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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- তন্ময় নদি, শিংকর হালদার, সঞ্জয় নসাম, 
ইন্দ্রাণী পাল, নসৌড়মত সরকার, ন ালাম রসুল, সায়ে 
িড়ণক, চু্মড়ক দাস, িাসুজদি দাস, শিংকর সূত্রধর, 
অোড়দ মুখ্াড়জি, শযামল কুমার রায়, দীপাঞ্জে দত্ত, 
আবু্দল রাহাজ, নদিড়িতা ন াষ, অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী, 
জাহাঙ্গীর নহাজসে। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়পোড়ক 
রায়। 
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ফড় িং কথা 
কজরাোর ড়িতীয় নেউ মারাত্মক রুপ ড়েজয়জে সারা নদজশ। প্রায় 
প্রড়তড়দেই লাড়ফজয় লাড়ফজয় িা জে সিংক্রাড়মত নরা ীর সিংখ্যা। নিশ 
ড়কেু রাজজয খ্ারাপ পড়রড়িড়তর কথা নিজি লকডাউে ন াষণা করা 
হজয়জে। ইড়তমজধযই নকন্দ্রীয় স্বািয মন্ত্রক এর পি নথজক ন াষণা 
করা হজয়জে নে পয়লা নম নথজক ১৮ িেজরর নিশী িয়সী 
ো ড়রকজদর িযাকড়সে নদওয়া শুরু হজি। সারা নদজশ কজরাো 
নরা ীজদর জেয অড়িজজজের আকাল নদখ্া ড়দজয়জে। এমেড়ক নরা ী 
মততুযও  টজে অড়িজজজের অিাজি। ড়দড়ি হাইজকাটি ড়েজদিশ ড়দজয়জে 
অড়িজজে ড়সড়লন্ডার ড়েজয়  ড় মড়স করজল কজ ার শাড়ি নদওয়া 
হজি। ড়িজশষজ্ঞজদর ধারণা কজরাোর ড়িতীয় নেউ প্রথমড়টর নথজকও 
নিশী িয়ঙ্কর রুপ ধারণ কজরজে। ো ড়রকজদর জরুরী প্রজয়াজে 
ো া িাইজর নিজরাজত ো িলা হজয়জে। একড়ট সমীিার নথজক 
জাো ন জে নে নম মাজসর নশজষ সিংক্রমণ আরও িা জি। 
নসইসাজথ আজ নেট ফড় িং ১৯০ সিংখ্যায় পদাপিণ কজরজে। সকজল 
সািধাজে থাকুে, নেট ফড় িং পজ  মতামত জাোে, িাড় র িাইজর 
নিজরাজল অিশযই মাস্ক প ুে, সযাড়েটাইজার িযিহার করুে। সুি 
থাকুে, ড়েরাপজদ থাকুে। এখ্ে শুধু িাজলা সমজয়র অজপিা। 
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আড়দম 

তন্ময় নদি 

 

োজক িাজলািাজসা তাজক িমা করজি ো? 

প্রকত ড়ত- ােপালা-ফুল-পাতা 

সি ড়মজথয হজয় োজি তজি। 

 

অেুত িের ধজর কড়ফে িন্দী মতত সম্পকিগুজলাজত 

শযাওলার পুরু আিরজণর ওপর পজর থাকজি 

ড়তেড়দজের িাড়স কা জ ালাজপর পাপড়  

  

ড়দজের নশজষ শুেশাে িাড় জত আিদার করার 

নকউ নেই।  ড় র কাাঁটার শব্দ আর মজের 

অন্দরমহজল তুষার েুজ র হাহাকার 
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িমা করজত জােজল এতড়দজে হয়জতা, 

আড়দম নথজক আধুড়েজক পা রাখ্া ড়শজখ্ নেজত। 
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সমজয়র প্রতীিা 

শিংকর হালদার 

 

মজের ওপর ড়দজয় 

নতামার আসা আর োওয়ার মাজে 

িুক পজকজট জমজত থাকা নম  

কখ্ে নে িতড়ি হজয় োজম 

আমার অন্দরমহজল । 

 

তখ্ে ড়দ জে রাঙা হাড়স 

মধযাজে েলমজল নরাদু্দর 

আর িাতাজসর ড়শহরণ 

স্বা ত জাোয় েরাপাতা 

আত্মসমপিণ কজর । 
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প ে োয়া আর 

ন াধূড়লর নশষ ড়িজকল 

রাড়ঙজয় নদয় ওর ড়সাঁড়থ 

নজােোর উত্তরীয় িধূ সাজায় 

একই কলিজর েিিধূ রূজপ । 

 

পজ  আজে সম্পজকির টাোজপাজ ে 

তখ্েও উিজয়র হাজত । 

 

মজের  জর মে আসে পাতজলও 

িািজি তা ড়েল এক প্রতীিার মাপকাড়  । 
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ড়েরজঙর নসৌ ন্ধ েদী 

সঞ্জয় নসাম 

 
তুড়ম আমাজদর এমে কড়িতা 

নেখ্াজে মতত নকােও শব্দ নেই 

 

অথচ্ আমাজদর সমকালীে নলা াে এমে উচ্চারণ 

নেখ্াজে সি শব্দরা মতত 

 

তুড়ম এজল আমাজদর শব্দরা প্রাণ ড়ফজর পায় 

 

আমাজদর শজব্দর অির তুড়ম 

নেমে পদাথি ড়িজ্ঞাজে পরমাণুর ইজলকট্রে কণা  

 

আমাজদর নেৈঃসজঙ্গয তুড়ম ড়দক ড়েণিয় 
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তুড়ম আমাজদর নোট স ক নথজক মহাস ক 

 

আমার কড়িতা নলখ্ার সময় নেই 

 

আড়ম খু্াঁজজত নিড় জয়ড়ে ফুজলর নমলা 

এিিং ড়েরজঙর নসৌ ন্ধ েদী। 
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ঋতুসিংহার 

ইন্দ্রাণী পাল 

 

মাথার ড়িতজর জজম আজে একরাশ নম  

সারাড়দে ড়টপড়টপ িতড়ি 

প্রজতযজকর মাথার ড়িতজর থাজক ড়েজস্ব নকাজো ঋতু 

িতড়িজত পালজতালা নেৌকা িাসায় 

 

েি িা কুজির কাজরারই নপ্রয়সী েই আড়ম 

ড়চ্ড় -ড়ফড় র আশা কজিই নেজ ড়ে 

িজস থাড়ক ময়দাজের  াজস 

 

রাতিাড়ত ড়েজি এজল  ুজম নচ্াখ্ িারী হজয় আজস। 
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আড়ম নসই নমজয় 

নসৌড়মত সরকার 

 

আড়ম নসই নমজয় চু্মুজত চু্মুজত িরাই মাজয়র আসজে 

আড়ম নসই নমজয় অোদজর নচ্াজখ্র জজল িতদ্ধাশ্রজমর নকাজণ ! 

আমার মমতাময়ীর আাঁচ্জল 

কত িতড়ত সদা কথা িজল ! 

িউজয়র কথায় মুখ্ োমটায় ড়দেরাত অপমাে ড়েেিাতজে ! 

 

আড়ম নসই নমজয় অড়ফস-আদালজত থাড়ক িযি 

নেজল-নমজয়র আদর স্বামীজক নসাহাজ  সকাল নথজক সূেিাি ! 

সারাড়দজের এই হা  খ্াটুড়ে 

তিু সিার উজটাপাটা শুড়ে ! 

নখ্জট নখ্জট হা মাস ন জলও নকউ নসাহাজ  িা ায়ো হি ! 
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আড়ম নসই নমজয় ড়েজয়র কাজজ োই িাড় র পর িাড়  

োো ফাইফরমাজশ দরদর  াজম েুজটােুড়ট হুজ াহুড়  ! 

থাজক সদা তা া নফরার 

ড়ফরজল পাজি ওরা খ্ািার ! 

অিুে স্বামীর নমৌতাত ড়মড়টজয়ও নখ্জত হয় হাতেড়  ! 

 

আড়ম নসই নমজয় ড়িড়িন্ন ড়মড়ডয়ায় চ্টুল ড়িজ্ঞাপজে 

আমার শরীজরর ন াপে িাাঁজজ উত্তাল হজয় জে জণ ! 

সিা মাল নকজে ড়িগুণ দাজম 

তাড়রজয় উপজিাজ  আমার নিোজম ! 

মাে-সম্মাে ড়দজয় জলাঞ্জড়ল লুড়ট পয়সা গুজে গুজে ! 

 

আড়ম নসই নমজয় হই শেযাসড়ঙ্গেী রাজতর ভ্রমজরর সজঙ্গ 

ড়িিস্ত্র কজর লুজট ওরা নেৌিে, জীিজে নপজত সুখ্রজঙ্গ ! 

ওজদর নপজত োোে রূপ-লালসা 
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কত ড়ত্রম হজলও মে জুড় জয় হাসা ! 

লুড়ট ক কজ  ইোম রূপ নেৌিজের নেউ তুজল তরজঙ্গ ! 

 

আড়ম নসই নমজয় ো ড়কেু িাজলা সুন্দর আমাজক ড়দজয়ই শুরু 

আড়ম নসই নমজয় ড়িষ নেজল অশাড়েজত সাড়জ োজটর গুরু ! 

আড়ম কড়র োো সতড়ি 

আিার আমাজতই অোসতড়ি ! 

ড়চ্রকাল আড়ম রহজসয আিতত িাজলা-খ্ারাজপর কল্পতরু ! 
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রাজার পাহা  

ন ালাম রসুল 

 
পাহা  

ড়চ্ল তার িাজির ওপর ওজ  

নোজটাজদর কিরগুজলা আিার নদখ্া োয় 

আজও তারা িজস আজে সািীর মজতা চ্াাঁজদর আজলায়   

ে াজো হা  তার মাজে আমার িড়ণজকর হাত 

 

তারার নসায়ার হজয় নেজম আজস কত িুক 

আমারই িুজকর ওপর 

পাথজর  ড়জজয় ওজ  ন ালাপ  

 

িুজো কুয়াশায় ড়োঁড়োঁর ডাক  

আাঁধাজর লুড়কজয় োয় লিণ 
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জাহাজজর তলায় জমাজো জজলর মজতা আমাজদর নসই ড়িজটটুকু 

নেউজয়র  জর  জর ড়ডড়ঙড়ট ড়িিা কজর 

দূজর ধেী হজয় িজস আজে রাজার পাহা । 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নো াজো  করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

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

এ াজরা িের 

সায়ে িড়ণক 

পিি-৩ 

 

অন্ধকার নচ্ম্বাজরর ড়িতর দু’জজের ড়েৈঃসঙ্গতায় আেন্দ উপজিা  
করড়েল অমল আর চ্ারু। তাজদর এ াজরা িের পর নদখ্া হজয় 
নেে অেয আজরক পতড়থিীজত চ্জল ড় জয়ড়েল তারা। পরস্পজরর 
মজধয নকউই ন াাঁট ো ড়েল ো। তাজদর এতগুজলা িের ো নদখ্া 
হওয়ায় পরস্পজরর মজধয িাজলািাসার টােটা শক্ত হজয় উজ ড়েল। 
অমল চ্ারুর নপজটর নথজক ড়েজজর হাতটা সরাজলা এিিং ড়জজজ্ঞস 
করজলা, "আমায় ড়িজয় করজি চ্ারু?" 

ড়কেুিজণর জেয িব্ধ হজয় ন ল চ্ারু। তারপর িলল, "তুড়ম নতা 
আমায় িজলড়েজলই নে, আড়ম শশুরিাড়  োড়ি ড়কো। আড়ম নতা 
তখ্ে হযাাঁ িজলড়েলাম। তাহজল আিার..." ড়েজজর হাজতর আঙুল 
ধজর িলল। 
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"সিারই একটা মত থাকা জরুরী চ্ারু। আড়ম নে নতামায় এখ্ে 
নথজক আমার কাজে িন্দী কজর রাখ্ি নসরকমটা েয়। নতামাজক 
আড়ম নতামার স্বাধীেতাজতই িাাঁচ্জত ড়দি, তুড়ম ো ইজি করজত 
পাজরা নকাে আমার অসুড়িজধ থাকজি ো। ড়কন্তু, আমরা েড়দ 
ড়িজয়টা ো কড়র তাহজল হয়জতা সমাজজর নচ্াজখ্ অপমাড়েত হজয় 
থাকজিা। তাই নতামায় ড়জজজ্ঞস করলাম চ্ারু।" অমল মাথা 
োাঁড়কজয় িলল। 

চ্ারুলতা সমি রকম ড়জড়েস-পত্র ন াোল। অমলও সাহােয করল। 
ড়কেুিণ িাজদ, ড়জড়েসপজত্রর িযা  ড়েজয় দরজার সামজে এজস 
দাাঁ াজলা। একটু িাড় টাজক নদজখ্ ড়েজয় দরজা আটজক ড়দল। 
এরপজর তারা নসই গ্রাম নেজ  চ্জল আসল। 

দু’মাস পর আজ িাইজরটা নদখ্জত নপজয়, নচ্াজখ্র সামজে হাত 
ড়েজয় ভ্রু কুাঁচ্কাজলা। ড়কেুিণ ড়পট ড়পট কজর তাড়কজয় নথজক আজি 
আজি পড়রষ্কার নদখ্জত লা জলা চ্ারু। 

গ্রাজমর আজশপাজশর নলাকজজেরা নেিাজি সম্মাে করজতা ডাক্তার 
চ্ারুলতাজক, নসই সম্মাে আজ আর নদখ্জত নপল ো চ্ারুলতা। 
নেসি মােুজষরা তাজক শ্রদ্ধার নচ্াজখ্ নদখ্জতা তারাই আজ পাশ 
কাড়টজয় চ্জল োজি ড়কিংিা আর নচ্াজখ্ নদখ্জে ো। 
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চ্ারু তার ড়েজজর মেজক সােো ড়দল। নস এতিজণ িুেজত 
নপজরজে নে, সড়তযই অমল তার ড়প্রয় মােুষ। এ াজরা িের আজ  
অমলজক হাড়রজয় নে কতটা িুল কজরজে চ্ারু, নসটার জজেযই নস 
আজও ড়েজজজকই নদাষী িজল। নস এটাও িাজি নে, েড়দ আজ 
অমলজক ো হাড়রজয় নফলত তাহজল ো ধষিণ হত, ো ড়িজয়টাই 
হত! চ্ারু ড়ি ড়ি  কজর িজল, "অিশযও, ড়িজয়টাজতা আর 
আমার..." 

িাজসর নপেজে তাজদর মালপত্রগুজলা নরজখ্ উ ল। িাজসর কন্ডাক্টর 
ড়জজজ্ঞস করল অমলজক, নকাথায় োজিে ! অমল িলজলা, 
"কলকাতা।" এই িজল অমলজক ড়েজয় িাজসর মােখ্াজের ড়সজট 
িসজলা। চ্ারুজক জােলার পাজশ নরজখ্ অমল তার পাজশ িসজলা। 
অমল আর চ্ারু ড় ক এ াজরা িের আজ  নেিাজি োতায়াত করত 
ড় ক নসিাজিই িসজলা। তাজদরজক নেে নোজটাজিলাকার অমল 
আর চ্ারুলতার মতে নদখ্াড়িল। 

িাজস ও ার আধ ন্টা পজর, রায় ঞ্জ নথজক  াড়  ো ল। চ্ারু 
রায় ঞ্জটাজক একিার িাজলা কজর নদজখ্ নচ্াজখ্র নকাণায় জল এজে 
'ড়িদায়' জাোল। অমল তার কাাঁজধ হাত ড়দজয় তাজক সােো ড়দল। 
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সজন্ধয হজত এজসজে। কলকাতায় নপৌঁেিার ড়কেুটা পথ িাড়ক। চ্ারু 
অমজলর কাাঁজধ মাথা নরজখ্  ুড়মজয় পজ ড়েল।  াড় টা জযাজম আটজক 
প ায় নচ্াখ্ খু্লল চ্ারু। 

"খ্াজি ড়কেু? সযান্ডউইচ্ আজে আমার কাজে।" অমল ড়জজজ্ঞস 
করজলা। চ্ারু মাথা ো জলা। 

অমজলর নোট িযা টা নথজক ড়টড়ফেিিটা নির কজর ড়েজয় চ্ারুজক 
ড়দল। চ্ারু পজকট নথজক সযাড়েটাইজারটা নির কজর ড়েজয় অমলজক 
ড়দল আর নস ড়েজজও হাজত নমজখ্ ড়েল। 

চ্ারজট সযান্ডউইচ্ ড়েজয় এজসড়েল অমল। চ্ারুজক দুজটা ড়দজয়, নস 
ড়েজজও দুজটা নখ্ল। 

অমল িযাজ র নথজক জলটা নির করজত করজত চ্ারুজক িলল, 
"এই এ াজরাটা িের নতামায় ো া আমার ড়কিাজি নে ড়দেগুজলা 
নকজটজে, তা তুড়ম জাজো ো চ্ারু। অজেক কথা িাড়ক আজে চ্ারু, 
নতামায় িলিার।" এই িজল জল নখ্ল। চ্ারু নিতজর নিতজর কি 
নপল। তার হাতটা অমজলর িা পাজয় রাখ্ল। 

সাজ  সাতটায় িাস থামল। অমল তাজদর ড়জড়েসপত্রগুজলা ড়েজয় 
টযাড়িজত উজ  তার ফ্ল্যাজট নপৌঁেল। 
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"কজি ড়কজেে?" চ্ারু ড়জজজ্ঞস করল। 

"এইজতা িেরখ্াজেক হল। চ্ারমাস নথজক এই ফ্ল্যাজট থাকজত শুরু 
কজরড়ে। আজ  একটা িা া িাড় জত থাকতাম। তারপর নদখ্লাম 
নে খু্ি অসুড়িধা হজি, তাই অড়ফজসর কাজেই ড়েলাম।" দরজার 
লকটা খু্লজত খু্লজত অমল িলল। 

 জর েুজকই চ্ারু দু’নটা কযােিাজস আাঁকা ড়িশাল েড়ি নদখ্জত 
নপল। আজরকটু সামজে নেজতই কযােিাজসর েীজচ্ ইিংজরড়জজত 
'অমল দত্ত' নলখ্া রজয়জে নদ লি করল। 

"অমল, এই েড়িগুজলা ড়ক তুড়ম এাঁজকে? তুড়ম ড়ক আটি ড়শখ্জত?" 
চ্ারু নকৌতূহলীর সজঙ্গ ড়জজজ্ঞস করল। 

"জতামাজক িজলড়েলাম ো চ্ারু, আমার আটি ড়শখ্িার খু্ি ইজি 
ড়েল। কজলজজ উজ  আড়ম আটি নশখ্া শুরু কড়র। আর তারপর 
ড়েজজর মজে ো আসত নসটাজকই েড়িজত িন্দী কজর রাখ্তাম।" 

"ড়কন্তু এই েড়িটা নে এাঁজকে, এটা নতা আমার িহু পুজরাজো। 
মাজে, আড়ম েখ্ে ইড়লজিে-টুজয়লজি প তাম তখ্েকার নচ্হারা।" 
চ্ারু ড়েজজও িুেজত পারজলা নে তার এখ্েকার নচ্হারার অজেক 
পড়রিতিে হজয় ন জে। 
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"তুড়ম নেিার নেজ  চ্জল ড় জয়ড়েজল, নসিার নতা ো আমার কাজে 
নকাজো েড়ি ড়েল, ো নতামার নদওয়া নকাজো ড় ফ্ট নরজখ্ড়েলাম। 
তাই তখ্ে নথজক আরও নিড়শ কজর আটি ড়শখ্িার ইজিটা প্রিল 
হজয় উজ ড়েল। আর তারপজরই আড়ম নতামার েড়িটা এাঁজকড়ে।" 
নসাফার কুষাণগুজলা ড় ক কজর ড়েজত অমল িলল 

চ্ারু নসাফায় িজস ড়জজজ্ঞস করল, "আর এই নমজয়টা নক? োর 
েড়ি তুড়ম এাঁজক নরজখ্ে?" 

"িাজস নতামায় িজলড়েলাম ো, নতামার সাজথ অজেক কথা িাড়ক 
আজে। এর জজেযই িজলড়েলাম। 

োই নহাক নসসি কথা িলজিা, তার আজ  িজলা নে, নকাল্ড কড়ফর 
অজিযসটা নরজখ্ে নতা এখ্েও?" 

"ো এখ্ে নতমে নেই নসরকম। আসজল, আমার খু্ি সড়দি-কাড়শ 
হজয়ড়েল একিার তারপজরর নথজক িাদ ড়দজয় ড়দজয়ড়ে। ড়কন্তু, 
এতড়দে পজর েখ্ে িলে তাহজল দাও।" ড়মড়ি হাড়স ড়দজয় চ্ারু 
িলজলা। 

অমল চ্ারুর ড়মড়ি হাড়সটা আিার নদখ্ল, ো নদ এ াজরা িের 
আজ  তার মুজখ্ সিসময় নদখ্জত নপত। "তুড়ম নেশ হজয় োও, 
আড়ম নরড়ড করড়ে।" 
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চ্ারু তার ট্রড়ল নথজক ন ড়ঞ্জ কাপজ র একটা পযান্ট আর টপ ড়েজয় 
িাথরুজম েুকল। 

এড়দজক অমল ড়েজ নথজক আইস নির করল। আর তার ড়েজজর 
জেয চ্া িাোল। 

নট্র-নত কজর চ্া আর নকাল্ডকড়ফটা ড়েজয় এজস নসন্টার নটড়িজল 
রাখ্ল। 

অমজলর টাওজয়লটা ড়দজয় চ্ারু মুজখ্র চ্ারপাজশ নলজ  থাকা 
জলগুজলা মুেজত মুেজত িাথরুম নথজক নির হল। 

তার ফসিা  াজয়র রিং, খ্জয়রী চু্লগুজলা নদজখ্ অমল তার ড়দজক 
তাড়কজয়ড়েল। 

"অমে কজর হাাঁ কজর তাড়কজয় থাকার ড়ক হল !" মুচ্ড়ক নহজস চ্ারু 
িলজলা। 

"ো, নতামাজক এরকমিাজি আজ প্রথমিার নদখ্লাম। খু্ি সুন্দর 
নদখ্াজি নতামায় জাজো? মজে হজি নেে আরও একিার নতামার 
নপ্রজম পজ  োই" 

"তাই? তাহজল পজ া ো; েতুে কজর আরও একিার আমরা নপ্রজম 
পড় ।" এই িজল নস হা-হা কজর হাসজত লা ল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯০ 

টাওজয়লটা েুড়লজয় রাখ্ল। নসাফায় িজস নকাল্ডকড়ফর গ্লাসটা তুজল 
চ্ারু িলল, "হযাাঁ, এিার িজলা।" 

চ্াজয়র কাজপ চু্মুক িড়সজয় িলল, 

"আজ নথজক এ াজরা িের আজ ... 

দশমীর রাজত েখ্ে তুড়ম আমায় নেজ  চ্জল ড় জয়ড়েজল, তখ্ে আড়ম 
খু্ি একাকী হজয় পজ ড়েলাম। মজে হড়িল এ জ ৎটা নেে খু্ি 
অন্ধকার নতামায় ো া। সূেি উ ত, অি নেত - পাড়খ্রা িাসায় 
ড়ফজর নেত, আিার সকাল হজলই রাখ্ালরা ন ারু চ্ ািার জেয 
নিড় জয় প জতা। এইিাজিই আড়ম উচ্চমাধযড়মকটাও ড়দজয় 
নফললাম। 

কলকাতায় আসলাম এর পজর, েতুে কজলজজ িড়তি হলাম। িািার 
কাে নথজক ড়কেু টাকা ড়েজয় নতামার উজদ্দজশয দুৈঃজখ্-িরা সি 
কড়িতা ো ড়লজখ্ড়েলাম নসগুজলাজক প্রকাশ করলাম। 'দুৈঃজখ্র জ ৎ' 
োজম িইটা প্রকাশ হল। দু-ড়তেমাজসর মজধযই িইজয়র সি 
কড়িতাগুজলা পা কমহজল সা া নফজল ড়দজয়ড়েল।" 

"চ্া-টা খ্াও,  াণ্ডা হজয় োজি।" অমলজক চ্ারু িলল। 
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"এরপজর এজকর পর এক োোেরকম  ল্প-কড়িতা ড়লখ্জত শুরু 
করলাম আড়ম। পা কজদর উৎসাহ আমাজক আরও জাড় জয় 
তুলড়েল কাড়হেী নলখ্া সাহােয করজত। 

জােিাড়লসম ড়েজয় প া নশষ কজর একটা অড়ফজস চ্াকড়র নপলাম। 
ওখ্াজে ড় জয় একটা নমজয়র সাজথ নদখ্া নপলাম।" 

চ্াজয়র নশষ চু্মুকটা ড়দজয় কাপটা নটড়িজল রাখ্ল। ড়স াজরটটা হাজত 
ড়েজয় িযালকড়ের পাজশ এজস দাাঁ াজলা অমল। চ্ারুও তার পাজশ 
ড় জয় নরড়লিংটা ধজর নচ্য়ারটা নটজে িসল। ড়স াজরট ন াাঁজট ড়েজয় 
আগুে ধরাজত ধরাজত িলজলা, 

"জমজয়ড়টর োম ড়েল কযাজথরাইন্। ওর মা দুিাইজয় থাকজতা, তার 
িািা কযাজথরাইজের মাজক ড়েজয় কলকাতায় এজসড়েল। 

কযাজথরাইন্ অযািংকাড়রিং করত। আমরা খু্ি িাজলা িনু্ধ ড়েলাম 
পরস্পর। আড়ম, জয় আর কযাজথরাইন্ প্রড়তড়দে একইসাজথ লাঞ্চ 
করতাম। নকাজো নকাজো ড়দে অড়ফস নথজক ড়ফরজত নদড়র হজল 
কযাজথরাইেজক তার িাড় জত ড্রপ কজর ড়দতাম। 

আ াজশ আ স্ট আমার জন্মড়দে। িনু্ধরা সিাই খু্ি নজদ করড়েল 
তাজদর পাড়টি নদওয়ার জেয। একটা নরসু্টজরজন্ট ন লাম, নসখ্াজে 
সুজয়, ড়রয়া, জয়, ড়প্রয়াঙ্কা আর কযাজথরাইন্ আসল। 
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ড়িশাল ি  একটা নটড়িজল েয়জে একসাজথ িসলাম। আড়ম িজল 
ড়দজয়ড়েলাম ওজদর ো খু্ড়শ ইজি অডিার করজত। ওরা নে োর 
মতে তাজদর ড়ডশ অডিার করল, আর আড়ম দু`নটা ওয়াইন্ অডিার 
করলাম। 

রাত হজয় ড় জয়ড়েল। সিাই ড়েজজজদর  াড়  ড়েজয় িাড় র পজথ 
রওো হল। আড়ম কযাজথরাইেজক িাড়  নপৌঁজে ড়দড়িলাম। 

 াড়  নথজক নেজম আমার কাাঁজচ্র জােলায় েক্ করল দু-ড়তেিার। 
আড়ম  াড় র কাাঁচ্টা খু্লজতই ও িলল, আিা অমল তুড়ম নতা 
আমার িাড় র নিতজর কখ্েই আসড়ে। এতিার িজলড়েলাম আজ  
সিসময়ই ো-ো কজর ন ে। আজ ড়কন্তু নতামায় িাড় জত আসজতই 
হজি। 

আড়ম প্রড়তিাজরর মত এিারও মাো কজর োড়িলাম। ড়কন্তু 
নশষপেিে ও ো ল ো।  াড় টা পাকি কজর নরজখ্, অিজশজষ 
েুকজতই হল। 

শটি স্কাজটির ড়েজচ্ ফসিা চ্াম ার সরু পা গুজলা নথজক লম্বা 
ড়হলওয়ালা জুজতাগুজলা খু্জল দরজার এক পাজশ রাখ্ল 
কযাজথরাইন্। আড়মও জুজতাগুজলা এক পাজশ খু্জল নরজখ্ তার 
নপেে নপেে েুকলাম। 
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একটা  জরর সামজে ড়েজয় ড় জয় দরজাটা খু্লজত খু্লজত িলল 
কযাজথরাইন্। আড়ম একিার তার ড়দজক তাড়কজয়, িজয় িজয় 
নপেজের অন্ধকার দরজাটা খু্ললাম। 

দরজাটা খু্লজতই, চ্াড়রড়দকটা নিলুে ড়দজয় সাজাজো ড়েল এিিং 
চ্ারজট নমাম জ্বলড়েল। আড়ম একটু এজ াজতই কযাজথরাইন্ তার 
 জরর নিতর েুজক লাইট জ্বালাল। 

আড়ম ড়জজজ্ঞস করলাম, এসি আিার নকে ! 

কযাজথরাইন্ তার মুজখ্র সামজে হাত উাঁচু্ কজর িলল, সারপ্রাইজ! 

আড়ম অিাক হজয় দাাঁড় জয় তার এত সুন্দর কজর সাজাজো  রটাজক 
নদখ্ড়েলাম। কযাজথরাইন্ আমার ড়দজক এড় জয় আসল। 

ও তার পা-টাজক উাঁচু্ কজর আমার মাথাটা ধজর ড়েজয় ন াাঁজট ড়েল। 
আড়মও উজত্তড়জত হজয় ন লাম। 

আমাজদর ন াাঁটদুজটা একসাজথ থাকা অিিাজতই দরজার ড়েটড়কড়েটা 
লাড় জয় ড়দল কযাজথরাইন্। আড়মও তখ্ে উজত্তড়জত হজয় তার 
নকামল নপট ধজর চ্ারপাজশর নিলুে ে াজো ড়িোোয় চ্জল ন লাম। 

আর আমাজদর নসই রাত...।" 
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চ্ারু অমজলর নচ্াজখ্র ড়দজক তাড়কজয় কথাগুজলা শুেড়েল। লজ্জায় 
এিিং অস্বড়িজত তার নচ্াখ্ নথজক ড়েজজর নচ্াখ্টা সড়রজয় ড়েল। 

চ্ারুর ড়িরজক্তর সজঙ্গ আগ্রহ জন্মাল। নস পুজরা িযাপারটা জােিার 
জজেয অমলজক আিার ড়জজজ্ঞস করল, "কযাজথরাইজের ড়ক হল 
পজর? ও ড়ক নতামাজক িাজলািাসত, োড়ক তুড়ম িাজলািাসজত শুরু 
কজরড়েজল?" 

নটড়িজলর ওপর রাখ্া নিাতল নথজক জল নখ্জয় আসজলা অমল। 
নচ্য়ারটা এড় জয় িজস ড়েজয় আরও একটা ড়স াজরট ধড়রজয় ড়েজয় 
িলজত শুরু করল, 

"জসই রাতটা আড়ম কযাজথরাইজের িাড় জতই কাটালাম। পরড়দে 
সকাজল আড়ম আমার  জর আসলাম। 

অড়ফজসর একটা গুরুত্বপূণি ড়মড়টিং ড়েল নসড়দে। তাই িাড় জত 
দু’ ণ্টা নথজক অড়ফজস নিজরালাম। নসড়দে িাড়  ড়ফরজত ড়ফরজত 
অজেকটা নদড়র হজয় ন ড়েল, তাই আর দুপুজর লাঞ্চ করার সময় 
পাইড়ে। 

পজররড়দে েুড়ট ড়েল, তাই নসড়দেটা একটা উপেযাজসর ড়কেুটা শুরু 
করজত করজতই নকজট ন ল। 
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তারপজরর ড়দে আিার অড়ফজস ন লাম। নরাজকার মত লাঞ্চ 
করজত ন লাম। ড়কন্তু আজ আর জয় আজসড়ে। 

কযাজথরাইন্ আর আড়ম একটা নটড়িজল পরস্পর মুজখ্ামুড়খ্ িজস 
আড়ে। আমাজদর সিার খ্াওয়াজরর রুড়টে নসম ড়েল। নকাজো 
নকাজোড়দে এিট্রা জুযস্ নেওয়া হত। 

খ্াওয়ার আসজত নদড়র হড়িল। আমার নটড়িজল রাখ্া হাতগুজলা 
হ াৎ কযাজথরাইন্ ধজর িলল, আই লাি ইউ। তুড়ম নেড়দে নথজক 
অড়ফজস জজয়ে কজরে আড়ম নতামায় নদজখ্ মুগ্ধ হজয় ন ড়ে। আমায় 
ড়িজয় করজি অমল ? 

আড়ম ড়েজমজষর মজধয হতিম্ব হজয় ন লাম। আড়ম িললাম নে, ো 
এটা কখ্েই সম্ভি েয় কযাজথরাইন্।  (চ্লজি) 
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মততুয - জীিজের এক রুপ ১ 

চু্মড়ক দাস 

 

হ াৎ কজরই মততুযজত ডুজি োই 

ো ো মততুয আমায় নডািাজত চ্ায় 

 

েুদ্ধ িীষণ েুদ্ধ – 

ডুজি োওয়া ো নডািাজত চ্াওয়া 

জয় কার তারই - 

অজপিা... 
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খ্াাঁচ্া 

িাসুজদি দাস 

 

কাল একটা রাত ন জে িজট, এ তিাজট কজে ড় ক কজর  ুড়মজয়জে 
- িলজত পাজরা ! চ্ারপাজশ নেমড়ে নশারজ াল নতমড়ে ড়িজয় 
নদখ্িার জেয েুাঁজক প া ড়ি । নদখ্জল হজি - আমাজদর 
সুহাড়সেীর ড়িজয় নে। এ নেজল ও নেজল করজত করজত নশষজমষ 
পা লীটার জেয জুজটই ন জলা পাত্তর। েযাম-কু -কু  িাদয, ড়চ্কে 
সুজরর সাোই আর পা াশুদ্ধ সি নমজয়-িউজদর নস ড়ক উত্তাল 
োচ্ে। পযাজন্ডজল উপজচ্ প া ড়ি , ন জটর সামজে হাজলাজজজের 
তীব্র আজলাটা শীজতর রাজত ড়দজয় োয় অড়ত আদুজর এক উষ্ণ 
স্পশি। ন াটা চ্ার কলা ােজক ড় জর জজমজে অেত একশত 
োরীপুরুষ। সিাই হাসজে, নকউ মুখ্ নেজক নকউ িা নহা নহা কজর। 
মাজে মাজে নেউজয়র মত উলুধ্বড়ে উ জে এজকর পর এক। 
কলাতলায় ন ামটার েীচ্ ড়দজয়ই এজককিার চ্ঞ্চল িাজি এড়দক-
ওড়দক নচ্াখ্ ন ারাজি সুহাড়সেী, আিার পরিজণ অড়তিদ্র ড়শশুর 
মজতাই প্রথম প্রথম োমতার িই প ার েজল পুজরাড়হজতর িলা মন্ত্র 
উচ্চারণ কজর চ্লজে অোয়াজস। সুহাড়সেীর ডাকোম কুেী। 
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কুেী িাড় র এজকিাজর নোট নমজয়। ওর নে ড়তেজে দাদা আজেে 
তার মাজে নমজদা ো া িাড়ক দুজে ইড়তমজধযই দাম্পতয জীিজের 
সুখ্ অজেকটাই আস্বাদে কজর নফজলজে। ড়িজয় ড়েল ন াধূড়ল লজে। 
কাল েখ্ে কাড়কমা, নজড় মা, নিৌড়দরা ড়মজল ড়িজয়র পর েি-দম্পড়ত 
নক োোে ড়িড়ধ-আচ্াজর শাখ্ িাড়জজয়  জর তুলড়েল তখ্ে িাইজর 
 জট ন জে একটা নোট্ট দু িটো। কুেীর নপাষা নি ালটা পযাজন্ডজলর 
তলা ড়দজয় েুজক পজ জে িাাঁশ খ্াটাজো ি  নহাঁজশজল।  রম ক াই 
নথজক নিজস আসা ট িজ  মািংজসর নোজলর  জন্ধ, নমজেজত রাখ্া 
শ খ্াজেক মাজের টুকজরার নলাজি ড়ে িাত ড়িরড়ম নখ্জয় ন ড়েজলা 
ওই কাজলা সাদা নোট্ট প্রাণীটা। অিজশজষ মচ্মজচ্ একটা লযাজা 
তুজল ড়েজয় এড়দক ওড়দক নদজখ্ নদৌ  নদিার পালা...! 

পান্ডা িযাটা ি  অলস। একটা িজ া নচ্য়াজর িজস ড়স াজরট নফাাঁজক 
আর আঙুল  ুড়রজয় কমিচ্ারীজদর এটা ওটা ড়েজদিশ নদয় সারািণ... 
"এটাজত েুে নদ, ওটাজত হলুদ, ওখ্াজে খু্ড়ে চ্ালাজত থাক 
ড়কেুিণ..."! নধাাঁয়া ো জত ো জত নি ালটার ধীর পলায়ে তার 
নচ্াজখ্ পজ । একটা ড়িদ্রুজপর হাড়স ড়দজয় আঙুল তুজল িজল "ধর 
ওটাজক" । নলাক নোজট নপেজে। খ্ািাজর ড়ি াল মুখ্ ড়দজয়জে 
শুেজল মাড়লজকর রাজ র সীমা থাকজি ো, ওটাজক ধরজতই হজি। 
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ড়মড়েট ড়তজেক নদৌ  োাঁপ কজর ধরা ন জলা। লুজকাচু্ড়র করার সময় 
কমিচ্ারীর হাজত েজখ্র আাঁচ্  ড়দজয় রক্ত নির কজর ড়দজয়জে 
অজেকটা। এিার অজিালাটার ওপর সিার রা  নিজ  ন জে ড়িগুণ। 
িাড় র নপেে ড়দকটায় ড়েজয় ড় জয় লম্বা নমাটা ডািু হাতার এক 
 াজয় মাথাটা নথতজল ন জলা ওর। নশষিার কুই কজর উজ ড়েল। 
িাজোর মুহুমুিহু উচ্ছ্বাজস একটা প্রাণীর আতিোদ হাড়রজয় ন জলা। 
তা াহুজ া কজর লুড়কজয় নফলার জেয ওই ড়েথর নদজহর ওপর 
একটা নিজতর খ্াাঁচ্া এজস প ল। এ এক অেেয মুড়ক্ত, আিদ্ধ 
মুড়ক্ত! 

এখ্ে নিার চ্ারজট, পাত্র-পাত্রীজক লজলে গুজ র পাজয়স আর 
রসজ ািা ড়দজয় জলজো  কড়রজয়জে কুেীর মা। চ্াাঁদজরর  াটে া 
অিুণ্ণ নরজখ্ উজ াজে এক একজে গুরুজেজদর পদধূড়ল মাথায় 
করজে দু’জজেই। আমার মজে কজির নম  ড়ফেড়ক ড়দজয় উ জে ওই 
আিদ্ধ ড়েজিীিটার জেয। িাড়ক সিাই কাদাঁজে, কুেীর জেয। আড়ম 
সামজল ড়েড়ি। আর িািড়ে সকাল-দুপুর-রাড়ত্তর নে জীিটা কুেীর 
 াজ  ড়পজ  নকাজল নখ্জল নি াজলা নসটা আর নেই। 

িাড় র সামজে িজরর  াড়  এজসজে। আড়ম দরজাটা খু্জল ড়দজয় 
দাাঁড় জয় আড়ে। কুেী আমাজক জড় জয় ধরজলা, আড়ম ওর প্রণাম 
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ড়েই ড়ে আজীিে। আজও িযড়তক্রম হজলা ো। আমার জেয েত 
শ্রদ্ধা েত িাজলািাসা ড়েল ড়মড়েট দুজয়র অড়িরাম কান্নায় তার োপ 
নস নরজখ্ ন জলা। ও আজরা নিড়শ কাদাঁজে। আড়ম ইতিত করড়ে, ও 
নতা কাদাঁজেই, নসই কথাটাও িজল ড়দই। নিচ্ারী নকাঁজদ ড়েক 
একিাজর। ন াাঁট খু্জল িলজত োজিা অমড়ে মা নচ্াখ্ ড়টজপ ড়দজলা... 
িুেলাম ওর কান্নাটা পড়রণজয়র, তার সাজথ প্রাণ-ড়িজয়াজ র নকাজো 
সম্পকি নতড়র করা এজকিাজর নিমাোে। েযা া ড়শমুজলর মাথায় 
নিাজরর কাক িজসজে একদল। কা... কা... উদাস করা স্বজর 
িড়রজয় ড়দজি চ্ারপাশ। মা িলজতা কাক ডাকজল ড়িপদ, ওরা সি 
নটর পায়। কুেী ওড়দজকই তাড়কজয়জে, মা এক ধমজক িলজলা ওটা 
ওজদর িাসা, সকাল হজলা তাই ডাকজে। কান্নার মাজেও ওর ন াাঁট 
দুজটা লজ্জায় নকাঁজপ উ জলা। ড়কন্তু ওর মজের  হজে অজেক নম  
জজমজে এতিজণ, ওই নমজ র োম দুড়িো োড়ক িয় নসটা 
ড়কেুজতই িুজে উ জত পারজে ো কুেী। 

পাত্র-পাত্রী নচ্জপ িসজলা  াড় জত। উলুধ্বড়ের ড়িজ  কান্না ড়ফজক 
হজয় এজলা। কাজকর দল অেিরত  ুরজে িাড় র ওপর। একটা 
ড়িশ্রী অপরাধ নিাধ নখ্জল োজি আমার নিতর। ওর ির িযিসা 
কজর। তিুও িািড়ে, ন াটা পা া জুজ  ড়তেজিলা কারজণ অকারজণ 
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 ুজর নি াজো নমজয়টাও আজ নকাজো খ্াাঁচ্ায় ড় জয় প জে ো নতা। 
িািা কান্না থাড়মজয় দী িশ্বাস ড়েজি। নচ্াখ্ মােজে ো, হাত ো ড়ে। 
 াড়  এড় জয় চ্লজলা। অল্প দূজর ড় জয় জাোলা  ড়লজয় কুেী 
ড়চ্ৎকার কজর আমাজক িলজলা, " আমার নি ালটাজক নদজখ্ 
রাড়খ্স, নমজদা" ! 
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অড়িমাে 

শিংকর সূত্রধর 

 
ড় ক এমেই - 

নসড়দেও এজসড়েল িসে, 

িি জুজ  ড়েল অজাো িাজলািাসা অফুরে। 

 

কথামত, তুড়ম আসজি িজল - 

এজেড়েলাম ন ালাপ চ্ারা ; 

নিাঁজধড়েলাম  াে আর দুরে নপ্রজমর ে া। 

 

তিুও তুড়ম এজল ো ! 

নপ্রম ড়েজিদে করজল ো ! 

আজও তুড়ম নজজে রাজখ্া - 

িাজলািাসা োই িা দাও, 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯০ 

শুধুই িাজলািাসা োও। 

 

আর ড়কেুই চ্াওয়ার নেই আমার ! 

সিংকল্প নরজখ্ড়ে, হাড়সমুজখ্ িযাথা সইজিা নতামার । 

 

অজপিায় আড়ে - 

জাড়ে আসজিই ড়ফজর একড়দে ; 

মরজণর আজ  িা পজর, 

হয়জতা নকাজো একড়দে। 

 

তজি ড়প্রয়, েড়দ তুড়ম ড়ফজর আজসা - 

নকাজো এক অজাো িতড়ি মুখ্ড়রত শ্রািণ মাজস ; 

নসড়দে হয়জতা আমায় েয় ! 

িতড়তগুড়ল পাজি পাজশ। 
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এজসা নহ নিশাখ্ 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 
এজসা নহ নিশাখ্ এজসা এই ধরণীর িুজক, 

েি উদ যাজম েতুে আশা ড়েজয় এজসা সিার মাজে ! 

েি রূজপ এজসা েি হজষি এজসা ন া িষি িরজণ, 

সা া দাও তুড়ম েতুে আশা ড়েজয় ! 

ড়িশ শতজকর নসই মড়লেতা  ুড়চ্জয় তুড়ম এজসা ন া, 

েতুে িাতিা ও সাজম যর  াে ন জয় এজসা ন া ! 

নতামার স্পজশির নোাঁয়া নপজয় আজ নথজক েতুে সকাল, 

নতামার আশাজত আমাজদর শুরু হজি হালখ্াতা, 

জীিজের প্রড়তড়ট ড়হসাি ড়লজখ্ রাখ্জিা নসই খ্াতার পাতায় ! 

সুখ্-শাড়ে ড়েজয় এজসা ন া তুড়ম এই ধরাধাজম, 

নোজটা-িজ া সিার মজে আেন্দ দাও এই িষি-িরজণ ! 
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শঙ্খধ্বড়ে 

শযামল কুমার রায় 

 

শঙ্খ আজ ড়েজয়জে েুড়ট 

আর ড়েোদ তুলজি ো। 

মততুয এজতা েয়জকা িজ া 

শঙ্খধ্বড়ে থামজি ো। 

মুখ্ নেজক োওয়া ড়িজ্ঞাপজে 

এ মুখ্ নমাজটও লুজকাজি ো। 

ড়েৈঃশজব্দ নেজ জো ধরা 

শব্দহীে কজর গুণ মুগ্ধজর। 
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একিার িতড়ি োমুক 

দীপাঞ্জে দত্ত 

 
একিার িতড়ি োমুক... 

তখ্ে িযালকড়ে িারান্দা নথজক 

আস্বাদে নেি িতড়ি ধারার...। 

সাদজর সম্ভাষণ জাোজিা। 

আজরা কত কী করজিা 

ো ইিা হয়...। 

একিার িতড়ি োমুক... 

একেুজট্ট ড়দ জে লা াজিা োপ। 

 

আিা...! িতড়ি ড়ক আমার কথা নিাজে? 

েড়দ নিাজে...। 

তজি... তার সাজথই কাড়টজয় নদি সারা দুপুর। 
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তার টাপুর টুপুর... টাপুর টুপুর... শজব্দ 

পড়রণড়ত  টজি আমাজদর িাকযালাপ। 

হ াৎ েখ্ে প্রিল দমকা হাওয়ায় 

উথাল পাতাল হজি ন াটা পতড়থিী। 

মুষুল ধারায় িতড়ি প জি আমার ওপর! 

তখ্ে, তার কাজে কাজে িলজিা 

"অজেক হজলা এিার শাে হও"। 

 

পরিজেই সূজেির আজলা পজ  

কচু্ পাতার ওপর পড়তত জলকণা মুহুজতির মজধয 

হীরার মতে উজ্জ্বল হজয় উজ ... 

নসই হীরাই মুজ া িজর নেি। 

তারপর ড়িদায় জাোজিা 

িতড়ি-নক। 

শুধু একিার িতড়ি োমুক...। 
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নফজল আসা নেজলজিলা 

আবু্দল রাহাজ 

 

নরাড়হজতর িয়স তখ্ে দশ। ওরা গ্রাজমর পা শালায় পজ । সুজরশ, 
েজরশ, নরাড়হত, অড়েমা, তড়েমারা একই সজঙ্গ সমিয়সী। নসই 
সময় হালকা  ান্ডা পজ জে। ওজদর গ্রাজমর পাশ ড়দজয় িজয় চ্জলজে 
ড়চ্ত্রা েদী। ওরা ড় ক করল িেজিাজে করজি। পাজশর িাড় র নিেু 
মাড়স ওজদর সাজথ রইজলা। নসড়দে েদীর ধাজর িজস নসসি 
আজলাচ্ো হড়িল,  ান্ডা ড়হজমল িাতাস আসড়েল। ‘তাহজল িল ড়ক 
খ্ািার করা োয়’ - সিাই িলজলা – ‘ড়খ্চু্ড় ’। ‘আিা তাই হজি’। 
‘চ্ল েদীর ধাজর ওই পাজশর িা ােটায় কাল ড়পকড়েক কড়র’, ‘তাই 
হজি’। িাড়  নথজক চ্াল, ডাল, আলু, নতল সিড়কেুই আজ রড়দে 
ড়িজকলজিলা নিেু মাড়সর িাড়  নরজখ্ ন ল। ওজদর মজে নিশ 
আেন্দ পজরর ড়দে েদীর ধাজরর িা ােটাজত ড়পকড়েজকর আজয়াজে 
করা হজলা। সূজেির উজ্জ্বল রাড়শ িজের মজধয েখ্ে প জলা তখ্ে 
ওরা হইহই কজর িজের মজধয চ্জল ন ল। নকউ উেুে নতড়র করজে, 
নকউ কা  আেজে, আজ  নথজক কলা পাতা নকজট রাখ্জে, এইিাজি 
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নে োর কাজজ নলজ  ন ল। এড়দজক ড়পকড়েজকর ‘ড়খ্চু্ড় ’ রান্না শুরু 
হল। ওজদর মজধয েজরশ একটু  াে িাজলা কজর, অড়েমা একটু 
োচ্জত িাজলািাজস, একদল নসসি ড়েজয় নমজত রইজলা। নিশ 
আেন্দ হড়িল নসড়দেটায়। সূেি তখ্ে মধয  জে, এিার একটু 
খ্ািার পালা। ওরা সিাই লাইে ড়দজয় িজস আজে। সুজরশ আর 
নিেু  মাড়স ওজদর ড়খ্চু্ড়  ড়দজি। এড়দজক নখ্জত নখ্জত ড়িকাল হজয় 
ন ল, খ্াওয়া-দাওয়া হওয়ার পর নিশ ড়কেুটা নিশী রইজলা, নিেু 
মাড়স িলজলা – ‘এগুজলা ওই রড়হম, কড়রমজদর ড়দজয় আড়স ওরা 
দুজটা নখ্জত পারজি’। সিাই িলজলা – ‘তাই চ্জলা’। সিাই ওজদর 
িাড়  ড়খ্চু্ড়  ড়দজয় নে োর িাড়  চ্জল ন ল। ওর নেে একটা 
অেযরকম ড়দে অেুিি করজলা। তারপর সমজয়র চ্াকা  ুরজত 
 ুরজত নকাথাও নেে ড়দেগুজলা সি এজলাজমজলা হজয় ন ল। এখ্জো 
নেজলজিলার নসই ড়পকড়েজকর কথা মজে প জল মজে হয় আর 
একটা িার েড়দ ড়ফজর নপতাম নসই ড়দেগুজলা ড়ক িাজলাই ো 
হজতা। 
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পা -প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- নরামাঞ্চকর ১০ 

অেুিাদজকর োম- ঋজু  াঙু্গলী 

প্রকাশেী- িইচ্ই প্রকাশে 

পা  প্রড়তড়ক্রয়া- নদিড়িতা ন াষ 

 

অেুিাদক ঋজু  াঙু্গলীর এই িই অথিাৎ ‘নরামাঞ্চকর ১০’ িইড়ট 
দশড়ট ড়িখ্যাত নলখ্জকর ড়িন্ন স্বাজদর দশড়ট উপেযাজসর অেুিাদ 
ড়েজয়  ড় ত। এই িইজয়র অেুিাজদর উপেযাসগুজলা প জল পা ক 
নদখ্জত পারজিে, কখ্জো রহসযজিজদর কাড়হেী, অজলৌড়কক, 
অযাডজিঞ্চার ড়কিংিা নকাে শহজর িয়ঙ্কর খু্ড়ের আত্মপ্রকাশ আরও 
োো স্বাজদর কাড়হেীজত িরপুর এই অেুিাজদর িইড়ট। এই িইড়ট 
অেুিাদক ঋজু  াঙু্গলীর সুদী ি অধযায়জের সুস্পি প্রড়তিড়ি। 
িইড়টর প্রিদ, প্রড়তড়ট পতষ্ঠার মাে এিিং প্রড়তড়ট অেুিাদ  জল্পর 
প্রারজম্ভ একড়ট কজর েড়ি ো নথজক  জল্পর ড়কেুটা ধারণা পাওয়া 
োয় তা সড়তযই প্রশিংসেীয়। োরা নরামাঞ্চ  জল্পর সড় ক িযাকরণ 
জাজেে, তারাই এরকম িইজয়র সড় ক অেুিাদ করজত সিম হজয় 
থাজকে। তাই অেুিাদ  ল্পগুজলা প জল মূল  জল্পর সড় ক তথয 
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নথজক পা ক ণ কখ্জোই ড়িচু্যত হজিে ো। তাই ড়কেু নরামাঞ্চকর 
অেুিাদ  জল্পর স্বাদ নপজত পা ক ণ এই িইড়ট ড়কজে প জতই 
পাজরে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯০ 

সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী 

  

सुभाषितम् - 

शोको नाशयते धैयं शोको नाशयते शु्रतम् । 

शोको नाशयते सरं्व नास्ति शोकसमो रिपुुः।। 

 

সুিাড়ষতম্- 

নশাজকা োশয়জত নধেিিং নশাজকা োশয়জত শ্রুতম্। 

নশাজকা োশয়জত সিিিং োড়ি নশাকসজমা ড়রপুৈঃ।। 

 

অথি- 

নশাক আমাজদর নধজেির ড়িোশ কজর, নশাক শাস্ত্রজ্ঞােজকও ড়িলুপ্ত 
কজর, এইিাজি নশাক আমাজদর সিড়কেুরই ড়িোশ কজর, তাই 
নশাক আমাজদর িজ া শত্রু। 
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নলখ্জকর নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জেে- জাহাঙ্গীর নহাজসে 
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তখ্ে কলম ধরার অদময ইিা মজের মজধয। মাথায় ড়কলড়িল কজর 
হাজাজরা শব্দ, তাজদর নক একসাজথ জুজ  ড়দজলই হজয় ওজ   ল্প, 
কড়িতা ড়কিংিা আরও কজতা ড়ক ! মজে ো আজস তাই ড়লজখ্ 
নফলজত ইজি কজর, আর নস ইজিজত িাাঁধা নদওয়ায় মজতা নকউ 
নেই িজলই রাজতর পর রাত নজজ  ডাজয়ড়রর পাতায় সীমািদ্ধ হজত 
থাকজলা অসিংখ্য কাজলা অিজরর নমলিন্ধে। 

নসই নলখ্াগুজলা ধীজর ধীজর মজের মজধয নিাে হজয় উ জত লা জলা 
এিিং মজের নিাে হালকা করার সিজচ্জয় উত্তম উপায় খু্াঁজজত 
লা লাম ড়দেরাত। এক িনু্ধ একড়দে, িাড় জত এজস ডাজয়ড়রর 
পাতাগুজলা উজটপাজট নদজখ্, নসগুজলা নক নসাশযাল ড়মড়ডয়ায় 
আপজলাড করার জেয িলজত লা জলা। তারপর নথজক ধীজর ধীজর 
নলখ্া রুপােড়রত হজত শুরু হজলা ডাজয়ড়রর নথজক নফসিুজকর 
পাতায়। 

নফসিুজক নলখ্ার ফজল পা ক িা জত শুরু কজরজে তখ্ে। হ াৎ 
লড়তফ (কজলজজর িনু্ধ) আমাজক িলজলা – ‘‘িাই তুই নতা সুন্দর 
ড়লড়খ্স, একটা অেলাইে মযা াড়জে আজে ‘নেটফড় িং’ োজম, 
নকাচ্ড়িহার নথজক প্রকাড়শত হয়।’ সাজথ জুজ  ড়দজলা "জেটফড় িং 
নলখ্ক সমাজিশ" নহায়াটসঅযাপ গ্ৰুজপর জজয়ড়েিং ড়লঙ্ক ড়দজয়। তখ্ে 
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"জেটফড় িং"-এর ১৮তম সিংখ্যা চ্লজে। নসখ্াজেই ধীজর ধীজর কথা 
হয় সম্পাদক ড়িক্রম শীল দাদার সাজথ। তারপর নথজক আমার 
নলখ্া প্রায়শই প্রকাড়শত হজত থাজক নেটফড় িং -এ। আজরা 
পড়রড়চ্ড়ত িাজ  "ফড় িং আড্ডা"র মাধযজম। এখ্াজেই খু্াঁজজ পাই 
অজেক েতুে নলখ্ক-নলড়খ্কা িনু্ধজক। নেমে- মড়িকা দাস, ড়প্রয়াঙ্কা 
িমিণ, সাহােুর হক ও আরও অজেজক। তখ্ে নেটফড় িং নোট্ট 
একড়ট  াে ড়েল, আর নসই নোট্ট নেটফড় িং এর হাত ধজরই 
আমার নলখ্াজলড়খ্ জীিজের হাজতখ্ড় । নদখ্জত নদখ্জত আজ নসই 
নোট্ট নেটফড় িং িটিতজি পড়রণত হজয়জে, সম্পাদক ড়িক্রম শীল 
দাদার হাত ধজর। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িিাজ  েড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অেৈঃড়মল কড়িতা 

পা াে। 

 

ড়প্রয় পা ক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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েড়ি ও িািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

েুাঁজয় নদ আমায়... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নে নে ড়িষজয় নলখ্া পা াজত 
পাজরে:- 

▪ ে া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজলষণমূলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পা াজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পা জকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  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 অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়িজো ও। 

পাজয় পাজয় ১৯০ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পা াে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজি কজর কযাজমরা, তজি েড়ি 
পাড় জয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পা াজত পাজরে নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পা াজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পা াজল ডক ফরমযাজট পা াজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সিুজজ ড়মজশ আজে প্রাণ... 

Camera-man of the week 

ড়পোড়ক রায় 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৯০ 

২৫নশ এড়প্রল, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকৈঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িিা ীয় সম্পাদোৈঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদিা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীৈঃ অড়িড়জৎ দাস, 
আড়ল নমািাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

 াঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ে া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড় জয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


