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সি রাগ - কান্না - অড়িজযাজগর উৎস নতা নসই অড়িমাজেরাই - 
ড়দেজশজষ ড়েজজর িাড় জত নতা ড়ফরজতই হয়, তাই ো, িজলা ! 
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পূজার িাজার 

েীতা কড়ি 

 

পূজজা এজলা, পূজজা এজলা, েতুে কাপ  চ্াই 

অজেক হজলা ড়িপদ-আপদ, এিার িাজার যাই। 

িাজাজর সি রঙ-নিরজঙর েতুে শা ী জামা 

আমার জজেয ড়জজের পযান্ট আেজি িজ া মামা। 

নছাটকাকা নদজিে িুড়ঝ জামদােী এক শা ী 

িাজলা কজর নসজজগুজজ যাজিা ঠাকুরিা ী। 

মস্ত একটা িযাগ ড়েজয়জছে নচ্ৌধূরীজদর কতিা 

 ুজর  ুজর ড়কেজিে শা ী দামী ড়কিংিা সস্তা। 

ড়গন্নী িজলে, দুগ্গা মাজয়র গরদ ড়েও নযে 

দুুঃখ্ী নমজয়র জজেয একখ্াে নমাটা শা ী এজো। 

আেন্দময়ী মজতিয আসজিে, আেন্দ সিার মজে 

সকল ড়িপদ দূর নকাজরা মা, িাাঁচ্াও ড়িশ্বজজে। 
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নতামার নদওয়া এই প্রকৃড়ত কজরড়ছ নয েি 

তাই নতা কড়র প্রায়ড়িত্ত, তাই নতা এজতা কি! 

মােুষ িাজি আড়মই ড়িরাট, করজিা ড়িশ্বজয় 

হাজতর মুজঠায় রাখ্জিা তাজর, আমার হজি জয়। 

অলজক্ষয নত হাজসে ড়তড়ে, হাজসে অন্তযিামী 

নতামরা আমার হাজতর পুতুল, সি নয কড়র আড়ম। 

নখ্াদার উপর খ্িরদারী কজরজছা অজেক, িাই 

এিার নতামরা ক্ষান্ত দাও নহ- ড়িশ্ব-মাজয়র পায়। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নিাঝা 

অিাস্তি ডাজয়রী 

 

িািা মারা যাওয়ার পর নথজক সমস্ত দাড়য়ত্ব চ্জল এল পঞ্চজকর 
কাাঁজধ। পঞ্চক ছা াও ওর পড়রিাজর মা আর নছাট িাই আজছ। 
তাই ড়কছুটা িাধয হজয় মাঝপজথ প াশুো নছজ  ড়দজয় কুড়লমজুজরর 
কাজ নিজছ ড়েল ও। িাস ৬ পাশ করা পঞ্চকজক এর নথজক িাজলা 
কাজ নকউ নদজি ো। তাও সুধীরকাকা ড়ছল িজল রজক্ষ, েইজল নক 
তাজক আর কাজ ড়দত। যাইজহাক দুজিলা দুমুজঠা অন্ন নতা 
পড়রিাজরর মুজখ্ তুজল ড়দজত পারজি। 

একটু ি  হজত নিড়শ টাকা পািার আশায় শহজর পাড়  ড়দল নস। 
নয টাকা হাজত পায় ড়েজজর জজেয প্রায় ড়কছু ো নরজখ্ িাইজয়র 
কাজছ পাড়ঠজয় নদয়। ড়েজজ অিুি থাকজল ক্ষড়ত নেই িাই আর মা 
নতা নখ্জয় িাাঁচ্জি। 

নদখ্জত নদখ্জত ৩৫ িছর নকজট নগজছ। মা মারা নগজছ অজেকড়দে 
হল। িাইজয়রও ড়িজয় হজয় নগজছ। পড়রিাজরর িার সামজল ড়িজয় 
আর করা হজয় ওজঠড়ে পঞ্চজকর। একটা দু িটোয় আক্রান্ত হজয় 
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তার একটা পা িাদ চ্জল নগজছ। তাই নদজশর িাড় জত ড়ফজর 
এজসজছ নস, যাক িাই নতা িাজলাই কাজকমি কজর তাজক ড়েিই 
অিজহলা করজি ো। 

ড়কন্তু িুল িাঙজলা নসড়দে রাজত পাজশর  জর থাকা িাইজয়র 
কথািাতিা শুজে। িাই তার স্ত্রী নক িলজছ “নখ্জয় নদজয় কাজ নেই , 
এজকই আমার কাজকজমির এই অিিা, তার ওপর পা হাড়রজয় দাদা 
জুজটজছ সিংসাজর। কতড়দে এই নিাঝা টােজত হজি নক জাজে।” 
িাইজয়র কথা শুজে পঞ্চজকর মজে হল “সড়তয পড়রিাজরর নিাঝা 
টােজত টােজত কখ্ে নয ড়েজজই নিাঝা হজয় নগজছ তা িুঝজতই 
পাজরড়ে।” 

 

 

হৃদজয়র ড়চ্রকুট ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পাঠাজত চ্াইজল প্রশ্ন ড়লজখ্ 
নমইল করজিে netphoring@gmail.com এ। প্রজশ্নর সাজথ 
ড়েজজর োম, ড়ঠকাো ড়দজত পাজরে। আপড়ে ো চ্াইজল আপোর 
োম প্রকাশ করা হজি ো। নসজক্ষজত্র ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ 
অড়েচু্ছক। হৃদজয়র ড়চ্রকুট আপোর পাজশ আজছ, থাকজি সিিদাই। 

mailto:netphoring@gmail.com
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এক ড়চ্লজত নরাদ 

রাজড়ষি পাল 

১ 

কাাঁজচ্র ওপার নথজক দুপুজরর তীব্র নরাজদর থািা নটড়িজলর প্রায় 
পুজরাটাই উত্তপ্ত কজর তুজলজছ।  ন্টাখ্াজেক হজি, িৃড়িটা নথজমজছ। 
অজঝার িষিার পর, তাই নরাজদর এই থািা টা নমালাজয়ম পরজশর 
মতে লাগজছ। িুধিার কাজজর ড়দে িজলই, কযাজফজত ড়ি  কম। 
নেই িলজলই চ্জল। নশজষর ডাে ড়দজকর নকাোয় এক তরুিী 
িজস। নিাধহয় কজলজ নফরতা। সাজথ bag, নমািাইজল ড়েমি। 
কাজরার অজপক্ষারত হজি। কাউন্টাজরর গাাঁ ন াঁষা নটড়িলটায় এক 
মাঝিয়সী couple, শড়পিং নথজক ড়ফরজছ নিাধহয়।  ড় র কাাঁটা 
িলজছ নিলা নদ  টা। পজেজরা ড়মড়েট হজি espresso এর order 
টা ড়েজয় নগজছ। ফাাঁকা cafe, তিুও এখ্জো ড়দজয় যায়ড়ে। ওরাও 
অিসজরর আজমজ ড়েজত িযস্ত নিাধহয়। নরাদটা ড়ধজর ড়ধজর পুজরা 
নটড়িল টাই গ্রাস করজত চ্াইজছ। একটু একটু কজর এজগাজচ্ছ 
পুরিীর ড়দজক। কযাজফ এর চ্াড়রড়দক কাাঁজচ্ নমা া, তিুও িৃড়ির 
পজরর নসাাঁদা গন্ধটা নকাজো ফাাঁক ড়দজয় গজল ঢুজক নগজছ ড়ঠক। 
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পূরিী রাস্তার গাাঁ ন াঁষা নটড়িল এই িজস প্রড়তিার। িাইজর নদখ্জত 
পায় ড়কিাজি অসিংখ্য রি মািংজসর দলা এই মােুষগুজলা ছুজট 
চ্জলজছ সি ো পাওয়া, িযথিতা, ড়তরস্কার, অপমাে এসি নঢাক 
ড়গজল, একটু শাড়ন্তর আশায়। কুকুজরর নলজজর মতে। িারিার 
ড়িফল হজয়ও, নসই ছুজটই চ্জলজছ মােুষ। এক মরীড়চ্কার হাতছাড়ে 
নত। কাাঁজচ্ এখ্জো নয জজলর নফাাঁটা গ াজচ্ছ, আর তার ওপর সদয 
নমজ র আ াল হজত উড়ক নদওয়া নরাদ এক অদু্ভত মায়ার 
প্রড়তফলে সতড়র কজরজছ। ac এর নশাাঁ নশাাঁ আওয়াজ টা কাজে খু্ি 
লাগজলও, এই ড়েস্তব্ধ পড়রজিজশ নযে ছুড়টর  ন্টার মতে লাগজছ 
পুরিীর। ড়েজজর িািোই নয ড়কছু মােুজষর সিজচ্জয় ি  দুুঃসহ 
যন্ত্রো হজত পাজর, তা পুরিীর নচ্জয় িাজলা আর নকউ জাজেো। 

নমািাইল নির কজর একিার নদখ্ল পূরিী, 

রড়িতদার নকাজো message এজলা ড়কো। এজতা নদড়র কখ্জো 
কজরো রড়িতদা। কজলজজ সিার আজগ উড়েই নঢাজকে। নকাজো 
িাজস নদড়র কজর নপৌঁজছাে ো। আর নসই মােুষ আজ এক  ন্টা 
হল পাত্তা নেই। যড়দও িৃড়ির মজধয পুরিীরও নদড়র হজয়জছ 
আসজত। শুক্রিার দুপুজরর ফ্লাইট এর কথাটা এখ্জো জাোয়ড়ে 
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রড়িতদা নক। চ্ার ড়দে হজলা কজলজজ আসজছে ো, িাড় জত কাজ 
আজছ িজল। 

িছজর sick leave ছা া আর নকাজো ছুড়ট ো নেওয়া মােুষটার নয 
ড়ক এমে কাজ নক জাজে। এিার সড়তযই ড়িরড়ি ধরজছ পুরিীর। 
একিার নফােও কজরড়ছল নস, ধজরে ড়ে। 

"Mam, আপোর espresso, আর ড়কছু অডিার করজিে।" 

সামজে tray নত সাজাজো কড়ফ mug নথজক উজঠ আজস স্বগিীয় 
নধাাঁয়াটা শরীজর ঢুকজতই, একটু নযে ড়িরড়ি কাটল পুরিীর। 

"ো। আর ড়কছু লাগজি ো। thank you।" 

কড়ফ mug টা হাজত ড়েজয় িজ া একটা চু্মুক ড়দল পূরিী। তার 
িহু একলা সন্ধযার, ড়েজিে দুপুজরর সাথী এই কড়ফ। নশষিাজরর 
মতে উপজিাগ করজত চ্াইল পূরিী। ইজচ্ছ হজলা কাজে কাজে 
জাোজত, নয েতুে এক শুরুর হাতছাড়ে নত নস এিার পাড়  নদজি। 
হয়জতা নসখ্াজেও নকাজো একলা ড়িজকজল, আিার সাথী হজি এই 
কড়ফ। 

ধরাম কজর একটা আওয়াজ হজলা দরজায়। তাড়কজয়ই নদজখ্, 
রড়িতদা ঢুকজছ। নিতজর ঢুজক পজ জছে ছাতা ড়েজয়ই, তাই নদজখ্ 
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কাউন্টার এর নলাক নক্ষজপ নগজছ। নকাজো মজত ছাতাটা িন্ধ করল 
রড়িতদা। পূরিী দূর হজত হাজতর ইশারায় ডাক ড়দল রড়িতদা 
নক। যড়দও উড়ে জাজেে নয পূরিী নকাথায় িজস। আধ নিজা জামা 
আর পযান্ট পজরও মুজখ্ নসই হাড়সটা নলজগই আজছ তার। 

"আর িৃড়িজত নদরী হজয় নগল নর। আজরকটা কাজ ড়ছল, নসটায় 
সময় নলজগ নগল।" 

পূরিী নখ্য়াল করল রড়িতদা নযে একটু পাজল্ট নগজছ। দাড়  
কাজটড়ে সপ্তাহ খ্াজেক হজি। চু্ল ও আচ্ ােড়ে ড়ঠক মতে। জামার 
হাতা, নগাটাজো অসমাে িাজি। জামায় দাগ নদজখ্ মজে হজচ্ছ দু 
ড়তে ড়দে ধজর প জছে। 

"আপড়ে ড়ঠক আজছে নতা রড়িত দা? নিৌড়দ িাজলা আজছ নতা?" 

-আমার আিার েতুে কজর ড়ক হজি। আর নতার নিৌড়দ ও আজছ 
ওই িাজলা। তা হঠাৎ এখ্াজে আসজত িলড়ল নয? 

-আড়ম কই িললাম। আপড়েই নতা িলজলে নয কজলজজ কজি যাি 
ড়ঠক নেই। িাইজর িড়লস ড়ক িলড়ি। তাই নতা িললাম এখ্াজে 
আসজত। 
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-তা ড়ঠক। তা নতার নসই ইন্টারড়িউ এর নরজাল্ট এজলা ড়ক? 
Fellowship টা পাক্কা তাহজল next year 

-ওটাই িলার ড়ছল রড়িতদা নতামায়। আসজল ওরা full 
fellowship grant সাজথ faculty position ও অফার কজরজছ। 
তুড়ম নতা জাজোই আড়ম এই শহজরর নগালকধাাঁধায় আর থাকজত 
চ্াইো। তাই হযাাঁ কজর ড়দজয়ড়ছ। নসামিার joining পরশু flight 
book কজরড়ছ। আড়ম আর পাড়খ্ যাজিা। মা পজর যাজি। 

িৃড়ির ধারা আিার নজাজর িইজত শুরু কজরজছ। 

কাাঁজচ্র ওপর নফাাঁটা গুজলার ড়ি  িা জছ। িাইজরর ড়কছুই আর 
নদখ্া যাজচ্ছ ো। shopping নফরত নসই couple নিড়রজয় ড়গজয়জছ 
ড়কছুক্ষে হজলা। দূজরর নমজয়টা এখ্জো নমািাইজল ড়েমি। নমজ র 
কম্বল জড় জয় নরাদ নিাধহয় আিার  ুম ড়দজয়জছ। িাইজরর নরাদ 
আর প জছ ো নটড়িজল। একটা আজলা আাঁধাড়রর নখ্লা নযে চ্লজছ 
কযাজফর নিতজর। খ্জয়ড়র রজঙর নদওয়াজল হলুদ িাল্ব এর আজলা 
নযে নগাধূড়লর সমজয় ড়দগজন্তর রাঙা আকাশ মজে করাজচ্ছ। 

পূরিী নদখ্ল রড়িতদা হাতটা নটড়িজলর ওপর নথজক োড়মজয় েীজচ্ 
রাখ্জলে। ড়কছুক্ষি মুখ্টা েীচু্ কজর নটড়িজলর পায়ার ড়দজক 
তাড়কজয় থাকজলে। তারপর কাাঁজচ্র ড়দজক তাড়কজয় রইজলে 
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ড়কছুক্ষে। পূরিী ড়ক িলজি িুজঝ উঠজত পারজলা ো। রড়িতদার 
নকাজো ড়কছুই নস নকাজোড়দে িুজঝ উঠজত পাজরড়ে। কি পাজিে 
তার চ্জল যাওয়ার কথা শুজে, এটা নস জােত, ড়কন্তু এিাজি এক 
ড়মথযা প্রজহড়লকায় কতড়দে িাাঁচ্জি নস। একিার িািজলা রড়িতদার 
হাতটা ধজর ক্ষমা নচ্জয় নেজি। ড়কন্তু ো, তাজক নতা নযজত হতই, 
আজ িা কাল। 

-ওুঃ। তুই যাড়চ্ছস? িাজলা কথা নতা। আড়ম িািলাম আজরা জরুড়র 
ড়কছু। এটা নফাজে িলজলই পারড়তস। 

শুধু শুধু নিজাড়ল। তা এজসই যখ্ে নগড়ছ, এক কাপ কড়ফ খ্াওয়া। 

রড়িতদার কথা শুজে হাাঁফ নছজ  িাাঁচ্জলা পূরিী। িাড়গ্গস নকাজো 
scene সতড়র কজরড়ে। িরািরই খু্ি emotional মােুষ উড়ে। যাই 
নহাক, তার জেয irish অডিার করল পূরিী। এই irish কড়ফ 
হাজত ড়েজয় প্রড়তিার রড়িতদা তার কথার ঝাাঁড়প খু্লজতে, আর 
নসই ঝাাঁড়প নত প্রড়তিার হাড়রজয় নযত পূরিী, 

তার িুজক জজম জজম পাথর হওয়া কান্নাগুজলা নসই ঝাাঁড়পর উষ্ণ 
আজমজজ কখ্ে নয গজল নযত নটরই নপতো নস ড়েজজও। 

-পাড়খ্ নয যাজি, adjust করজত পারজি ওখ্াজে? একটু তা াহুজ া 
করড়ছস ো নতা? 
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-তুড়মই ো িলজত রড়িতদা, নয আমরা নতা ড়কছুই ড়শজখ্ জন্মাইো। 
adjust টাও ড়শখ্জত হয়। পাড়খ্ও ড়শখ্জি। আর সড়তয িলজত এই 
শহজর দমিন্ধ হজয় আজস আমার। তুড়ম ছা া আর কাজরার সাজথ 
নসরম নযাগাজযাগ ও রাড়খ্ো। ড়কন্তু এিাজি কতড়দে িাাঁচ্জিা িজলা। 
একটা েতুে শুরু করজত চ্াই। 

-হযাাঁ নসই িাজলা। নতার এজতা িাজলা academic 
qualifications। িাজলা একটা জায়গা তুই deserve কড়রস। 
তজি নদড়খ্স হাড়রজয় নফড়লস ো ড়িজ  ড়েজজজক। 

িষিার তীব্রতাটা কজম এজসজছ আিার। িাইজর নচ্জয় রজয়জছে 
রড়িতদা। কি নয পুরিীর হজচ্ছো তা েয়। ড়িগত ড়তড়রশ িছজর, 
একমাত্র এই মােুষটাই তার নথজক পড়রিজতি ড়কছুই চ্ায়ড়ে। 
অড়েজকজতর সাজথ divorce টা ফাইোল হজত যখ্ে কজলজজ 
ঢুজকড়ছল তখ্ে নিজিড়ছল সি আিার েতুে কজর সাজাজি। ড়কন্তু 
ো, ওজতা নসাজা েয়।  র পাল্টাজোর মজতা মে পাল্টাজো নয 
ওজতা সহজজ যায়ো তখ্ে িুজঝড়ছল। আজরা গুড়টজয় ড়গজয়ড়ছল 
নিতজর ড়দে ড়দে। রড়িতদা একমাত্র তার কিটা িুঝজত পারজতে। 
কান্নাহীে নচ্াাঁজখ্র জলটা নযে হাত ো লাড়গজয়ই মুড়ছজয় ড়দজতে। 
পারজতে নিাধহয় কারি ড়েজজও নয িাজি িারিার নিজঙ ড়গজয়ও 
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উজঠজছে, নসটা ওোর মতে েরম মােুষ িজলই নপজরজছে।যারা 
সহজজ আ াত পায়,তারাই আিার সহজজ উজঠ দাাঁ ায়।পাথজর 
আ াজতর দাগ সহজজ নমজট ো আর মাড়টর দাগ িারিার সতড়র 
হয়,আিার মুজছও যায়। 

-মা নকও ড়েজয় যাড়ি িলড়ল।আর ড়ক তাহজল ড়ফরড়ি ো? 

-জাড়েো।জকাজোড়দে নছজ  যাি এ শহর,নসটাও নতা িাড়িড়ে।আজ 
খু্ড়শ হজয়ই যাড়চ্ছ।তজি ওখ্াজেও একই িাজি ড়তরষৃ্কত হজল ড়ফজর 
আসজিা। এখ্াজে অন্তত তুড়ম নতা আছ। 

-আর আমার কথা।আকাজশর িুজক নযমে নম  িজয় যায়,মােুজষর 
জীিজেও নতমে চ্ড়রজত্রর পর চ্ড়রত্র আজস।ছা  এসি,িাড়ক সি 
নগাছাজো নশষ নতার? 

-তা প্রায় নশষ।তজি যা একদম ো ড়েজলই েয়,নসসি ই 
ড়েড়চ্ছ।পুজরাজো ড়কছুই আর িইজত চ্াইো।হাল্কা হজত চ্াই।শুধু 
নতামার নদওয়া িইগুড়ল সাজথ ড়েজয় যাড়চ্ছ।অিসজর প ি। 

-তা নিশ।মাড়টর টাে ধজর রাখ্া িাজলা।তজি ওখ্াজে আিার নসই 
আজগর মতে ড়েজজর মেটাজক আিজিোর স্তুপ কজর তুড়লসো 
নযে।ওসি িাজজ নখ্য়াল আর মজে আজস্ত ড়দসো। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬১ 

-তুড়ম ড়ছজল িজলই সামলাজত নপজরড়ছলাম ড়েজজজক। এিার আর 
হয়জতা নতামায় হাত ধরজত হজিো। আর যড়দ হয়ও, আড়ম 
জাড়ে,নতামায় ো চ্াইজতই কাজছ পাজিা। 

কথা গুজলা িলজলা খু্িই সািলীল িাজি পূরিী।জযে নকাজো এক 
পুজরাজো িনু্ধর সাজথ ড়িজচ্ছজদর আজগর ড়েয়মমাড়ফক স্তুড়তপিি।ড়কন্তু 
নসটা নয েয়,নগালায় জজম থাকা চ্াপা কান্না িুড়ঝজয় ড়দজলা পূরিী 
নক।রড়িতদা নয শুধু তার সহকমিী,সহমমিী িা শুিকাঙ্খী তা নতা 
েয়,উড়ে তার জীিজে নযে একটা সূযি। অতযাচ্ার অিজহলা এর 
ড়িষধারায় ড়েজজজক হারাজত হারাজত,তাজক িাাঁড়চ্জয়জছে উড়ে। 

-এিার তাহজল আমার হাজত অজেক সময়।আর  াজট ড়গজয়ও 
িসজিা ো,িা পাজকি ড়গজয়ও ধিিা নদিো।উফফ,িাাঁচ্াড়ল তুই আমায়। 

"Sir, আপোর কড়ফ।" 

গরম irish কড়ফ টা হাজত ড়েজয় এক িজ া চু্মুক ড়দজলে 
রড়িতদা।একদৃড়ি নট নচ্জয় রইজলা পূরিী।িুঝজত চ্াইজলা গিীর 
ওই কাজলা দুই নচ্াজখ্র তল নকাথায়।এিাজিই কড়ফ নত িজ া 
চু্মুক ড়দজয় কথা শুরু করজতে,আর শুধু শুজেই নযত 
পূরিী।কাজরার কথা শুজেও নয এজতা নেশা হয় তা আজগ কখ্জো 
নিাজঝড়ে নস। সড়তয নসই ড়িজকল গুজলা িড্ড মজে প জি 
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তার।জসই একলা ড়িজকল গুজলা,যখ্ে ড়েজিে  াজটর এক নকাজি 
িজস,রড়িতদা তাজক কড়িতা পজ  নশাোজতে। ড়িজকজলর িান্ত 
হাওয়া জজলর ওপজর নযে এক পাজয়জলর মুচ্ছিোর মতে আওয়াজ 
সৃড়ি করজত। গাজছর পাতা গুজলা নযে নসই কড়িতা শুজে েজ  
উঠজতা। 

-এমে িাজি িলজছা নযে আড়ম নজার করতাম নতামায়।আড়ম 
কতিার িজলড়ছ ওসি আড়ম িুড়ঝো।সড়তয িলজত আড়ম আজও 
িুড়ঝো নতামার সি। 

-আর িুজঝ কাজ নেই।েতুে জায়গায় যাড়চ্ছস।এিার একটু 
ড়েজজজক ড়েজয় স্বাথিপর হওয়া নশখ্। 

খ্াড়ল কড়ফ mug টা সড়রজয় নরজখ্,ওঠার জেয সতড়র হজলে 
রড়িতদা। মজে মজে একটু রাগ হজলা পুরিীর। নস চ্জল যাজি 
পরশু। আর কজি নদখ্া হজি ড়ঠক নেই, অথচ্ রড়িতদার নযে 
নকাজো উত্তাপ নেই।  এখ্াে নথজক নিজরাজত পারজল িাাঁজচ্ে। 
অেযড়দে কথাই ফুরায়ো তার,আর আজজক নযে তাকাজতও 
চ্াইজছে ো তার ড়দজক। 

-ড়কজর ওঠ।যাড়িো?চ্ল,নতাজক উড়ঠজয় ড়দজয় আড়স িাজস।আমার 
একটু অেয কাজ আজছ।জদড়র হজি ড়ফরজত িাড় । 
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ড়কছুটা রাগ ড়েজয়ই মাো করল পূরিী।িলজলা তারও ড়কছু কাজ 
আজছ।একটু পজর নিজরাজি। নিজিড়ছল হয়জতা তার অড়িমাে টা 
িুঝজিে রড়িতদা।জহজস হয়জতা আিার িসজিে।ড়কন্তু ো। "তাহজল 
িস,আড়ম নিজরালাম।" িজল চ্জল নগজলে। ড়েজজজক প্রতাড় ত মজে 
হজত লাগজলা পুরিীর। ড়েথর িাজি নচ্জয় রইজলা দরজাটার ড়দজক। 
জােলার ড়দজক তাড়কজয় নচ্াাঁজখ্র নকাোর জলটুকু ঢাকার নচ্িা 
করল।জস হয়জতা নথজক নযতো,ড়কন্তু একিারও ড়ক রড়িতদা 
িলজত পারজতাো তাজক নথজক যাওয়ার কথা।এতটা পাথর কজে 
ড়কিাজি হজলা মােুষটা। োড়ক ড়েজজর কি টা কড়ঠে িাস্তজির 
নমা জক লুড়কজয় রাখ্জলে। এ শহর তাজক নশষ অিড়ধ ও আ াত 
ড়দজত ছা জলাো। 

২ 

ড়িড়সড়টিং hours ড়িজকল 5টা অড়ব্দ। কযাজফ নথজক নিজরাজোর 
সময়, িাজড়ছল 2জটা। রড়িত একাই auto ড়রজািি করল, েয়জতা 
visiting hours পার হজয় যাজি। ইজিকশে টা খু্াঁজজত অজেক 
নদড়র হজয় নগল। প্রায় 10টা নদাকাজে খু্াঁজজ তারপর নপল। িাড়ক 
ওষুধ সকাজলই ড়েজয় ড়েজয়ড়ছল সি, জােত পুরিীর সাজথ সময় 
লাগজি। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬১ 

Auto এজস থামল োড়সিিং নহাজমর নগজটর একদম মুজখ্।জিতজর 
যাজিো আর।50টাকার নোট টা িাড় জয় ড়দজয় নদৌ াজলা নগজটর 
ড়দজক রড়িত।িাড়ক টাকা নফরত নেওয়ার সময় নেই।reception 
কাউন্টাজর োম ড়লড়খ্জয় ড়লজের ড়দজক এজগাজলা।িষিার নতাজ  
গরমটা কজমজছ।তিুও নহজট নহজট এতগুজলা ওষুজধর নদাকাজে 
 ুজর, াজম ড়িজজ ড়গজয়জছ জামা,তিুও ভ্রুজক্ষপ নেই রড়িজতর। ড়লে 
ঢুজক একিার পজকজট হাত ড়দজলা, রুমাল টা নখ্াাঁজার জেয।ড়কন্তু 
ো,আজ নসটাও িুজল নগজছ। ডুিজত চ্লা জাহাজজর মতে,তার 
জীিজের সিড়কছুই নযে দূজর চ্জল যাজচ্ছ।জচ্াখ্ িন্ধ করল 
রড়িত।একরাশ ড়িরড়ি আর ড়েজজর প্রড়ত তীব্র ড়ধক্কার  ড়েজয় 
উঠল তার মজে।এইটুকু অড়ব্দ তার মজে নেই।েীড়লমা িজলড়ছল 
আজ আসার সময় কাগজজ কজর কজয়কগাছা কৃষ্ণচূ্ া ড়েজয় 
আসজত। িাড় র সামজের নছাট্ট একড়চ্লজত জায়গাটা নযে ড়েজজর 
সিংসাজরর মজতাই গুড়ছজয়ড়ছল েীড়লমা। ছারখ্ার হওয়া জীিে টার 
অপূিিতা ওই গুড়টকজয়ক গাজছর মজধয ড়দজয় পূরি কজরড়ছল 
নস।তার ি ই সাজধর এই কৃষ্ণচূ্ া। িজলড়ছল কাগজজ মুড় জয় 
িাড়লজশর পাজশ নরজখ্ সজি।ড়কন্তু নসটাও মজে নেই রড়িজতর। 
ড়েজজর প্রড়ত এক িয়িংকর রাগ অেুিি হজলা তার। নকাজো সুখ্ 
শাড়ন্ত ড়দজত পাজরড়ে ড়েষ্পাপ নমজয়টাজক সারাজীিে,এই টুকু নশষ 
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আিদার ও নমটাজত পারজলাো তার।আসজল কাল ড়িজকজল পুরিীর 
নফােটা পাওয়ার পর নথজকই অেযমেস্ক হজয় পজ ড়ছল।অদু্ভত 
িাজি ছটফট করড়ছল কযাজফ নত আসার জেয। ড়লের দরজা 
খু্লজত নচ্াখ্ নমজল তাকাজলা রড়িত। ড়কছুটা স্বািাড়িক হওয়ার 
নচ্িা করল। 

জাোলার একপাশ নখ্ালা। নিতজর িৃড়ির জজলর ঝাপটা ঢুজক 
ড়িড়জজয় ড়দজয়জছ নদওয়াজলর খ্াড়েকটা।ওপজরর কাড়েিশ নিজয় ছাদ 
নথজক জল গড় জয় প জছ এক অদু্ভত শান্ত সুর কজর,নযে দূজর 
নকউ িাাঁড়শ িাজাজচ্ছ। ৫*৪ এর  জরর পড়িম নকাজে এক ড়চ্লজত 
জােলা। আর পূিিড়দজকর নদওয়াল ন াঁজষ, নিজদ শুজয় আজছ 
েীড়লমা। নদওয়াজলর ড়দজক মুখ্ কজর শুজয়জছ।রড়িত ঢুকজলও,নটর 
পায়ড়ে নিাধহয়। শীতল হাওয়ার পরশ নছাট্ট রুমটার নদওয়াজল 
নযে নখ্লা করজছ। িৃড়ির জেয নিাধহয় একটু  ুজমাজত নপজরজছ 
েীড়লমা। জাোলার কাজছ ড়গজয় দাাঁ াজলা একিার রড়িত। পড়রষ্কার 
আকাজশর িুজক ছড়ির মজতা ড়কছু নম  উজ  নি াজচ্ছ, আর তার 
আ াল হজত ড়মজঠ নরাদ নযে তার ড়দজক তাড়কজয় হাসজছ। েীজচ্ 
িাড়রস্নাত জোরজিয একিার তাকাজলা রড়িত। খু্াঁজজত চ্াইল 
ড়েজজর মজতাই কাওজক,আসন্ন ঝ  যার নশষ খ্ কুজটাটাজকও 
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উড় জয় ড়েজয় নযজত চ্াইজছ। নিজডর পাজশর নটড়িলটায় ওষুধ আর 
ইজিকশেটা নরজখ্ েীড়লমার পাজশ িসল। নটড়িজলর ওপর অঙু্কজরর 
নশষ জন্মড়দজে নতালা ছড়িটা রাখ্া। ওজদর জীিজের িাগাজের 
একমাত্র ফুল টা হাড়রজয় যাওয়ার নশাক নকাজোড়দেই কাড়টজয় 
উঠজত পাজরড়ে েীড়লমা। accident এর খ্ির টা নযড়দে এজলা, 
নসড়দে নস িাইজর ড়গজয়ড়ছল। কেফাজরে attend করজত।যখ্ে 
ড়ফজর এজলা,তার নফজল যাওয়া জীিেটা তছেছ হজয় নগজছ। 
অঙু্কজরর ড়িরহ নিদো সহয করজত পারজলও, নযিাজি েীড়লমা এক 
অন্ধকার অতজল হাড়রজয় নফলড়ছল ড়েজজজক তা সহয করজত পাজরড়ে 
নস। ছড়িটার হাজত ড়েজয় একিার মুছল রড়িত। অঙু্কজরর মুখ্টাও 
আর তার িাজলামজতা মজে পজ ো। আট িছর হজত চ্লল নসই 
অড়িশপ্ত ড়দজের। ড়েজজজকই নস দায়ী মজে কজর তার জীিজের এই 
পড়রিড়তর জেয। ড়েজজর জীিে, ড়েজজর ড়শক্ষকতা,ড়েজজর িাজলা 
লাগা এসি ড়েজয়ই নথজকজছ ড়চ্রকাল। ি ই স্বাথিপজরর মতে 
কাড়টজয়জছ জীিেটা। ড়েজজর প্রজয়াজেই সিার আজগ নরজখ্জছ 
িরাির। েীড়লমা নক ড়িজয়র পর হজতই িড্ড অিজহলা কজরজছ নস। 
কখ্জো এই নমজয়টাজক িুঝজত চ্াইড়ে, কখ্জো কাজছও নটজে 
নেয়ড়ে। তিুও নমজয়টা নকাজোড়দে ড়কছুই চ্াইড়ে। আর যখ্ে চ্াইল, 
হতিাগয নস নসটাও এজে ড়দজত পারজলা ো তাজক। অঙু্কজরর মৃতুয 
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নযে তাজক আজরা নজাজর ধাড়িত করল ড়েজজর দুড়েয়ার ড়দজক। 
 জরর এক নকাজে েীড়লমা তার অন্ধকার মজের অতজল নয ড়কিাজি 
নিাঁজচ্ ড়ছল, এসজির নখ্াাঁজ নকাজোড়দে ড়েজত যায়ড়ে নস।িািজতা 
নসও নতা িযাথায় কাতরাজচ্ছ,আিার ড়েজজই সামজলজছ 
ড়েজজজক,তাহজল ড়েড়লমাও পারজি। 

ফজটাটা নরজখ্,েীড়লমার ড়দজক  ুজর িসল। আওয়াজজ নিাধহয়  ুম 
িাঙল এিার েীড়লমার। আজস্ত কজর ড়ফজর তাকাজলা। নচ্াখ্ দুজটা 
ফযাকাজশ হজয় এজসজছ, নচ্াজখ্র পাতা নখ্ালা রাখ্াটাও নযে দুুঃসহ 
মজে হজচ্ছ। 

"ও। তুড়ম এসজছা। কখ্ে এজল? নটর নপলাম ো নতা।" 

-এই নতা এখ্েই এলাম। তুড়ম একটু  ুমাড়চ্ছল নদখ্লাম।তাই 
ডাড়কড়ে। 

-ও। অজেকড়দে পর নচ্াখ্টা নলজগ এজলা একটু তাই। এজেজছা 
ফুলটা। 

রড়িত ড়কিাজি িলজি নয নস তার এই তুচ্ছ আিদার টাও রাখ্জত 
পাজরড়ে, িুজঝ উঠজত পারজলাো।ড়কছুক্ষে নচ্জয় রইজলা নমজঝর 
ড়দজক। 
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-কাল এজে নদি নতামায়। 

েীড়লমার নচ্াাঁজখ্র ড়দজক তাকািার সাহস টুকু নেই আর তার। 
আিার পাশ ড়ফজর শুল েীড়লমা। 

-একটু কথা িজল ড়েও েীজচ্।ড়কছু একটা িলড়ছল ওরা।জদড়র 
করজল আজ আসজত? 

-ওই একটু কাজজ আটজক নগড়ছলাম। কজলজজর একটা িযাপাজর। 
ড়ক িলড়ছল ডািার? 

-জাড়েো। তুড়ম শুজে ড়েও। কালজক কখ্ে operation করজি 
এসি ড়েজয় ড়কছু হজি। 

-আচ্ছা।তুড়ম  ুমও।আড়ম আড়ছ। 

েীড়লমা পাশ নফরাজত ড়কছুটা সহজ হজলা রড়িত। অপরাধীর নচ্াখ্ 
ড়েজয় ড়ক কজর তাকাজি ওর ড়দজক। নস চ্াইজলই পারজতা ওর 
জীিজে ড়কছুটা হজলও আসার আজলা ড়েজয় আসজত।ড়কন্তু ড়েজজর 
সতড়র পৃড়থিীর নেশাজত নস এতই িুাঁদ থাকত,নয এই ড়েষ্পাপ 
নমজয়টার ড়চ্ৎকার নস নকাজোড়দে শুেজত পায়ড়ে। তার 
সারাজীিজের স্বাথিপরতার ফল এখ্ে প্রকৃড়ত তাজক হয়জতা ড়ফড়রজয় 
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ড়দজচ্ছ। এক এক কজর সি কটা মােুষ তাজক একা নফজল এড়গজয় 
যাজচ্ছ। অঙু্কর,পূরিী, েীড়লমা। 

নমািাইজলর ড়রিংজটাে নিজজ উঠজলা হঠাৎ কজর।হুশ ড়ফরল 
রড়িজতর।তা াতাড়  নির করল নমািাইলটা।এসময় নক নফাে 
করজত পাজর নকজাজে।েীড়লমার  ুম ো নিজঙ যায় আওয়াজজ তাই 
জােলার ড়দজক এজগাজলা নমািাইলটা নির করজত করজত।জিরকজর 
নদজখ্ পুরিীর নফাে। খু্ি অিাক হল রড়িত।আর ড়ক কথা থাকজত 
পাজর ওর িলার। চ্জল যাজচ্ছ, নসটা জাড়েজয় ড়দজয়জছ। এমেত েয় 
নয নস িলজল নথজক নযত ও।silent এই নিাতাম টা ড়টজপ িাইজর 
তাকাজলা একিার। নসাোলী রজঙর ছটা ধীজর ধীজর আকাজশর িুজক 
ছ াজত শুরু কজরজছ।ড়ঠক নযমে অঙু্কর রিং খ্াতার একধার হজত 
নপড়েল ড়দজয় রঙ িরজতা। আিার নিজজ উঠল phone 
টা।আিারও silent করল রড়িত।ো,তার আর ড়কছু নশাোর ও 
নেই,িলার ও নেই।ওর প্রজয়াজে ফুড়রজয় ড়গজয়জছ,তাই চ্জল যাজচ্ছ। 
আর সড়তয িলজত,রড়িজতর এখ্ে মজে হয় তার কাজছ এই 
জীিেটারই প্রজয়াজে ফুড়রজয় ড়গজয়জছ।call নকজট নগজল নমািাইল 
টা switch off কজর ড়দল রড়িত। 
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 ড় র কাটা িলজছ 5টা িাজজত 10 ড়মড়েট িাড়ক। একটু পজরই 
নিজরাজত হজি।ড়িড়সড়টিং hours নশষ। নটড়িজল phone টা নরজখ্ 
েীড়লমার পাজশ এজস িসল রড়িত। খু্ি িান্ত লাগজছ 
ড়েজজজক।সকাল হজত  ুজর নি াজচ্ছ এই নরাদ িৃড়ির লুজকাচু্ড়রর 
মাজঝ।  াজম ড়িজজ ড়গজয়জছ জামা টা। নছাট্ট নিজডর িাড়ক অল্প 
জায়গায় এড়লজয় ড়দল শরীর টাজক।েীড়লমার িাড়লজশর ড়কছুটা ফাাঁকা 
ড়ছল,ওটায় মাথা ড়দল রড়িত। েীড়লমার ড়দজক পাশ ড়ফজর শুজয় 
প জলা। ওর ড়েুঃশাস প ার আওয়াজ কাজে এজলা। কাল 
জীিেমরজির অপাজরশে হজত চ্জলজছ তিুও নকাজো তাপ-উত্তাপ 
নেই নমজয়টার। 

জীিজের িাজর নসও ঔ নিাধহয় িান্ত। এই িার নথজক মুড়ি 
নপজলই নিাধহয় িাাঁচ্জি নস। শুধু অিজহলা আর ড়িজচ্ছদ ছা া নসও 
নতা ড়কছু পাইড়ে। েীড়লমার আজগাছাজলা চু্ল টার ওপর ড়দজয় হাত 
িুড়লজয় ড়দল রড়িত, ড়ঠক নযমে রাজত অঙু্কর এর  ুম ো এজল 
করজত। একটু নতই  ুড়মজয় প জতা অঙু্কর। আজ েীড়লমা ও একটু 
 ুজমাক। 
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যাই ছুজট 

দীড়পকা সরকার 

 

ইজচ্ছ কজর এক ছুজট যাই িহু দূজর... শান্ত েীরি নদজশ 

থাকজিা নসথা হজয় নমজ র নিলায় একাকাজর  ড়মজশ। 

গুে গুে গাইজিা গাে 

থাকজি সমুজদ্রর নঢউ এর ত্রাি। 

আর থাকজি আমার ছন্দ িরা প্রাি 

ড়মজল ড়মজশ হজয় যাজিা 

ছজন্দ মাতাল সিুজ 

প্রকৃড়তর নদজশ 
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নখ্দ 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

                         

এক িুক দুুঃখ্ ড়েজয় নিাঁজচ্ আজছ অড়ঙ্কতা।স্বামীর প্রচু্র অথি সম্পদ 
থাকজলও তার মজতা ড়েুঃস্ব এই মুহূজতি পৃড়থিীজত নকউ 
নেই।জকাজো োরী নেই। অড়ঙ্কতার তাই িগিাজের প্রড়ত নক্ষাজিরও 
নশষ নেই।জযকারজি িগিােজক নস আর নকােড়দে ডাকজিো।ড়কছু 
চ্াইজিো।জস িুজঝ ড়েজয়জছ নয,িগিাজের কাজছ নদওয়ার মজতা ড়কছু 
নেই।মােুষ শুধু িগিাে িগিাে কজর ডাজক তাই।িগিােজক 
নডজক নডজক ড়িফল হজয় নস নসটা িুজঝজছ।িগিাে িজল নকউ 
নেই।ড়কছু নেই।আর থাজক যড়দওিা নসটা কাল্পড়েক একটা োম 
মাত্র।তাছা া ড়কছু ো।তার নকাজো অড়স্তত্ব নেই।মােুষই তার 
অড়স্তত্ব।মােুষ মজে কজর তাই নস আজছ।মােুষ মজে ো করজল 
নেই।অতএি নস আর ডাকজিো।  কখ্জো,নকাজোড়দে ডাকজি 
ো।জডজক যড়দ ফল ো হয় নতা ডাকজি নকে? 

অড়ঙ্কতারা দুই নিাে এক িাই।িাইটা সি নছাট। িািা নেই।অজেক 
ড়দে আজগ নস যখ্ে িাস এইজটর ছাত্রী ড়ছল স ক দু িটোয় মারা 
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নগজছ। তারপর তার মাজয়র কাজছ তারা ড়তে িাইজিাে ড়মজল মােুষ 
হজয়জছ।দদিাৎ তার ড়িজয়টা হজয় নগজলও তার নিাজের ড়িজয় 
হয়ড়ে।জদখ্জত নস তার নথজকও নিড়শ সুন্দরী।তিু তার ড়িজয় ো 
হওয়ার জেয তার মাজয়র মজে দুড়িন্তার নশষ নেই।ড়িজয় ড়ঠকই 
হজতা।জলাজক নয তার িািা ো থাকার দরুে তার মাজয়র চ্ড়রত্র 
নটজে এজে িািংড়চ্ নদয়।ড়িজয় অমড়ে নিজঙ যায়।িাস্তজি যড়দও তার 
মাজয়র চ্ড়রজত্র নসরকম নকাজো কলজঙ্কর দাগ নেই।ো,অড়ঙ্কতা 
িগিােজক এরজেয নকাজোড়দে ডাজকড়ে। 

অড়ঙ্কতা তখ্ে কজলজজর ফাইোল ইয়াজরর ছাত্রী। িাড়  নথজক নস 
কজলজজ যাওয়ার জেয সাইজকল ড়েজয় নিড়রজয় নগজলও নকাজোড়দে 
সাইজকল ড়েজয় কজলজ নযজতা ো।অড়ঙ্কতার পজক্ষ নয ড়তড়রশ 
ড়কজলাড়মটার রাস্তা সাইজকল নছাটাজো সম্ভি ড়ছল ো।জযকারজি নস 
সাইজকলটা নমাজ  নরজখ্ িাজস নচ্জপ যাতায়াত করত।জয রাস্তাটা 
ধজর অড়ঙ্কতা িাড়  নথজক সাইজকজল কজর যাতায়াত করত ওটা 
এখ্ে পাকা রাস্তা হজলও তখ্ে ড়কন্তু ওটা একটা কাাঁচ্া রাস্তাই 
ড়ছল। 

অড়ঙ্কতা নসড়দে কজলজ নথজক নিরজোর পর আকাজশ নমজ র 
নকাজো ড়চ্হ্ন মাত্র ড়ছল ো।িাস নথজক নেজম নমাজ  সাইজকল চ্াপার 
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সময়ও ো।ফজল অড়ঙ্কতা ওই কাাঁচ্া রাস্তা ধজর নসাজা িাড়  চ্জল 
আসড়ছল।আসজত আসজত ড়কছুদূর আসার পর আকাশ নমজ  নছজয় 
ড়গজয়ড়ছল।ও গু গু  কজর নম  ডাকজত শুরু কজরড়ছল।অড়ঙ্কতার 
সজঙ্গ নসড়দে ছাতা ড়ছল ো।জযকারজি নস ড়িজজ যাওয়ার িয় 
কজরড়ছল।আর নস তখ্ে তা াতাড়  িাড়  নপৌঁছজোর জেয পাজয়র 
সমস্ত শড়ি প যাজডজল প্রজয়াগ কজর সাইজকজলর গড়ত 
িাড় জয়ড়ছল।ড়কন্তু তাজত তার ড়িজশষ লাি হজয়ড়ছল ো।িৃড়ি তকু্ষড়ে 
নঝাঁজপ শুরু হজয় ড়গজয়ড়ছল।একটা নদাতলা পাকা িাড়  ছা া 
দাাঁ াজোর মজতা ওখ্াজে আর নকাজো িাড়  ড়ছল ো।অড়ঙ্কতা ড়কছু 
নিজি ো নপজয় িাড় টার ড়িতর ঢুজক ড়গজয়ড়ছল।ঢুকজত ড়গজয় নস 
নযটার িয় কজরড়ছল নসটাই হজয়ড়ছল।ঝমঝম িৃড়িজত ড়িজজ 
ড়গজয়ড়ছল।ড়িতজর একটা িুড়  নমজয় তাজক নদজখ্ তখ্ে 
িজলড়ছল,"তুড়ম নক নগা নমজয়,ড়চ্েজত পারলাম ো।" 

"আমায় ড়চ্েজত পারজিে ো।আড়ম এ গ্রাজমর েই।" 

"তজি তুড়ম নকাে গ্রাজমর?" 

"আড়ম কালীপুর গ্রাজমর।" 

"এড়দজক নকাথায় এজসড়ছজল?" 
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অড়ঙ্কতা িজলড়ছল,"আড়ম কজলজ নথজক িাড়  ড়ফরড়ছলাম।ড়ফরজত 
ড়ফরজত হঠাৎ িৃড়ি শুরু হজয় নগল।আপোজদর িাড়  তাই উঠলাম।" 

"িাজলা কজরছ।তা তুড়ম নতা ড়িজজ নগজছা।শরীজরর সজঙ্গ ড়িজজ 
জামা এজকিাজর নলজে রজয়জছ নদখ্জত পাড়চ্ছ।জতামাজক একটা 
গামছা এজে নদি?গা মুছজি?" 

"গামছা লাগজি ো।রুমাল আজছ।"অড়ঙ্কতা িজলড়ছল। 

িুড়  নমজয়টা িজলড়ছল,"এত ড়িজজ নগজছা!রুমাজল ড়ক নমাছা হজি?" 

"হজি।" 

"জিশ,নমাজছা তাহজল।আড়ম ততক্ষি একটা নতামার জেয নচ্য়ার 
নির কজর আড়ে  র নথজক।" 

অড়ঙ্কতা রুমাজল তার ড়িজজ গা মুছজত মুছজত একটা নচ্য়ার ড়েজয় 
নস চ্জল এজসড়ছল।অড়ঙ্কতা নচ্য়াজর িজসড়ছল।জস তখ্ে অড়ঙ্কতার 
সুন্দর মুজখ্র ড়দজক তাড়কজয় িজলড়ছল,"তুড়ম নদখ্জত ড়ক সুন্দরী! 
নতামাজক আমার খু্ি পছন্দ হজয়জছ।জতামার োমটা ড়ক?" 

অড়ঙ্কতারা ড়মত্র।সুতরািং নস তার পুজরা োম িজলড়ছল।অড়ঙ্কতা ড়মত্র। 

"িা:,খু্ি সুন্দর োম নতা নতামার।"তারপর ড়জজজ্ঞস 
কজরড়ছল,"নতামরা িাইজিাে ক'টা?" 
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অড়ঙ্কতা তার িাইজিাজের সিংখ্যা িজলড়ছল।িলজল পজর নস তাজক 
ড়জজজ্ঞস কজরড়ছল,"তুড়ম কত েম্বর?" 

অড়ঙ্কতা িজলড়ছল,"আড়ম প্রথম।" 

"জতামার িািার োম ড়ক?" 

"অমল ড়মত্র।" 

"িািা নিাঁজচ্ আজছে নতা?" 

"ো,মারা নগজছে।" 

"আর মা?" 

"মা আজছ।" 

"কালীপুজর নতামাজদর িাড় টা নকাে জায়গায়?" 

অড়ঙ্কতা িজলড়ছল,"িািটা নচ্জেে?" 

"হ যাাঁ,ড়চ্ড়ে।" 

"ওই িাজির কাজছ আমাজদর িাড় ।" 

িুড়  নমজয়টা এিার িজলড়ছল,"নিশ,নতামাজদর িাড়  নি াজত 
যাজিা।" 
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অড়ঙ্কতা িজলড়ছল,"যাজিে।"তারপর জােজত নচ্জয়ড়ছল,"কজি 
যাজিে,িলুে!" 

নস িজলড়ছল,"কজি যাজিা নসটা িলজত পারড়ছো। তজি খু্ি 
তা াতাড় ই যাজিা।জতামার ড়িজয়র ি যাপাজর নতামার মাজয়র সজঙ্গ 
কথা িলজত।আমার একটা োড়ত রজয়জছ।তার ড়িজয় নদজিা নতা 
নমজয় পাড়চ্ছ ো।জমজয় আিার পাজিাো?পাড়চ্ছ।ড়কন্তু পছন্দ হজচ্ছ 
ো।জতামার মজতা নদখ্জত সুন্দরী নমজয় পাড়চ্ছ ো।মাস্টার মােুজষর 
িউ নযমে নতমে ড়েজল ড়ক চ্লজি?আড়ম নতা আজগই 
িজলড়ছ,নতামাজক আমার খু্ি পছন্দ হজয়জছ।তাই আমার োড়তর 
সজঙ্গ ড়িজয়র জেয নতামার মাজয়র কাজছ প্রস্তাি ড়েজয় যাজিা।জতামার 
মা নতামার এখ্ে ড়িজয় নদজি নতা?" 

অড়ঙ্কতা িজলড়ছল,"আড়ম জাড়েো।" 

"ড়গজয় জােি।" 

"জসটা জােজত পাজরে।ড়কন্তু আপোজদর চ্াড়হদা পূরি করিার 
মজতা শড়ি ড়ক আমার মাজয়র আজছ?আমার মা নয িীষি গড়রি।" 

নস িজলড়ছল,"হলই িা।তাজত ড়ক হজয়জছ?নতামার মাজয়র কাজছ 
আমাজদর নকাজো চ্াড়হদা থাকজিো। শুধু আমাজদর নতামাজক 
চ্াই,ি যস।" 
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অড়ঙ্কতা তখ্ে উত্তজর িজলড়ছল,"এখ্ে হয়জতা মুজখ্ িলজছে।পজর 
এই ড়েজয় নকাজো অশাড়ন্ত করজিে ো নতা?" 

িুড়  নমজয়টা িজলড়ছল,"তুড়ম আমাজদর নচ্জোো তাই এ ধরজের 
কথা িলজছা।আমরা ড়ক রকম  গ্রাজমর মােুজষর কাজছ একিার 
নজজে ড়েও।" 

অড়ঙ্কতা এিার িজলড়ছল,"িলজছে যখ্ে মা'র কাজছ ড়গজয় জােজিে 
তাহজল।" 

"অিশযই ড়গজয় জােি।তুড়ম আজ থাজকা।আমার োড়ত আসুক।তার 
সজঙ্গ নতামার আলাপ কড়রজয় নদজিা।কাল সকাজল উজঠ চ্জল 
নযও।" 

অড়ঙ্কতা িজলড়ছল,"ো,থাকা যাজিো।মা িাড় জত তাহজল খু্ি ড়চ্ন্তা 
করজি।মাজক ো জাড়েজয় একা নকাজোড়দে নকাথাও রাত কাটাই 
ড়ে।" 

"তাহজল নতা ড়কছু িলার নেই।" 

এরপর িৃড়ির নফাাঁটা কমজত কমজত এক সময় এজকিাজর কজম 
ড়গজয়ড়ছল।অড়ঙ্কতা তখ্ে উজঠ পজ ড়ছল,"চ্ড়ল।" 

"আচ্ছা,এজসা।আর হ যাাঁ,নদজখ্শুজে নযও।" 
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এইসময় ড়ঠক অড়ঙ্কতার মাজয়র িয়সী একটা নমজয় উপর নথজক 
ড়েজচ্ নেজম এজসড়ছল।িুড়  নমজয়টাজক ড়জজজ্ঞস কজরড়ছল,"নমজয়টা 
নক,মা?" 

িুড়  নমজয়টা িজলড়ছল,"নমজয়টার কালীপুজর িাড় । নতামার সুজজয়র 
জেয আর নকাত্থাও নমজয় নদখ্জত হজিো।এই নমজয়র সজঙ্গই আড়ম 
সুজজয়র ড়িজয় নদজিা।জমজয় নদজখ্ আমার খু্ি পছন্দ হজয়জছ।..." 

এরপর মাত্র মাসখ্াজেজকর মজধয নদখ্াজশাো নসজর সুজয় ড়মজত্রর 
সজঙ্গ তার ড়িজয় হজয় যায়।ফাইোল পরীক্ষাটা নস ড়িজয়র পজরই 
নদয়।এিিং িাজলা নরজাল্টও কজর।জসিছরই আিার তার নপজট 
সন্তাে আজস।ড়কন্তু ড়তে মাজসর মাথায় নপজটই নসটা েি হজয় 
যায়।পজর আিার এজল নসটাও েি হজয় যায়।পজর আিারও 
আজস।জসটা এিার একটা কে যা সন্তাে  নপ ড়েজয় পৃড়থিীজত 
আজস।ড়কন্তু পৃড়থিীজত নসটা নিড়শড়দে থাজকো।মাত্র নদ  
িছর।তারপর নসটাও মারা যায়।পরপর ড়তেজট সন্তাে অড়ঙ্কতার 
এইিাজি েি হজয় যায়।অড়ঙ্কতার মজে তখ্ে আজক্ষজপর নকাজো 
নশষ থাজকো। ড়তেজট সন্তাজের একটাও নিাঁজচ্ থাকল ো।এতি  
িাড় জত একটা সন্তাে নেই।সন্তােহীে ড়িরাট িাড় টা সিসময় 
নকমে খ্াাঁ খ্াাঁ কজর।যাইজহাক,অড়ঙ্কতার নপজট চ্তুথিিার নফর সন্তাে 
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আজস। আজগর িাজরর মজতা অড়ঙ্কতা এিারও িগিােজক ডাকজত 
শুরু কজর,"িগিাে,আমার পরপর ড়তেজট সন্তাে েি হজয় 
নগজছ।লজ্জায় আড়ম মােুজষর সামজে মুখ্ নদখ্াজত পাড়রো।আড়ম 
োড়ক সন্তাে খ্াড়ক একটা নমজয়।সিাই িজল।আমার োড়ক নকাজলর 
নদাষ আজছ।জকাজো মা ড়ক তার ড়েজজর সন্তাে নখ্জত 
পাজর?সন্তাজের জে য ড়ক আমার কি হয় ো?তাহজল আড়ম সন্তাে 
খ্াড়ক একটা নমজয় হলাম ড়ক কজর?সমাজজ কত মােুষ কত রকম 
পাপ কজর।কারও পাপ ধরা পজ  কারও পাপ ধরা পজ ো।তিু 
নসইসি মােুষজদর চ্ড়রজত্র কলজঙ্কর নকাজো দাগ নেই।মােুজষর 
সামজে মুখ্ নদখ্াজত তিু তাজদর লজ্জা নেই।আর আড়ম জীিজে 
নকাজো পাপ িা কলজঙ্কর নকাজো কাজ ো কজরই হলাম 
কলড়ঙ্কেী।মেুষয সমাজজ মুখ্ নদখ্াজত লজ্জা পাই।প্রিু,তাই তুড়ম 
আমার মরি কজরা অথিা আমার প্রড়ত তুড়ম করুিা কজরা।আমাজক 
আর সন্তােহীো কজর নরজখ্া ো।ড়িজয়র পজর সন্তাে ো থাকজল স্ত্রী 
জাড়তর নয নকাজো মূলযই নেই সমাজজ। সমাজজর কাজছ তুড়ম 
আমাজক আর নছাট কজরাো। সুি,সিল,সুন্দর,সাহসী এিিং 
নমধািান্ একটা পুত্র সন্তাে দাও।এিিং তাজক পূিি আয়ু দাে কজরা। 
ড়িজটয় প্রদীপ হজয় নস নযে সারাজীিে জ্বলজ্বল কজর জ্বজল।...." 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬১ 

এজকিাজর সন্তাে িূড়মষ্ঠ হওয়া পযিন্ত অড়ঙ্কতা িগিাজের কাজছ এই 
প্রাথিোই কজর এিিং পজর সন্তাে িূড়মষ্ঠ হওয়ার সময় হজল সড়তয 
সড়তয একটা পুত্র সন্তাে িূড়মষ্ঠ হয়।অড়ঙ্কতা িগিােজক  খু্ি খু্ড়শ 
হজয় ধেযিাদ নদয়,"নতামাজক ধেযিাদ িগিাে,নতামাজক ধেযিাদ।" 

এরপরও যড়দ নকাল শূেয হজয় যায় নস ড়ঠক থাজক ড়ক কজর! 
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কাড়ল, কলম ও মে 

অড়িড়মত্র 

 

কথায় আজছ, ' কাড়ল, কলম, মে, নলজখ্ ড়তেজে।' সড়তয কথা 
একদম এড়ট। আজগ হজলা মজের কাজ, মাজে ড়লখ্জত হজল িািজত 
হজি, অজেক িািজত হজি, কী নলখ্া যায় ও কীিাজি নলখ্া যায়। 
এিার কলজমর কাজ হজলা নসই িািো ড়লড়পিদ্ধ করা। কাড়লও 
নতা নসই সজঙ্গ দরকার, তা ো হজল নলখ্া আর কী কজর নলখ্া 
যাজি ? 

অিশয এখ্ে মুজঠাজফাজের নদৌলজত নলখ্কজদর কাড়ল আর কলজমর 
প্রজয়াজে ক্রজমই কজম আসজছ ! এখ্ে নফাজেই নলখ্া, প া, 
ড়িজেষি, সি হজয় যাজচ্ছ ।  তজি মজের দরকার নতা লাগজিই। 
িরিং এখ্ে এই কথাটাজক এমে কজর িলা যায়-' নফাে, আঙুল, 
মে, নলজখ্ ড়তেজে ' ।। 
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সৎ ও অসৎ 

ড়দজপ্তশ নসে 

 

আমার নছাটজিলায় দাদু, ঠাকুমা, মা ও িািা ওোজদর কাজছ ড়কছু 
প্রচ্ড়লত কথা শুেতাম নয... প াশুো কজর নয জে গাড় -ন া া 
চ্জ  নস জে... িা... নচ্াজরর দশ ড়দে নতা গৃহজস্তর একড়দে  
ইতযাড়দ ইতযাড়দ প্রিাদ িাকযগুজলা। 

ড়কন্তু ইড়তহাস ও িতমিাে সমাজজ যড়দ ড়ঠক মজতা লক্ষয করা যায় 
তজি নদখ্া যাজি এই কথাগুজলা প্রায় প্রড়তড়দে প্রড়তড়েয়তই  জট 
চ্লজছ সমাজজর িুজক।  

ড়ঠক নসই রকমই একড়ট গল্প গ্রাজমর দুজে মােুষজক ড়েজয়ই 

একজজের োম মৃতুযিয় আর অপর জজের োম নিালা। দুজজের 
িাড়  নমড়দেীপুজরর এক প্রতযন্ত গ্রাজম। নছাট নথজক একসাজথ নিজ  
ওঠা, প াশুো ইতযাড়দ।  

মৃতুযিয় নছাটজিলা নথজকই দু’নচ্াখ্ িজর িজ া হওয়ার স্বপ্ন নদজখ্ 
এিিং তার সাজথ স্বজপ্নর মজধযই ড়েজজর জীিেজক সাড়জজয় ড়েজয়জছ। 
নস প াজশাোর পাঠ নশষ কজর.... কারীগড়র ড়শক্ষার ওপর 
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ড়ডজলামাও নশষ কজর। ড়কন্তু নসই ড়ডজলামার গুরুত্ব তার কাজছ 
নেই। কারি চ্াকড়রর আশায় নস প্রচু্র ইন্টারড়িউ ড়দজয়জছ এমেড়ক 
সমাজজর প্রড়তড়ষ্ঠত িযড়িজদর কাজছও  ুজরজছ শুধুমাত্র একড়ট 
কাজজর আশায়। নশজষ নস িুঝজত নপজরজছ নয... টাকা ছা া ড়কছুই 
হজি ো... নকউ পদিার ড়পছজে আিার নকউ ড়মড়ি কথায়  ুড়রজয় 
নদয়। এড়দজক নিালা নিড়শ দুর প াজশাোর পাঠ ো কজর নসও 
জীিজে ড়কছু করার উজেজশযই িাইজর চ্জল নগজলা। 

তারপর দী ি কজয়ক িছর পর যখ্ে নিালা গ্রাজমর িাড় জত 
ড়ফরজলা তখ্ে তার মজধয ড়কছু পড়রিতিজের ছাপ ফুজট উঠজলা... 

যা তার কাজছর মােুষজদর নচ্াজখ্ ধরা পরজলা।  

নয নিালা ড়ঠক মজতা কথা িলজত পারজতা ো, জামাকাপ  ড়ছজলা 
ো, নখ্জত পারজতা ো... নস োড়ক আজজকর ড়দজে দামী ড়সগাজরট, 
নসাোর আিংড়ট, দামী  ড় , সুগড়ন্ধ প্রসাধে ছা া চ্লজত পাজর ো। 
নস ড়ক কজর তাজক গ্রাজমর মােুষজে ড়জজজ্ঞস করজলই িজল 
টুকটাক কাজ কজর। তার এই টুকটাক কাজজর পাঠাজো অথি 
ড়দজয়ই সিংসারও সুন্দর চ্লড়ছল। তার নথজক একটা ড়জড়েস 
পড়রস্কার নয নস িাইজর যাই করুক ো নকে েডিাড়জ এিিং কথা 
িলা সুন্দর ড়শজখ্জছ। যাই নহাক এই কজর তার ড়দড়িয চ্লড়ছল.... 
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হঠাৎ িছর দজশক পর মৃতুযিয় পুেরায় গ্রাজম ড়ফজর এজলা। তাজত 
িাড় র মােুষজে খু্িই ড়চ্ন্তার মজধয পজর নগল নয এখ্ে ড়ক িাজি 
তাজদর সিংসার চ্লজি।   

এড়দজক নিালা একড়ট ঝা চ্কচ্কা দাড়ম চ্ার চ্াকার গাড়  ড়কেজলা। 
তার োড়ক চ্লাজফরা করজত িীষি কি হয়। ড়কন্তু িাড় র ও 
গ্রাজমর মােুষজে নদখ্জতা দু’নিলা পালা কজর গাড়  ড়েজয় নির 
হজচ্ছ ড়কন্তু নস ড়ক কজর তা কাজরার জাো ড়ছজলা ো। থাটিাটও 
ড়ছজলা নচ্াজখ্ পরার মজতা। 

এড়দজক মৃতুযিয় োো িাজে কাজজর সন্ধাজের পর যখ্ে নদখ্জলা 
ড়কছুই হজচ্ছ ো তখ্ে নস গ্রাজমই একড়ট নছাজটা িযিসা শুরু 
করজলা।  

দুজজের মজধয একজজের টােটাে অিিা... আজরক জজের নতা  
সুপার ফাি। 

যাই নহাক এিাজিই দু’জে িনু্ধর িাজলাই কাটড়ছজলা।  

হঠাৎ নদখ্া নগজলা নিালার জীিজে ছন্দপতে। নশাো নগজলা নস 
োড়ক শ্রী জর হাজত িাস করজছ... নস োড়ক অপরাধমূলক কাজজর 
সাজথ যুি। 
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তখ্ে গ্রাজমর মােুষজে িলজত শুরু করজলা নয... নচ্াজরর দশ ড়দে 
আর গৃহজির এক ড়দে...।
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আবু্দল রাহাজ 
 

হাসােজদর িাড়  নথজক নিশ ড়কছুটা দূজর গাছপালায় ন রা একটা 
নগাল দীড়  ড়ছল। কী অদু্ভতিাজি নগাল ড়দড়   ওখ্াজে অিিাে 
করজছ প্রাকৃড়তক নসৌন্দযি ও নশািা সিাইজক নযে মেটা নকজ  
নেয়। এই নগালড়দড়  নক নকন্দ্র কজর অজেক মােুষ রুড়টরুড়জর 
নজাগা  কজর কারি এখ্াজে ড়িকাল হজলই আর শীজতর মরশুজম 
িাইজর নথজক নলাক আজস হাসাে আলীর িনু্ধরাও যায় নসখ্াজে 
নিশ অজেক ড়েতযপ্রজয়াজেীয় খ্ািাজরর নদাকাে িজসজছ একটা 
নছাট নমলা িলজলও িুল হজি ো নলাজকর আজস নসই নসৌন্দযি 
উপজিাগ কজর প্রকৃড়তর মহামায়া রুপ । নগালড়দড় র দড়ক্ষি ড়দজক 
িজয় চ্জলজছ নছাট্ট েদী চ্াজমড়ল তার হাওয়া আজস নগালড়দড় র 
পাজর ফুরফুর িাতাজস সিাই নযে এক অেয আলাদা তৃড়প্ত পায় এই 
দীড় র পাজ  এজস। ওজদর গ্রাজমর সুমে িুিেরা নিশ খ্ািাজরর 
িযিসা শুরু কজর ড়দজয়জছ ওখ্াজে চ্াাঁজদর মত গ্রাজমর মােুজষরা 
এরকম নছাটখ্াজটা খ্ািাজরর নদাকাে সতড়র কজরজছ যা নথজক তারা 
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উপাজিে কজর ড়েজচ্ছ ড়কছু অথি তা ড়দজয় তাজদর সিংসারটা দুজিলা 
দুমুজঠা িাত নখ্জত পারজছ নছজলজমজয়গুজলা গ্রাজমর পাঠশালায় 
িাজলা প জত পারজছ এ সিই নযে ওই নগাল ড়দড় জক ড়দজক নক 
নকন্দ্র কজর । তাই হাসােজদর গ্রাজমর মােুজষরা নগাল ড়দড়  নক 
খু্িই যজে আাঁকজ  ধজর রাজখ্। সিুজ শযামল আয় গজ  ওঠা নগাল 
ড়দড়  তাজদর কাজছ নযে হজয় উজঠজছ মা নকাথাও নযে হজয় উজঠজছ 
আড়থিক স্বচ্ছলতার এক প্রতীক। সড়তয নগাল ড়দড়  এক অপ নপ 
নসৌন্দজযির অড়ধকারী কজর আর নসখ্ােকার মােুষজদর সাহাযয কজর 
যাজচ্ছ। প্রকৃড়তর নসৌন্দযি তা আর নগালড়দড় র অদু্ভত পড়রচ্য় 
মােুষজক নডজক আেজছ তার িুজক। এইিাজি নগাল ড়দড়  আজীিে 
ওজদর সাহাযয কজর আসজছ। সূজযির উজ্জ্বল দীপ্ত রাড়শর মত নগাল 
ড়দ ীরপা  পড়রজিশ মহামায়া দৃশয নযে সিড়চ্জত্রয  ফুজট উঠজছ। 
এইিাজি নগাল ড়দড় তার সিড়চ্ত্রয ড়দজয় মােুষজক টােজছ আর 
হাসােজদর গ্রাজমর মােুষগুড়লজক আজীিে ধজর িাাঁড়চ্জয় চ্জলজছ। 
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ফড় িং সাক্ষাৎ 

অড়তড়থ- সুদীপ সরকার 

(ইন্টারেযাশোল নরকডি নহাল্ডার) 

সাক্ষাৎকার ও অিুড়লখ্ে - দীপজজযাড়ত গাঙু্গলী 
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নেটফড় িং অেলাইে মযাগাড়জজের পক্ষ নথজক একড়ট েতুে উজদযাগ 
নেওয়া হজয়জছ। নকাচ্ড়িহার তথা িািংলার নিশ ড়কছু মােুষ যারা 
ড়েজ ড়েজ কাজজ অতযন্ত পারদশিী ও পড়রড়চ্ত মুখ্, তাজদর মুজখ্ 
তাজদর জাড়েি শুজে নসটা নেটফড় িং এর পাঠকজদর কাজছ নপৌঁজছ 
নদওয়া। গত সিংখ্যায় আমাজদর সাজথ ড়যড়ে ড়ছজলে তার পড়রড়চ্ড়ত 
ড়িশ্বমাজের।আজ আমাজদর সাজথ নযই মােুষড়ট আজছে তারও 
পড়রড়চ্ড়ত িতিমাজে ড়িশ্বমাজের।  আমাজদর সাজথ আজ আজছ,আরও 
এক ইন্টারেযাশোল নরকডি নহাল্ডার ড়শল্পী, সুদীপ সরকার। 

দীপজজযাড়ত- এজতাড়দে নতা লকডাউে চ্লড়ছল মাজে অজেজকই 
িলড়ছল একটা লম্বা ছুড়ট। ড়কিাজি কাটাজল এই লম্বা ছুড়ট? 

সুদীপ- হমম, গত দুিছর নথজক আড়ম কলকাতায় থাকড়ছ। 
লকডাউজের দুড়দে আজগ িাড়  ড়ফজরড়ছ। তারপর নথজক অেলাইে 
িাস ড়েজয়ই সারাড়দে িযস্ত। তাছা া িাইজর নিজরাতাম ো 
এইসময়। মাজঝ মাজঝ হাাঁড়পজয় উঠতাম িীষে। আড়ম নছাট নথজকই 
সািংসৃ্কড়তক পড়রমন্ডজল ি  হজয়ড়ছ। সু্কল জীিজে িাড়সক ড়মউড়জক 
ড়শজখ্ড়ছ, অঙ্কে ড়শজখ্ড়ছ। তাই এই লকডাউজেও নকাজো নকাজো 
ড়দে আমার হারজমাড়েয়ামটা নির কজর িজস প তাম গাে করজত। 
তাছা া আমাজদর জজয়ন্ট ফযাড়মড়ল তাই সিাই ড়মজল সময় নকজটই 
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নযত। ড়িজকল সময়টা ড়প্রয় িইগুজলা প তাম। ওয়াজরে িাজফট 
আর নডল কাজেিড়গর অজেকগুজলা িই ইড়তমজধয পজ ড়ছ। িাড় জত 
ড়তেজট পুচ্জক আজছ, দাদাজদর নছজল নমজয়, ওজদর সাজথ ড়মজশ 
নখ্লজত থাড়ক নকাজো সময়। সি ড়মড়লজয় লকডাউে আমার কাজছ 
নিশ িাজলা একটা সময় ড়হজসজিই নকজটজছ। 

দীপজজযাড়ত- ইন্টারেযাশোল িুক অফ নরকজডি োম উঠজলা 
নতামার। নকমে অেুিি কজরড়ছজল? 

সুদীপ- সড়তয িলজত স্বজপ্নও িাড়িড়ে। খু্ি খু্ড়শ হজয়ড়ছলাম খ্িরটা 
নপজয়। আসজল আমজদর মত গ্রাজমর নছজলরাও নয এরকম িাজি 
স্বীকৃড়ত নপজত পাজর তা আমার জাো ড়ছল ো। আড়ম ফলাফজলর 
আশা কড়রড়ে, নিজিড়ছ নদখ্া যাক ড়ক হয়। িািা মা কাউজক 
জাোইড়ে আড়ম। নযড়দে সন্ধযায় জােজত পারলাম নসড়দে জাোলাম 
মা িািা নক। তারাও খু্ি খু্ড়শ হজয়ড়ছল। নসড়দজের নসই সমজয়র 
অেুিূড়ত আড়ম িাষায় সড়ঠক িাজি নিাঝাজতই পারি ো। ড়েস্তরঙ্গ 
জীিজের একটা আশার নঢউ স্বরুপ ড়ছল পুজরা িযাপারটা। 

দীপজজযাড়ত- দশ পয়সা ড়দজয় িারজতর মােড়চ্ত্র এই ড়চ্ন্তা ড়ক 
হঠাৎই আজস? োড়ক একটা দী ি লযাড়েিং এর িড়হুঃপ্রকাশ? 
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সুদীপ- এর আজগ ড়িড়িন্ন শসযদাো ড়দজয় িারজতর মােড়চ্ত্র সতরী 
কজরড়ছলাম। িাড় জত প্রচু্র পুজরাজো পয়সা ড়ছল িািার কাজছ৷ 
নসখ্াে নথজক ড়েজয়ড়ছ ৩০০ টা দশ পয়সা। যড়দ িািতাম নরকডি 
সতরী করি তজি অিশযই লযাড়েিং থাকজতা। যখ্ে সতরী কড়র তখ্ে 
িাড়িড়ে এমে প্রাড়প্ত  টজি৷ ওই যখ্ে যা ইজচ্ছ কজর নসরকমই 
নকাজো একড়দে িজস নগড়ছলাম করজত। িাজলা লাজগ ড়কছু 
ড়ক্রজয়ড়টি করজত পারজল। খু্ি নিড়শ লযাে কজর করজল সি ন জট 
যায় আমার। তাই যখ্ে যা মজে আজস ড়লজখ্ রাড়খ্, পজর নসটা 
ড়েজয় খু্াঁড়টোড়ট শুরু হয় আর ড়ক। 

দীপজজযাড়ত- প্রথজম এই একটা ইউড়েক িািো, তারপর নসটাজক 
রুপ নদওয়া, তারপর এজতা ি  সাজেস। নকমে ড়ছল এই 
জাড়েিটা? 

সুদীপ- ইউড়েক িািো ড়ক ো জাড়ে ো। তজি কাজটা খু্িই 
সাধারি। িািজল অিাক হজি নমাট খ্রচ্ হজয়জছ মাত্র ৩৬ টাকা। 
৩০০ টা দশ পয়সা মাজে ৩০ টাকা, একটা এক টাকা আর আঠা 
৫ টাকার। িাড়ক সি িাড় জতই ড়ছল আর ড়ক। িািলাম কজয়ে 
ড়দজয় িারজতর মযাপ করা নযজত পাজর। কাজটা করার সময় নরকডি 
করি এটা িাড়িড়ে ড়কন্তু পজর নসযাশাল ড়মড়ডয়ায় নদজখ্ আড়ম 
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ইন্টারেযাশোল িুক অফ নরকডিস-এ আজিদে জাোই। তখ্েও 
িাড়িড়ে সফল হি। ড়কন্তু ফাইোড়ল যখ্ে জােজত পাড়র, িীষে খু্ড়শ 
হজয়ড়ছলাম। 

দীপজজযাড়ত- এর আজগ ড়ক কখ্েও এরকম ইউড়েক কাজ 
কজরড়ছজল? নযটা নকাে কারজি স্পটলাইজটর আজলায় আসজত 
পাজরড়ে? 

সুদীপ- কাজ যাই কড়র নসটা িিাির িাজলাজিজস করজতই পছন্দ 
কড়র। নছাটজিলায় গাে-কড়িতা আর ড়িজশষ কজর োটক করজত 
খু্ি িাজলািাসতাম। ধীজর ধীজর িয়জসর সাজথ সাজথ অজেকটা 
ড়ফজক হজয় নগজছ নসটা। তাছা া এখ্েও পযিন্ত জীিজে নসরকম 
ড়কছু ইউড়েক কজর উঠজত পাড়রড়ে। তজি ইজচ্ছ আজছ ড়েজজর পাজয় 
দাড় জয় আড়ম প্রড়তিন্ধী িাই-নিােজদর জেয ড়কছু করি। গ্রাজমর 
দুি-নমধািীজদর পাজশ িনু্ধ হজয় দাাঁ াজিা। এইটুকু জীিজে এটুকু 
করার প্রিল ইজচ্ছ। 

দীপজজযাড়ত- অিসর সমজয় ড়ক করজত িাজলা লাজগ? 

সুদীপ- অিসর সমজয় আড়ম গাে শুড়ে আর েয়জতা কড়িতা ড়লড়খ্। 
ড়প্রয় মােুষটার সাজথ কথা িড়ল। মাজঝ মাজঝ অড়রড়জৎ ড়সিং এর 
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গাে নচ্াঁচ্াজত থাড়ক। আমার নলখ্াজলড়খ্ করজত খু্ি িাজলালাজগ। 
আর ড়িজিকােজন্দর িই প জতও িাজলািাড়স। 

দীপজজযাড়ত- জীিজে এমে নকাজো ইজচ্ছ, যা কখ্জো পূরি হিার 
মজতা েয়? 

সুদীপ- জীিজে নতমে নকাজো ইজচ্ছ নেই যা পূরে হিার মজতা 
েয়। সাধযজক মাথায় নরজখ্ই আড়ম সাধ কড়র। সুতরািং নতমে 
নকাজো িযাপার নেই। যা স্বপ্ন, যা ইজচ্ছ তাজক িাস্তি রুপ একড়দে 
ড়ঠক নদিই। আড়ম আশািাদী। 

দীপজজযাড়ত- িড়িষযজত যারা ড়শল্পী হজত চ্ায়, তাজদর জেয ড়ক িাতিা 
নদজি? 

সুদীপ- িড়িষযজত যারা ড়শল্পী হজত চ্ায় তাজদর নক আমার নছাট্ট 
অড়িজ্ঞতায় এটুকুই িলার নয িাজলাজিজস যাই করা নহাক ো নকে 
তা খু্ি ড়মড়ি হয়, খু্ি সৃড়িশীল হয়। অদধযয ো হজয় জীিজে কাজ 
কড়রজল সি কাজই ড়শজল্পর রুপ নেয়। মােুজষর িযিহারও একটা 
ড়শল্প, একটা আটি। সুতরািং ড়েষ্ঠা আর সততা ড়দজয় িাজলাজিজস 
কাজ কজর নযজত হজি। 

দীপজজযাড়ত- আগামীজত আর ড়ক ড়ক লযাে? মাজে এরপর ড়ক েতুে 
চ্মক অজপক্ষা করজছ আমাজদর জেয? 
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সুদীপ- আগামীজত আমার মুখ্য লযাে ড়েজজর স্বজপ্নর profession 
নক ড়েজজর করা, তারপর িাড়ক সি আমার কাজছ passion, ইজচ্ছ 
আজছ অজেক ড়কছু করার। মজে পজ  নছাট্ট নিলা আমরা 
কজয়কজে ড়মজল নমাটামুড়ট ১ ফুজটর কালী ঠাকুর ড়েজজরা 
িাোতাম,ড়েজজরা নছাট্ট পযাজন্ডল করতাম। নছাট নিলায় এগুজলাই 
আেন্দ। তজি িড়িষযজত চ্মক েয় তজি আমার খু্ি ইচ্ছা সামাড়জক 
কাজকজমি ড়েজজজক এড়গজয় নদি। সাজথ মে যা চ্ায়, খু্াঁড়টোড়ট নতা 
চ্লজিই। 

একটা র যাড়পড ফায়ার রাউন্ড। 

প্রশ্ন- মাইজক্রা আটি ো মযাজক্রা আটি 

উত্তর- মাইজক্রা আটি। 

প্রশ্ন- ড়সজেমা ো ওজয়ি ড়সড়রজ 

উত্তর- দুজটাই, তজি নসটা অিশযই রুড়চ্সম্মত। 

প্রশ্ন- পড়রিার ো িনু্ধ 

উত্তর- িলজত একটুও ড়িধা নেই, পড়রিার অিশযই। কারি হাজত 
নগাো নয কজয়কটা িনু্ধ আমার, তারা আমার কাজছ পড়রিাজরর 
মতই। 
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প্রশ্ন- নফসিুক ো ইেস্টাগ্রাম। 

উত্তর- একটাও ো। িাস্তজির মাড়ট নিড়শ ড়প্রয়। 

প্রশ্ন- আটি ো ড়মউড়জক 

উত্তর- ড়মউড়জক। 

প্রশ্ন- আড্ডা-গল্প ো একাকী জীিে 

উত্তর- আড্ডা-গল্প, তজি নসটা ড়প্রয় মােুষটার সাজথ। 
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সিংসৃ্কত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী 

 

सुभाषितम् - 

लकै्ष्यकदृषिताां धार्ष्ट्यं काले काले च सांग्रहम्। 

अप्रमादमनालस्यां पञ्च षिके्षत् वायसात्।। 

 

উচ্চারি- 

লদক্ষযকদৃড়িতািং ধািিযিং কাজল কাজল চ্ সিংগ্রহম্। 

অপ্রমাদমোলসযিং পঞ্চ ড়শজক্ষত্ িায়সাত্।। 

 

অথি -  

ড়েজ লক্ষয ড়িষজয় এক দৃড়ি, ড়েজ উজেশয সাড়ধজত লজ্জা তযাগ, 
যথা কাজল আহার সঞ্চয়, ড়েিুিল কাজ করা এিিং আলসযহীেতা - 
এই পাাঁচ্ গুি কাজকর ড়েকট হইজত ড়শড়খ্জি। 
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পাঠ প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 

 
িইজয়র োম- তাড়লিাে আফগাে ও আড়ম 

প্রকাশেী- পত্রিারতী 
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এই িইড়ট নকােও কাল্পড়েক কাড়হেীর ওপর নলখ্া েয়, পুজরাটাই 
নলড়খ্কার ড়েজস্ব িাস্তি মমিাড়ন্তক অড়িজ্ঞতার ওপর রড়চ্ত। 
িািংলাজদজশর খু্লো নজলার এক অড়িজাত ব্রাহ্মি পড়রিাজর 
জন্মগ্রহি করা নলড়খ্কা ড়ছজলে ড়শড়ক্ষত, কুসিংস্কার ড়িজরাধী নজদী, 
সাহসী িযড়িত্ব সমূ্পিিা োরী। খু্ি অল্প িয়স নথজকই তাাঁর 
সাড়হজতযর প্রড়ত একটা অেযরকম িাজলািাসা ড়ছজলা। এই িইড়টর 
প্রড়তড়ট পৃষ্ঠাজতই আফগাড়েস্হাজের এক মধযযুগীয় িিির পড়রজিজশর 
 নজপর িিিো নযে জীিন্ত হজয় উজঠজছ তাাঁর অেিদয নলখ্েীর 
মাধযজম। িাজলািাসার অজমা  আকষিজি সমস্ত ড়িড়ধড়েজষধ, 
জাতপাজতর উজধ্বি ড়গজয় নগাাঁ া ব্রাহ্মি পড়রিাজরর নমজয় হজয়ও 
নলড়খ্কা ড়িজয় কজরড়ছজলে আফগাড়েস্হাজের একজে পাঠাে 
যুিকজক। শশুরিাড়  ড়গজয় ড়তড়ে নদজখ্ড়ছজলে তাড়লিােজদর ড়েমিম 
শাসজে নগাটা আফগাড়েস্হাে নযে পৃড়থিীর িাইজরর এক অজচ্ো 
গ্রহ। শাসে ও ড়শক্ষা িযিিা, ডািার, পুড়লশ সিড়কছুর পড়রিজতি 
ধমিীয় হাোহাড়ে আর যুজদ্ধর ফজল সৃি রিাি পড়রজিশ। োরীরা 
মযিাদাড়িহীে, পুরুষজদর কাজছ প্রড়তড়েয়ত ড়েপীড় ত। 

নলড়খ্কা ড়েজজও অজেকিাজি অতযাচ্াড়রত হজয়ড়ছজলে তিু একজে 
োরী হজয়ও ড়তড়ে এই িিিরতার ড়িরুজদ্ধ রুজখ্ দাাঁ াজোর সাহস 
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নদড়খ্জয় োরীজদর স্বাধীেতার জেয যজথি নচ্িা কজরড়ছজলে। নশজষ 
ড়তড়ে একটা সময় োো ড়িপদসঙু্কল প্রড়তকূল পড়রজিশ জয় কজর 
ড়েজজর নদজশও ড়ফজর এজসড়ছজলে। ড়কন্তু,অজেকড়দে পর প্রড়তজশাধ 
ড়েজত ড়েষু্ঠর তাড়লিােরা ২০১৩ সাজল তাাঁজক গুড়ল কজর হতযা কজর। 
শুধু নলখ্া েয়,আফগাড়েস্হাজের পড়রজিজশ নতালা ড়কছু ছড়িও 
িইড়টর সাজথ নলড়খ্কা যুি করায় িইড়ট একড়ট অেযমাত্রা নপজয়জছ। 
নযজহতু এই িইড়ট িাস্তি অড়িজ্ঞতার ড়িড়ত্তজত নলখ্া তাই 
পাঠকমহজল সা া নফলাজোর মজতা অেযােয উপেযাজসর নথজকও 
অজেক নিড়শ আকষিিীয় ও নরামাঞ্চকর।। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চ্ালকুমজ া পাতায় ড়চ্িংড়  – 

উপকরি: ড়চ্িংড়  মাছ(কুজচ্া), েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে, সজষি, নপাস্ত, লঙ্কা, 
সজষি নতল, সাদা নতল, চ্াজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাডা, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চ্াল কুমজ া পাতা। 

 

পদ্ধড়ত: প্রথজম চ্াল কুমজ া পাতাজক ধুজয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জত 
হজি। পজর ড়চ্িংড়  মাছ গুড়ল িাজলা কজর ধুজয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জত হজি। তারপর ক াইজয় সজষির নতল ড়দজয় প্রথজম সজষি 
নফাাঁ ে ড়দজয় তাজত সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজত 
হজি। তারপর তাজত ড়চ্িংড়  মাছ গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজত হজি। তারপর একড়ট পাজত্র পড়রমাি 
মজতা িযাসে, চ্াজলর গুজ া, পড়রমাে মজতা েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে ও জল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজত হজি। তারপর চ্াল কুমজ ার দুড়ট পাতা 
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ড়েজয় তাজত পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজত হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চু্ড়িজয় সাদা নতল ড়দজয় নিজজ ড়েজত হজি। 
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পরমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- রাজকুমার কয়াল 

 

যখ্ে অিজহড়লত সততা,  

তখ্ে পড়রিতিীত মােড়সকতা।  

যখ্ে হয় ড়িশ্বাজসর অপহরি,  

মােুজষর স্ব নপ ড়চ্ড়িত তখ্ে। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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অেয সশশি... 

ড়েজিদজে- নসৌড়িক দাশগুপ্ত 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- নদিড়ষি ন াষ 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মতামত 
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৬১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     নেট 
ফড় িং । নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত িুলজিে 

ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাজত পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূযিাস্ত 

Camera-man of the week 

েী  ড়িনু্দ িমিি 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


