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ড়িক্রম শীল

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

সন্তু কমিকার 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- হুমায়ূে কিীর, শিংকর হালদার, মড়িকা দাস, 
নসৌড়মত সরকার, সঞ্জয় নসাম, নমৌড়মতা ভাওয়াল দাস, তন্ময় 
নদি, অযড়িক্স, নদিদশিে চ্ন্দ, ড়মঠুে রায়, অোড়দ মুখ্াড়জি, 
েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, ইয়াকুি নহাসসে, আবু্দল রাহাজ, 
নদিড়িতা ন াষ, পার্িসারড়র্, অনেতা রড়িত, অড়েসমষ 
পড়িত। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ডাাঃ সায়ে ভট্টাচ্ার্ি, শাড়কলা খ্াতুে 
এিিং ড়িশ্বড়জৎ িমিণ। 
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ফড় িং কর্া 
“ও মে রমজাসের ঐ নরাজার নশসষ এসলা খু্শীর ঈদ 

তুই আপোসক আজ ড়িড়লসয় নদ, নশাে আসমােী তাড়িদ।” 

এই িােড়ট নিসজ উঠসলই নর্ে ঈদ ঈদ মসে হয়। ড়কন্তু 
িতিছসরর মসতা এিাসরর ঈদও সম্পন্ন হসয়সছ অেযভাসি।  

কসরাোর ড়িতীয় নেউ, অড়ক্সসজসের আকাল, ওষুসের অপ্রতুলতা 
তার সসে অিণিেীয় ড়িপসদর মুসখ্ দাাঁড় সয় নদসশর সাোরণ মােুষ- 
নদসশর এই প্রিল সিংকটময় পড়রড়িড়ত নকাড়ট নকাড়ট মােুষসক 
অভািেীয় ড়িপর্িয় ও িড়তর মুসখ্ দাাঁ  কড়রসয়সছ। ঈসদ েতুে 
জামাকাপ  ো ড়কসে নসই টাকা ড়দসয় ো নখ্সত পাওয়া মােুষসদর 
মুসখ্ খ্ািার তুসল ড়দসয়সছে িহু মােুসষরা।  

সসতসরা নকাড়টরও নিড়শ মুসড়লম র্াসকে এই নদসশ, আমাসদর 
নদসশ ঈসদর উদর্াপে নদসশর অেযতম ি  েমিীয় ও সামাড়জক 
উৎসিগুসলার একড়ট। ড়কন্তু কসরাো ভাইরাস মহামাড়র নঠকাসত নর্ 
সামাড়জক দূরত্ব িজায় রাখ্ার ড়েদাে সারা নদশসক নমসে চ্লসত 
িলা হসে, তাসত সা া ড়দসয় ইসলাম েমিািলম্বী মােুসষরা সমস্ত 
সািোেতা অিলম্বে কসরই ঈদ পালে কসরসছে। এিার আড়স 
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ফড় িং কর্ায়, ড়কছু ড়দে আসি ইউড়টউসি "see you" োসম একটা 
শ্রুড়ত আসলখ্য শুেড়ছলাম নর্খ্াসে দু’জসের কসর্াপকর্সে ওপার 
িািংলার নমসয় তাজ িলল, "আপোসদর িাসাসতও ঈদ সিংখ্যা 
আসস?" ‘ঈদ সিংখ্যা’ শব্দ দুসটা শুসে একটু মুচ্ড়ক হাসলাম, 
ভািলাম এই িািংলায় র্ড়দ ঈদ সিংখ্যা নির হসতা। ভািোটা িাস্তসি 
পড়রণত হসয়সছ নেট ফড় িং এর নলখ্ক-নলড়খ্কাসদর ভাসলািাসার 
নছাাঁয়ায়। ‘ঈদ সিংখ্যা’ শব্দ দুসটা মূলত ওপার িািংলার সাসর্ই খ্াপ 
খ্ায় নিড়শ। এটা িলার কারণ হল এই িািংলায় ঈদ সিংখ্যার নতমে 
একটা চ্ল নেই। এসকিাসর নেই নসটা িলসল সড়তয ভুল িলা হসি, 
তসি নসই সিংখ্যাটা সামােয। পূিিিসে ৭০ িা ৮০র দশক নর্সকই 
সাপ্তাড়হক ড়কিংিা মাড়সক মযািাড়জেগুসলাসত ঈদ সিংখ্যা প্রকাড়শত 
হসে স্বমড়হমায়। ৮০র দশসকর পর নর্সক দদড়েক পড়ত্রকাগুসলাও 
ঈদ সিংখ্যা মযািাড়জে আকাসর নির করা শুরু কসর। নসই সময় 
িািংলাসদসশ ঈদ সিংখ্যার চ্াড়হদা ড়ছল প্রচু্র। এক পাঠসকর কলসম, 
"ঈদ সিংখ্যাগুসলা হাসত নপসয় এমেও সময় নিসছ তারাড়িহর 
োমাসজর পর উপেযাসগুসলা নিাগ্রাসস ড়িলসত ড়িলসত কখ্ে নর্ 
নসসহড়রর সময় হসয় নর্ত নটরই নপতাম ো। আিার নসসহড়রর পর 
প সত িসসল মা িলসতে 'এভাসি প াশুো করসল জীিসে অসেক 
ড়কছুই হসয় র্াসিা।" তসি এখ্ে োড়ক অফলাইে ঈদ সিংখ্যা হাসত 
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পাওয়ার আেন্দটা আর আসির মসতা নেই। হযাাঁ তসি অেলাইে 
মযািাড়জেগুসলার ঈদ সিংখ্যার পাঠক সিংখ্যা প্রচু্র। 

এই আেুড়েকতার র্াড়িক রু্ি নর্সক িাইসর নিড় সয় আপোরা র্ারা 
প্রড়তড়েয়ত সাড়হসতযর নদয়াসল আল্পো এাঁসক র্াসেে আপোসদর 
এই সতড়িসক শতসকাড়ট প্রণাম। নকিলমাত্র আপোসদর জেযই আজ 
সকসলর ড়প্রয় নেট ফড় িং ১৯৩ সিংখ্যা তর্া এিছসরর ঈদ সিংখ্যায় 
এসস উপেীত হল। আপোসদর সকসলর কাসছ আমরা কত তজ্ঞ। 
আপোসদর মসে নিাঁসর্ র্ািার মসতা কাজ আমরা কতখ্াড়ে করসত 
পারড়ছ জাড়ে ো, তসি নচ্িায় নকাসো খ্ামড়ত ো র্াকার প্রড়তশ্রুড়ত 
ড়দলাম। এভাসিই সিাই ড়লসখ্ র্াে এিিং নেট ফড় িং নক এড়িসয় 
ড়েসয় র্াে। আপোসদর নলখ্ায় পূণি নহাক সাড়হতয ভান্ডার, প্রাণ 
খু্সল ড়েশ্বাস ড়েক পাঠসকরা। সকসল সািোসে র্াকুে, িাড় সতও 
মাস্ক প ুে, সযাড়েটাইজার িযিহার করুে। সুি র্াকুে, ড়েরাপসদ 
র্াকুে। 
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ঈদ 

হুমায়ূে কিীর 

 

িছর  ুসর উঠসলা নর চ্াাঁদ 

মসের মাসে লািসলা নদালা 

ঈদ এসসসছ খু্ড়শর খ্ির 

মসের খু্ড়শ আজ ভুিে নভালা, 

আসমাসেসত হাসসছ নদসখ্া 

িাাঁকা চ্াাঁসদর একড়ট ফাড়ল 

ঈদ এসসসছ, সসে আসছ  

আেসন্দসত সাজাসো ডাড়ল, 

একড়ট মাসসর তপসযার পর 

নপসয়ড়ছ নর এই খু্ড়শর ঈদ 

আপে জসের ড়মলে সুসখ্ 

িাজসছ মসে ড়মলেী িীত, 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৩ 

ড়েসজর েয়, সিার খু্ড়শর 

নখ্য়াল রাখ্া একড়ট পরি 

দাে-খ্য়রাত-উপাসোর 

এই েসমিসত নমাসদর িরি,  

েতুে জামা, েতুে সাজ আর 

হসরক রকম খ্াওয়া-দাওয়া... 

োমাজ নশসষর মুলাকাসত 

খু্ড়শর আড়ির ছড় সয় নদওয়া... 

কসঠার তসপর ফল ড়হসাসি 

সিার নদাওয়া কিুল নহাক... 

জাড়ত-েমি ড়েড়িিসশসষ 

সিাইসক আজ ঈদ নমািারক৷ 
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আমরা মােুষ 

শিংকর হালদার 

 

ওরা নকিল ড়িসভদ কসর, প্রাচ্ীর নতাসল উভসয়র মাসে। 

ওরা কারা, নমাটা হরসফ ড়শসরাোম ড়লসখ্ ছড় সয় নদয়  

ভাঙে েরায়, ঐকয-সাময-নপ্রম ও নসৌভ্রাতত ত্বসিাে ? 

অজস্র ড়কলড়িল অিসর ওসদর ছন্নছা া দতড়ি। 

 

নর্ আকাসশ ‘তুড়ম নদসখ্া রমজাড়ে চ্াাঁদ, 

আড়ম তার আসলা মাড়খ্ 

নর্ আকাশ তসল শীতল শাড়ি হাওয়ায় নভসস আসস আজাে সুর  

একই লসি নিসজ ওসঠ শসের মেল ধ্বড়ে, 

জন্ম নেয় এক অপূিি অেুভূড়ত’। 

 

ড়কন্তু, নকে? নমরুকরসণর দুড়ট মে ড়িপরীত নমরুসত নছাসট 
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ভাসলািাসা রিং িদলায় 

হ্রাস পায় জাড়তিত ভারসাময  

সি ড়েপাত র্াক, পত্তে নহাক মােিতার েমি। 

 

ড়মসর্যর ও াসো েূসলা আর সিংক্রমণ ড়িড়ছসয় নদয় ওরা পাসত 
পাসত, 

ভুসল নিসছ িুড়ে সম্পসকির  ড়েষ্ঠতা  

আমরা পড়রপূরক এসক অপসরর। 

 

নশষ সিংলাপ িুড়ে - ড়হনু্দ ড়কিংিা মুসড়লম  

 

ো, আমাসদর প্রর্ম ও নশষ পড়রচ্য় 

আমরা মােুষ। 
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সম্প্রীড়ত 

মড়িকা দাস 

 
সম্প্রীড়তর হাসত ভরুক িািংলা 

হাড়স র্াকুক  সর- সর 

েমি র্াকুক মড়ন্দর-মসড়জসদ 

মােিতা র্াকুক অিসর। 

ড়েনু্দসকরা নহাক ড়েশু্চপ 

জীিে ভরুক আশায়, 

শাি নহাক ধ্বিংসলীলা 

নশ্বত কিুতসরর ডাোয়। 

উসি র্াক ড়িষিাষ্প 

নহাক কাসলা নমস র ড়েষ্পড়ত্ত। 

ভাই-ভাই এক হসয়  

িস  উঠুক সম্প্রীড়ত। 
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আড়ম মােুষ হসয় মরসত চ্াই 

নসৌড়মত সরকার 

 

ো, আড়ম ড়হনু্দ হসিা ো 

আড়ম মুসলমাে হসিা ো 

হসত চ্াই ো নিৌদ্ধ, ড়িস্টাে ড়কিংিা দজে। 

মােুষ হসয় জসন্মড়ছ, মােুষ হসয়ই মরসিা ; 

নতারা মড়ন্দর ভাড়ঙস, ভাড়ঙস মসড়জদও 

তিু িলা ফাড়টসয় িলড়ি নতারা োড়মিক 

আড়ম ভাই ভাঙাভাড়ঙসত নেই। 

নকে েসমির সুরা নিাঁসচ্ 

মােুষসক িাোস অমােুষ 

ঈশ্বর মােুষ িাড়েসয়ড়ছল 

নতারা তাসক কসরড়ছস মাতাল 

ড়দসের নিলাসতও নচ্াখ্ অন্ধ 
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েইসল রঙ-নিরসঙর চ্শমা ! 

ঈশ্বরসক েয়, একড়টিার মােুসষর কর্া ভাি 

র্াকসত নদ তাসক মােুষ হসয়।। 
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অড়ক্সসজে ড়িসরােী 

সঞ্জয় নসাম 

 

প্রমাণ হসলা আমাসদর রাজেীড়ত অড়ক্সসজে ড়িসরােী 

জেস্বাসিয অড়ক্সসজসের ড়িপুল  াটড়ত 

 

শড়ে-রাম-হেুমাে 

নর্খ্াসে নর্ মড়ন্দর নপসয়সছে মার্া ঠুসকসছে 

নভাসটর জেয ড়িসয়সছে মসড়জসদ-ড়িজিায় 

 

আমাসদর নচ্াসখ্র জসল ভাসলািাসার েুে আসছ 

শ্বাসিায়ুসত আসছ জীিেদায়ী অড়ক্সসজে 

 

চ্ারড়দসক অজস্র মততেদী জলহীে েণিা 
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রাজেীড়ত নর্সক নিসলা রাজেীড়তসত 

 

েুসলা ছা া কী নদসিা নতাসক? 

 

পতড়র্িী, আড়ম আয়োয় ড়েসজর মুখ্ নদখ্সিা 

মুড়ছসয় নদসিা নতার নচ্াখ্। 
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নতামার-আমার 

নমৌড়মতা ভাওয়াল দাস 

 
নতামার ঠাকুর নদয়াসলসত নোসল 

েুসটা মালা, কািসজর ফুল, 

আমার ঠাকুর িাসে-িাসে িাাঁসচ্ 

লাল নপস  আর নখ্ালা চু্ল। 

 

নতামার ঠাকুর শহসরর ড়ভস  

নরাজ পর্ হারায়, প্রড়তিণ, 

আমার ঠাকুর রাোমাড়ট মাসখ্ 

মাদল সুসর মে নকমে। 

 

নতামার ঠাকুর রাস্তার নমাস  

শুেু পূজা পায় পাঁড়চ্সশ, 
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আমার ঠাকুর ট্রাসম-িাসস নরাজ 

নছাটিসল্পর িাতাসস। 

 

নতামার ঠাকুর মূড়তিমাে 

পা ার নমাস  েুসলাময়, 

আমার ঠাকুর ড়শড়শর নছাাঁয়ায় 

িুসকর িযর্ায় সুর হসয় রয়। 

 

নতামার ঠাকুর নজা াসাাঁসকা আর 

শাড়িড়েসকতেই স্তব্ধ, 

আমার ঠাকুর িািংলার জল 

ওই, নশাসো, িো-পদ্মার শব্দ। 
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টাইটাড়েক 

তন্ময় নদি 

 

অেিড়িস্ততত সাদা নকলাসাকার জীিসের ওপর 

আিছা েীসলর পরত। মততুযর মসতা ঠািা, ড়হম ! 

মাস্তুসলর পাাঁজর খু্সল জসল লুড়টসয় প সছ 

লাইফিাডি। অড়েশ্চয়তার নেউসয়র োক্কায় 

ে িস  পাসয়র েীসচ্ শুসয় র্াকা পতড়র্িীর 

নকন্দ্র নর্সক উসঠ আসসছ িেিসে লাভা 

 

তিুও িুসকর মাসে ড়ির িিসিযর ভারসামযতা। 

নচ্িা করড়ছ  ুড়রসয় নফলসত ভাসিযর হুইল, 

জমাট শীতল অন্ধকাসরর চ্ক্রিূযহ 

 

ওই নতা েতুে নভার। উষ্ণ রক্তপ্রিাসহর শব্দ। ছলাৎ... 
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আমাসদর ওসয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করসণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দসত নর্ািাসর্াি করুে। ড়ভড়জট করুে আমাসদর 
ওসয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লসি নলখ্া নপাস্ট করসত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উসিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লি। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প সত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওসয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হারাসো সম্পকি 

অযড়িক্স 

 

আজ নর্সক ড়ঠক দুই মাস আসি আমার আর আমার িীর ড়ডসভাসি 
এর জেয নকাসটি হাড়জর হওয়ার তাড়রখ্ ড়ছল। ড়কন্তু এই 
লকডাউসের নদৌলসত নকাটি-কাছাড়র নতা সিই িন্ধ, তাই আর 
হসলা ো। কসি নর্ সি ড়ঠক হসি আর কসিই নর্ এই  রিড়ন্দ 
র্াকার নর্সক ড়েস্তার পাসিা, নসটাই নিাো র্াসে ো। 

আড়ম একটা নিসরকাড়র প্রড়তষ্ঠাসে কমিরত চ্াকড়রজীিী, িাড়  
কলকাতাসতই তসি কাসজর সূসত্র র্াকসত হয় েয়ডাসত। আড়ম 
আর আমার িউ, ড়িিাড়হত প্রায় আট িছর, আমাসদর একটা 
নমসয়ও আসছ, ড়তড়ন্ন, এিার জুলাইসত পাাঁচ্ িছর পূণি হসি তার। 
ড়তড়ন্ন আর ওর মা কলকাতাসতই র্াসক। আসসল ড়তড়ন্নর মা, মাসে 
আমার িী ঋড়তকা, একটা নিসরকাড়র সু্কসলর ড়শড়িকা। আমার 
আর ওর ড়কন্তু লাভ মযাসরজ হসয়ড়ছল, তসি সমসয়র সাসর্ সাসর্ 
ভাসলািাসা িা ওই লাভটা নর্ে হাড়রসয় নিসছ নকার্াও। কসলসজই 
পড়রচ্য় আমাসদর। আড়ম অড়িম স্নাতসকর ছাত্র আর ওর প্রর্ম 
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িৎসর। সম্পকিটা িস  ওসঠ খু্ি কম সমসয়ই। ড়িসয়টা একটু 
নদড়রসতই হয় আমাসদর। এমড়ে নকাসো নরামাঞ্চকর িল্প নেই এর 
নপছসে, ওই দু’জসের প াসশাো নশষ কসর, চ্াকড়রসত েুসক 
ড়েসজসদর একটু িায়ী কসর তারপর ড়িসয়টা কড়র। ওই েরুে 
ড়িসয়র আসি পাাঁচ্ িছসরর সম্পকি। ওর িাড় ও কলকাতাসতই। 
আড়ম ওই দড়িণ ড়দসক র্াকতাম আর ওর িাড়  পড়শ্চম ড়দসক। 
ড়িসয়র পর চ্ার িছর আমরা একসাসর্ই র্াকতাম, আমাসদর 
কলকাতার িাড় সতই। ও তখ্েও ওই সু্কসলই চ্াকড়র করসতা আর 
আড়ম অেয একটা নিসরকাড়র নকাম্পাড়েসতই ড়ছলাম। ড়িসয়র ড়তে 
িছর পর ড়তড়ন্ন এসলা। আমরা খু্িই খু্ড়শ ড়ছলাম। আমার মা-িািা, 
আড়ম, ঋড়তকা আর আমাসদর পড়রিাসরর নছাসটা সদসয ড়তড়ন্ন, 
এটাই আমাসদর সিংসার ড়ছসলা। এক সাসর্ নিশ ভাসলাই নকসটসছ 
চ্ারসট িছর। তারপর একটা অফার পাই আড়ম িযাোসলার নর্সক, 
ভাসলা মাইসে ড়ছল, তাই ড়ঠক কড়র নর্ এই কাসজই নর্াি নদসিা। 

একটা ড়েম্ন মেযড়িত্ত পড়রিাসরর নছসল আড়ম। প াসশাোসত 
আিাসিা া ভাসলা ড়ছলাম তাই একটা সিংকল্প ড়ছসলা, নর্ অসেক 
টাকা উপাজিে করসিা। তাই একটু ভাসলা র্াকার আর সিাই নক 
ভাসলা রাখ্ার নচ্িায় ঋড়তকা আর এক িছসরর ড়তড়ন্নসক িািা-মার 
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সাসর্ নছস  চ্সল র্াই িযাোসলার। নভসিড়ছলাম ড়ঠক ঠাক ভাসি সি 
চ্লসল, সিাই নক ড়েসয় আসসিা কলকাতা নর্সক এখ্াসেই। প্রর্ম 
প্রর্ম কি হসতা সিাইসক নছস  একা একা র্াকসত। আর প্রর্ম 
ছয় মাস নকাসো ছুড়টও নদয়ড়ে নর্ িাড়  ড়িসয়  ুসর আসসিা। 
কলকাতা নর্সক কাসরা িযাোসলাসর আমার সাসর্ নদখ্া করসত 
র্াওয়াও সম্ভি হসতা ো কারণ ঋড়তকার চ্াকড়র ড়ছসলা তারপর 
ড়তড়ন্নও নছাসটা আর সাসর্ মা-িািাসকও একা নফসল আসা সম্ভি 
ড়ছল ো। র্াই নহাক, ছয় মাস পর র্াই আড়ম িাড় সত, তখ্ে সিাই 
খু্ি খু্ড়শ, প্রর্মিার িাড় র নর্সক এতদূর এতড়দে েসর নর্সক 
এলাম। দশ ড়দসের ছুড়ট কাড়টসয় আিার ড়ফসর র্াই। এভাসিই 
িছর নকসট র্ায় আর মাসে এক দু’িার এসসড়ছলাম িাড় । তারপর 
িযাোসলাসর নদ  িছর চ্াকড়রটা করার পর েয়ডাসত িতিমাে 
প্রড়তষ্ঠােটাসত নর্াি নদই। এক িছর পর িাড় সত িড়ল সিাই ড়মসল 
আমার এখ্াসে চ্সল আসসত, তসি িািা আর ঋড়তকা নকউ রাড়জ 
হয়ড়ে, র্ড়দও মা নচ্সয়ড়ছল আসসত। তারপর ড়তড়ন্নও সু্কসল ভড়তি 
হয়। িযাস কাউসকই আো হয়ড়ে আমার ওখ্াসে, মাসে  ুরসত 
এসসসছ কসয়কিার ড়ঠকই। আড়মও িাড়  আসতাম মাসে মাসে 
তসি সমসয়র সাসর্ সাসর্ র্াওয়া আসাটাও কসম নিসছ। নর্খ্াসে 
র্াড়ক আর নর্মে স্তসর আমার কাজ, নসই জাকজমসক ড়েসজর 
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জীিেটা সাড়জসয় ড়েসয়ড়ছলাম। আর কাসজর চ্াপও িা সত র্াসক 
আসস্ত আসস্ত। ঋড়তকার সাসর্ নফাসে কর্া িলাটাও কসম নিড়ছসলা। 
আসি ড়দসে দু-একিার নফাে নতা হতই, সিার সাসর্ কর্া িলার 
জেয আর সময় নপসলই ঋড়তকাসক নফাে কসর ড়কছুিণ কর্া িসল 
ড়েতাম। এখ্ে নতা নসসি ড়কছুই কসম নিসছ। হয়ত দু’ড়দসে 
একিার নফাে করতাম আর ওটাসতই সিার সাসর্ কর্া আর মাসে 
মাসে নতা নসটাও করা হসয় ওসঠ ো। তসি হযাাঁ ড়তড়ন্ন নফাে করসল 
আমার কর্া িলসতই হসতা। 

আসস্ত আসস্ত সময় নপড়রসয় র্াড়েসলা আর আড়ম দূসর সসর 
আসড়ছলাম ঋড়তকার নর্সক। নকমে নর্ে একটা ড়িরড়ক্ত এসস 
পসরড়ছল। এমে ো নর্ আড়ম অেয নকাসো সম্পসকি জড় সয় পসর 
ড়ছলাম তসি এই সম্পকিটাও এখ্ে িাাঁেে মসে হড়েসলা। আর এক 
সাসর্ও নতা র্াকা সম্ভি হড়েসলা ো। ও আমার কাসছ এসস 
র্াকসত রাড়জ ো ড়েসজর চ্াকড়র নছস  আর আমার কাসছও নকাসো 
উপায় নেই কলকাতা নত িায়ী ভাসি র্াকার। তাই ভািলাম 
ড়িিাহটা নভসে নদওয়াটাই উড়চ্ত হসি। তাই িললাম একড়দে 
নফাসেই ওসক। ড়জসজ্ঞস করসলা "সকে, হঠাৎ ড়ক হসলা নর্ এসতা 
িস া পদসিপ?" িুড়েসয় িললাম সি কারণ। ড়জসজ্ঞস করসলা 
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"িািা-মা আর ড়তড়ন্নর ড়ক হসি?" তখ্ে এই প্রশ্নটার উত্তর ড়ছসলা 
ো আমার কাসছ। আসসল অতদুর ভাড়িড়ে তখ্েও তাই িললাম 
"সস েয় একটা নকাসো উপায় করা র্াসি।" তখ্ে ও িলসলা "ড়ঠক 
আসছ আসি সি নভসি োও তারপর জাড়েও, আমারও একটু সময় 
চ্াই ভািসত।" আমার মে িদলাসোর নচ্িা ও কসরড়ে ড়ঠকই তসি 
ওর িলার আওয়াজটা এিার একটু ভাো ভাো হসলা, িুেলাম 
হসয়সতা নচ্াখ্ ড়দসয় ওর জল প সছ, মেটা খ্ারাপ হসয়সছ ড়কন্তু 
িুেসত ড়দসে ো আমায়। 

ড়তে ড়দে নভসি একটা ড়েণিয় ড়েসয় নফাসে কর্া িললাম ঋড়তকার 
সাসর্। জাোলাম ওসক নর্ ড়ডসভাসসির পর িািা-মাসক আড়ম ড়েসয় 
আসসিা আমার কাসছ েয়ডাসত আর রইসলা ড়তড়ন্নর কর্া, নস েয় 
ওর সাসর্ই র্াকসি আর িললাম নর্ ও চ্াইসল আমাসদর 
কলকাতার িাড় সতই র্াকসত পাসর, মাসে মাসে ড়তড়ন্ন নক নদখ্সত 
আসসিা কলকাতা নত। আসসল ওই িাড় সত ড়িসয় হসয় এসসড়ছসলা 
প্রর্ম, এসতা িছর ওই িাড় সতই কাড়টসয়সছ, একটা আলাদা মায়া 
নত জড় সয় পস সছ তাই আর আলাদা করসত চ্াইলাম ো। সি 
চু্প কসর শুসে উত্তর ড়দসলা "সিই নতা শুেলাম, নতামার ইসে 
মতেই নহাক সি শুেু আমার একটা অেুসরাে আসছ, নসটা রাখ্া 
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নিসল ভাসলা হসতা।" আড়ম ড়জসজ্ঞস করলাম "িসলা ড়ক চ্াও? নচ্িা 
করসিা র্র্াসােয।" ও িলসলা "িাড় টা তুড়ম নরসখ্ ড়েও, আড়ম 
ভা া িাড়  ড়েসয় খ্রচ্া চ্াড়লসয় নেসিা, শুেু িািা-মা নক আমার 
সাসর্ র্াকসত দাও।" আড়ম শুসে অিাক হলাম, ড়জসজ্ঞস করলাম 
"এটা আিার ড়ক েরসের আড়জি হসলা? আমার িািা-মা নতামার 
সাসর্ নকেই িা র্াকসিে ?" তখ্ে ও িলসলা "আজ আমাসদর 
ড়িসয় নভসে ড়দে তুড়ম, িুেসত পারড়ছ নসটাসত নতামার অড়েকার 
হসতই পাসর। তসি িত ১২-১৩ িছর েসর আমার িািা-মার সমাে 
িাসেই এই দু’জে মােুষসক নরসখ্ড়ছ আর আমার িািা-মা চ্সল 
র্াওয়ার পর, এই দুড়ট মােুষ নক জড় সয় আড়ছ আড়ম। আমার ড়ক 
এই মােুষগুসলা, এই সম্পকিগুসলার ওপসর নকাসো অড়েকার 
নেই?" শুেলাম ওর কর্াগুসলা, ড়কছুটা নিাোর নচ্িাও করলাম 
তসি মা-িািাসক ওর কাসছ ড়দসত পারলাম ো। তাই িসল ড়দলাম 
"ো এটা সম্ভি ো।" তখ্ে ও িসল উঠসলা "তসি এই ড়ডসভাসিটাও 
সম্ভি ো।" আর নফােটা নরসখ্ ড়দসলা। মা িািা অর্িা ড়তড়ন্ন 
নকউই এই সসির ড়িষসয় জােসতা ো। জাোইড়ে কারণ িািা-মার 
শরীরটা ড়ঠক র্াসক ো, তাই অর্র্া ড়চ্িায় নফলসত চ্াইো আর 
ড়তড়ন্ন নতা নছাসটা, িুেসিই িা ড়ক ! র্াই নহাক, আসরা এক-দুইিার 
ওসক নিাোসোর নচ্িা করলাম তসি ও আর মােসলা ো তাই 
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ড়েসজর আইেজীিীসক ড়দসয় ওর কাসছ কািজ পাঠালাম ড়ডসভাসসির, 
সই কসরড়ে তাই নশষসমষ নকসটা উঠসলা নকাসটি। আর নসই 
সূসত্রই এলাম কলকাতা আর িযাস আটসক পরলাম এই 
লকডাউসে। 

জাড়ে এই লকডাউেটা জরুড়র ড়ছসলা খু্িই, মােুষ-নক সুি রাখ্সত, 
ভাসলা রাখ্সত। তসি আমার জেয নর্ে এটা একটা ড়িরড়ক্তকর দন্ড 
ড়ছসলা, িন্দী হসয় নিড়ছলাম নসই মােুষটার সাসর্ র্ার নর্সক 
আলাদা হওয়ার জেযই আমার এখ্াসে আসা। খু্ি ড়িরক্ত লািসতা, 
সারাড়দে তাসক নচ্াসখ্র সামসে নদখ্সত, তসি ড়তড়ন্নসক সারািণ 
কাসছ নপতাম তাই সহয হসয় নর্ত এসি। আর িাড় সত খু্ি একটা 
কাজও ড়ছসলা ো, সারাড়দে ওই নমািাইল, লযাপটপ আর নমইল 
নচ্ক, মাসে মাসে ছাাঁসদ ড়িসয় ফুল িাছগুসলাসক একটু জল ড়দতাম 
আর একটুআেটু িাড় র কাজ করতাম িযাস। এভাসিই ড়দে 
কাটড়ছসলা, হঠাৎ একড়দে  ুম ভােসলা একটা ড়চ্ৎকাসরর আওয়াজ 
শুসে, নদৌস  িাইসর নিড়রসয় নদড়খ্ ঋড়তকা পসর আসছ ড়সড় র 
নশসষ। তারাহুসরা কসর নিলাম ওর কাসছ, িুেসত পারলাম ভাসলাই 
নচ্াট নপসয়সছ িাম পাসয় আর ডাে হাতটাসত। নহাঁসট র্াওয়ার 
অিিায় ড়ছল ো, তাই আড়ম নকাসল কসরই ড়েসয় নিলাম ওসক ওর 
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 সর। ডাক্তার ডাকলাম, আমার িনু্ধই ড়ছসলা নস, আমাসদর 
পাড়রিাড়রক ড়চ্ড়কৎসক। এসলা ড়দসিযনু্দ আো  ন্টার মসেযই। 
নদসখ্ই িলসলা এক্সসর আর ড়কছু পরীিা করাসত। ড়েসয় নিলাম 
আড়ম আর ড়দসিযনু্দ ড়মসল ওসক। ড়তড়ন্ন আর মা-িািা িাড় সতই 
ড়ছসলা। সি কসর ড়ফরসত ড়ফরসত তখ্ে প্রায় দুপুর নদ টা। 
ড়রসপাটি এসলা ড়িসকসল, র্া নভসিড়ছসলা ড়দসিযনু্দ নসটাই হসয়সছ। 
ডাে হাসতর হা টা নভসঙসছ আর িাম পাসয়র হাাঁটুসত ড়চ্র েসরসছ। 
সি ড়মড়লসয় দাাঁ াসলা নর্ দুই জায়িাসতই প্লাস্টার করসত হসি আর 
ড়ঠক হসত হসত নমাট এক মাস সময় লািসি। তার আসি 
নকাসোরকম ভারী কাজ করা িারণ আর ড়িছাোয় সজ্জাশায়ী 
র্াকসত হসি কম কসরও আ াই সপ্তাহ। সি ওষুে ড়লসখ্ ড়দসয় 
আর খ্াওয়াসোর পদ্ধড়ত িসল ড়দসিযনু্দ চ্সল নিসলা। নসড়দে দুপুসরর 
রান্নাটা আড়মই কসরড়ছলাম। আর নতা নকউ নেই করার। আর 
নসড়দে নর্সকই ঋড়তকা নর্সি কাজগুসলা করসতা সারাড়দে, র্ত 
সি ওর দাড়য়ত্ব ড়ছসলা সিার প্রড়ত, সি এসলা আমার  াস  আর 
সাসর্ ওর নদখ্াসশাোও করসত হল। 

আিামীড়দে নর্সক সময়তাড়লকা পাসে নিসলা আমার। সকাসল 
উসঠই নিলাম ঋড়তকার  সর। নদখ্লাম ও নজসি আসছ আর মা 
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িসসড়ছসলা ওর পাসশ। কর্া িসল জােসত পারলাম, নভার পাাঁচ্টা 
নর্সকই োড়ক ও নজসি আসছ। ওটাই আসসল ওর নরাজকার ওঠার 
সময় আর ওর ওঠার পর, এই সাস  পাাঁচ্টা োিাদ মাও উসঠ 
পস ে তসি আজ একটু তা াতাড়  উসঠসছে। আর ওঠার কারণটা 
হসলা ঋড়তকা। সকাসল নজসিই োড়ক কাউসক ো জাড়েসয় িার্রুম 
র্াওয়ার নচ্িা কসরড়ছল আর পস  নিসছ নমসেসত আর নসই 
আওয়াসজই মার  ুম নভসে নিসছ আর মা ওসক িার্রুসম ড়েসয় 
নিসছ। এটা নদসখ্ ড়ঠক করলাম আজ রাত নর্সক ওর আর ড়তড়ন্নর 
সাসর্ই  ুসমাসিা েইসল মাসক অর্র্া ড়িরক্ত হসত হসি। র্ড়দও মা 
একটুকুও ড়িরক্ত হয়েী, িরিং ড়চ্ড়িত ড়ছল ওসক ড়েসয়। তারপর 
ড়কছু ওষুে নদওয়ার ড়ছসলা ওসক, নসগুসলা ড়দসয় ড়েসয় ড়েসজ একটু 
নেশ হসয় েুকলাম রান্না সর, মাও এসলা সাহার্য করসত, মাো 
করাসত িলসলা নর্ এটুকু সাহার্য উড়ে সি সময়ই কসরে রান্না 
করসত। দু’জসে রান্নার কাজটা নসসর ড়তড়ন্নসক উসঠালাম আর ওসক 
নেশ কড়রসয় সিাই ড়মসল সকাসলর খ্াওয়ারটা নখ্সয় ড়েলাম। 
এরপর িাসে মাজা, কাপ  নোয়া,  র নমাছা সিই এক এর পর 
এক করসত লািলাম, আর মাসক িললাম ঋড়তকাসক নখ্য়াল 
রাখ্সত েইসল মা নকাসো কাজই পুসরাপুড়র করসত ড়দসতা ো 
আমাসক। সি কাসজর মাসে হঠাৎ েজর চ্সল নর্ত ওর ড়দসক আর 
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নদখ্তাম ও তাড়কসয় আসছ আমার ড়দসক, মে খ্ারাপ ড়েসয়, কারণ 
ও নকাসোড়দে আমাসক ড়কছু করসত ড়দসতা ো আর নর্ই আমার 
েজর ওর ওপর নর্ত, অেযড়দসক তাকাসোর ভাে করসতা। এই 
ভাসিই সারাড়দে নকসট নিসলা। রাসত খ্াওয়ার পর  ুসমাসত র্াই, 
ড়তড়ন্নসকও ড়েসয় আড়স আমাসদরই  সর, ওসক মাসে শুইসয় দু’পাসশ 
শুলাম দু’জসে। আজ প্রায় দুই িছর পর এক ড়িছাোয় আমরা। 
খু্ি িাি ড়ছলাম তাই ড়িছাোসত মার্া রাখ্সতই  ুড়মসয় পড় । পসর 
সকাসল  ুম ভাঙসতই নদড়খ্ মাসে ড়তড়ন্ন নেই চ্সল নিসছ ঠাম্মা আর 
ঠাকুরদার কাসছ, ড়িছাোয় ড়ছলাম শুেু আড়ম আর ও। উসঠ প লাম 
নদড়র ো কসর আর শুরু একই নসই সময়তাড়লকা ড়হসসসি কাজ 
করা। আজ রাত নর্সক ড়তড়ন্ন  ুমাসতা ো আমাসদর সাসর্, শুেু 
আড়ম আর ওই শুতাম একসাসর্। এই ভাসিই ড়দেগুসলা নপসরাসত 
র্াকসলা, একড়দে, দুইড়দে, ড়তেড়দে কসর এক সপ্তাহ। নরাজ 
নভাসর ওঠা, সিার জেয কাজ করা আর িাি হসয় ড়িছাোয় পস  
র্াওয়া। খু্ি ড়িষণ্ণ লািসতা মাসে মাসে। আর িুেলাম আসস্ত আসস্ত 
এই ড়কছুড়দসেই আমার এই অিিা আর মােুষটা নতা কসতা িছর 
নর্সক এই সি করসছ আর সাসর্ ড়েসজর চ্াকড়রটাও সামলাসে। 
জাসেে নসড়দে নর্সক একটা আলাদা শ্রদ্ধা জন্মাসলা ওর প্রড়ত। 
নসই নর্ আমাসদর কসলসজর অপড়রপক্ক ভাসলািাসাটা ড়ছসলা, 
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তারপর ড়িসয় তারপর নসইভাসি সম্পকিটাসক সময়টাই ড়দসয় ওঠা 
হয়ড়ে পূণিতা পাওয়ার, র্ড়দও নিড়শরভাি নদাষটা আমারই ড়ছল, 
নসই সময়টা মসে হসলা নর্ে সম্পকিটা এখ্ে পূণিতা পাড়েসলা। 

ড়দে নপসরাসত র্াকসলা আর তার প্রড়ত ভাসলািাসাটা নর্ে ড়ফসর 
ড়ফসর আসড়ছল আমার মসে। নসই ড়দেগুসলা, নসই সময়গুসলা 
নভসস আসড়ছসলা র্খ্ে ভাসলািাসায় ড়মসল ড়মসশ একাকার হসয় 
নিড়ছলাম দু’জসে। মসে মসে ড়ঠক করলাম ড়ফরসিা ো েসয়ডাসত 
আর। ওই কাজটা নছস , কলকাতাসতই নকাসো কাজ খু্াঁসজ নেসিা। 
সময় লািসি একটু আর নিতেটাও হয়সতা মসের মতে পাসিা ো, 
তাও নর্টুকু িযািংসকর খ্াতায় আসছ নসটুকুসত চ্সল র্াসি। আর এই 
লকডাউে এটাও ড়শড়খ্সয়সছ নর্ আমাসদর নরাজকার জীড়িকাসত 
জরুড়র ড়জড়েসগুসলার আড়র্িক মূলয র্সর্ি কম, অর্ি নতা আমরা 
খ্রচ্ কড়র ড়েসজসদর সদাড়ম্ভক জীড়িকার সামগ্রীগুসলাসত। এটা মসে 
নভসি রাখ্লাম তসি ওসক িলার সাহসটা নজািাসত সময় নলসিসছ 
অসেক। ভাসলািাসা র্খ্ে ড়ছল ো এই ভয়টাও ড়ছল ো আর এখ্ে 
ভয়টা এসসসছ কারণ ভাসলািাসাটা ড়ফসর নপসয়ড়ছ। ভয়টা ওর 
নর্সক ো, ওসক হারাসোর ভয় এটা। 
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নদখ্সত নদখ্সত ড়ঠক হসয় নিল ও। এখ্ে র্সর্িই ভাসলা, ড়েসজর 
সি কাজ আিার সামসল ড়েসে, তিুও নর্টুকু পাড়র হাসত হাসত 
ওসক সাহার্য কড়র, ও মাো কসর তসি এই সাহাসর্যর ছসলই নহাক, 
ওর কাছাকাড়ছ র্াকসত পাড়র আর ওর ড়কছুটা আরাম হয় তাই 
কড়র। এখ্সো এক সাসর্ই শুই। হঠাৎ একড়দে নশায়ার সময় আর 
ড়েসজর মসের কর্া আটকাসত পারলাম ো, নভসে পরলাম, নকাঁসদ 
নফললাম, আর আমার নচ্াসখ্ জল নদসখ্ জড় সয় েরসলা ও 
আমাসক, ড়জসজ্ঞস করসলা "ড়ক হসয়সছ ? কাাঁদসছা নকে এভাসি 
হঠাৎ?" আড়ম িললাম "আর পারড়ছ ো, নতামাসক নছস , নতামার 
পাসশ নর্সকও নতামার নর্সক কসতা দূসর সসর নিড়ছ আড়ম ড়েসজর 
ভুসল। পারড়ছ ো আর।" আমার মার্ায় হাত িুড়লসয় িলসলা 
"সতামার জীিে, তুড়ম নর্ভাসি চ্াও িাাঁচ্সতই পাসরা, তুড়ম ড়িসয় 
কসরছ িসলই নর্ আমার সাসর্ সারাজীিে র্াকসত হসি নসটাসতা 
জরুড়র ো, তুড়ম আলাদা হসত চ্াও আলাদা হসয় নর্সতই পাসরা। 
নসটা নতা নদাসষর ড়কছু ো।" ওর কর্াগুসলা শুসে নর্ে আসরা 
নভসে প লাম, ড়েসজসক আসরা নছাসটা মসে হল এই মােুষটার 
কাসছ। নশসষ িললাম ওসক "আড়ম নতামাসদর সাসর্ র্াকসিা, 
চ্াইো আমার ড়ডসভাসি, চ্াইো টাকা, শুেু নতামাসদর ড়েসয় র্াকসত 
চ্াই। এখ্াসেই একটা কাজ খু্াঁসজ নর্সক র্াসিা। একসাসর্ র্াকসিা, 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৩ 

িসলা ড়র তুড়ম র্াকসি নতা আমার সাসর্ ?" এটা শুসেই ও আমায় 
নছস  একটু দূসর সসর িসসলা। ওর নচ্াখ্টাও নভজা তসি মুসখ্ 
ড়কছুই িলসলা ো। ড়জসজ্ঞস করলাম আিার "িসলা ো ড়র তুড়ম 
র্াকসি নতা আমার সাসর্ই?" ড়কছুিণ পর উত্তর ড়দসলা "ো। 
আড়ম র্াকসত পারসিা ো নতামার সাসর্।" আড়ম কারণটা ড়জসজ্ঞস 
করসতই িসল উঠসলা "তুড়ম র্া িসলছ, নর্ই ড়েণিয় ড়েসয়সছা এই 
সম্পকিটা ড়েসয় ড়েসজর িযাপাসর নভসি আড়ম নসটাসতই রাড়জ 
ড়ছলাম। আর আজ আড়ম ড়েসজর জীিসের ড়সদ্ধাি ড়েসয় ড়েসয়ড়ছ 
আর আড়ম চ্াই ো এই সম্পকিটা রাখ্সত। আশা কড়র তুড়মও নজার 
করসি ো আমায়।" এই কর্াটা শুসে আর ড়ক িা িলতাম ওসক 
আড়ম। ড়ঠকই নতা িলসছ ও, আমার জীিসের ড়সদ্ধািগুসলা নেওয়ার 
অড়েকার আমার র্াকসল ওরও অড়েকার আসছ ড়েসজর জীিসের 
ড়সদ্ধািগুসলা নেওয়ার। র্ড়দও জাড়ে ও খু্ি অড়ভমাে কসর আসছ 
আমার ওপর, এটাও হসত পাসর নর্ ওর আত্মমর্িাদাসত অসেকখ্াড়ে 
আ াত নলসিসছ আমার কর্ায় অর্িা ওর আমার প্রড়ত 
ভাসলািাসাটা আজ নকার্াও হাড়রসয় ড়িসয়সছ। কারণটা নর্টাই 
নহাক, অসম্মাে করসিা ো ওর কর্ার আড়ম শুেু প্রার্িো করড়ছ ওর 
আমার সাসর্ নর্সক র্াওয়ার। আর র্ড়দ ো র্াসক তাহসল এই 
লকডাউেটা র্তড়দে আসছ, ড়েসজর এই সুিণি মুহূতিগুসলা উপসভাি 
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কসর নেই। নশসষ ড়ক হসি এই সম্পকিটার পড়রণড়ত আড়ম জাড়ে ো 
তসি ঋড়তকাসক আজীিে ভাসলাসিসস র্াসিা আর র্াকসিা ওর 
আসশপাসশই, ড়েসজর সি দাড়য়ত্বগুসলা পালে করসিা ওর প্রড়ত। 
ভাসলা রাখ্সিা ওসক। 
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একা 

নদিদশিে চ্ন্দ 

 
জােলার িাইসর নর্সক আিছা আসলা উাঁড়ক ড়দসে, 

নকায়াসরড়ন্টসে র্াকা মােুষগুসলা আসলার খু্াঁড়ট অিড়ে নপৌঁছসত 
পারসছ ো। 

নচ্ো মুখ্গুড়লও আজ দু-চ্ার কর্ায় কাজ সাসর। 

দরজার ওপাশ নর্সক ড়খ্ল আটা... 

একাকীত্বসক সেী কসরই সময় কাটসছ তাসদর। 

আইসসাসলশে নশসষ আসলার পসর্ পা িা ায় মােুষগুসলা। 
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ইো 

ড়মঠুে রায় 

 

ইসেগুসলা িাড়স হসয় পস  আসছ েদিমায় 

চ্ারপাসশ অমাড়েশায় নেসক নিসছ রাড়শ রাড়শ স্বপ্ন। 

স্বপ্ন নপা ার িন্ধ িুসক ড়েসয় চ্ামড়চ্ড়কর মসতা উস  র্ায় ড়েশুড়তর 
িাতিা িায়ু । 

ভুিে জুস  নজাোড়কর মসতা িসয় আসে ইো-মততুয 

অর্িা মহাপ্রিাসের অমতত িাতিা। 
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শুেু তুড়ম আর আড়ম 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

নম ো ড়ঠক কসরসছ আজ ড়িসয়িাড় সত শাড়  পস  র্াসি। দ রজা 
লাড়িসয় নসই দুই  ন্টা েসর শাড় টা খু্লসছ আর প সছ ! ড়কছুসতই 
শাড় টা ড়ঠক মসতা গুড়ছসয় প সত পারসছ ো, নশসষ ড়িরক্ত হসয় 
িসল- ‘েুর !’ 

এমে সময় শুভ দরজা নঠসল নভতসর এসস িলসলা- ‘ড়ক হল 
নম ো? এখ্েও তুড়ম নরড়ড হওড়ে ?’ 

নম ো িলসলা- ‘এই শাড় টা ড়কছুসতই নিাছ কসর প সত পারড়ছ 
ো !’ 

নসই কর্া শুসে শুভ খু্ি হাসসত লািসলা, নম ো শুভর মুসখ্র হাড়স 
নদসখ্ িলসলা- ‘শয়তাে, িসলই তার মুসখ্র উপর শাড় টা ছুস  
িলসলা- র্াও তুড়ম একা, আড়ম র্াসিা ো।’ শুভ তার কাসছ এসস 
িলসলা- ‘নমসয়সদর আসল রুপ শাড় সতই প্রকাশ পায়। োও তুড়ম 
পস  োও আড়ম নদড়খ্সয় ড়দড়ে !’ 
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নম ো আিার শাড় টা প সলা তা নদসখ্ শুভ িলসলা- ‘এমে কসর 
নকউ শাড়  পস  ? নখ্াসলা আড়ম নতামাসক পড় সয় ড়দড়ে।’ িসল 
শুভ নিশ সুন্দর কসর তাসক শাড় টা পড় সয় ড়দল। তা নদসখ্ নম ো 
শুভর ড়দসক আ সচ্াসখ্ তাড়কসয় িলসলা- ‘তুড়ম নতা নদড়খ্ সি 
ড়কছুই জাসো।’ 

শুভ নম োসক কাসছ নটসে জড় সয় িলসলা- ‘হুম নিা !’ নম ো 
িলসলা- ‘ছাস া চ্সলা, ড়িসয় িাড় সত নদড়র হসে ো?’ তারা র্খ্ে 
ড়িসয়িাড় সত এসস নখ্সত িসসলা, নম োর দুই হাসত নমসহড়ন্দ 
লািাসো। তাই নস নখ্সত পারসছ ো ! শুভ তখ্ে তাসক খ্াইসয় 
ড়দসত লািসলা, নসই সময় টুম্পা িসল উঠসলা- ‘এই নম ো নতার 
ড়ক ভািয ভাল, নতার ির নতাসক খ্াইসয় ড়দসে !’ 

রাসতরসিলায় র্খ্ে তারা িাড়  এল তখ্ে শুভ নম োসক িলসলা-
‘দাও নতামার শাড় টা খু্সল ড়দই।’ তা শুসে নম ো িলসলা- ‘তুড়ম 
খু্ি দুিু। এক েম্বর !’ শুভ িলসলা- ‘নকসো নিা?’ নম ো মুচ্ড়ক 
হাড়স ড়দসয় িলসলা- ‘সিসময় তুড়ম আমার খু্সল নদখ্সত চ্াও তাই 
ো? খু্িই দুিু তুড়ম !’ শুভ তখ্ে নম ো নক িলসলা- ‘নজসে রাসখ্া 
তুড়ম আমার সিাসের মা হসত র্াসো, নতামার সি ড়কছুই আমার, 
আড়ম নদখ্সিা ো নতা নক নদখ্সি?’ শুভ নম োসক িলসলা- ‘জাসো 
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আমাসদর ড়িসয়র আসি নর্ড়দে তুড়ম খু্ি িতড়িসত ড়ভসজ ড়িসয়ড়ছসল ! 
নসই ড়দে নতামার নপাশাক খু্সল আমার জামাটা নতামাসক প সত 
ড়দসয়ড়ছলাম !’ নম ো িলসলা জাড়ে- ‘তুড়ম তখ্ে দুিু নচ্াসখ্ আমার 
ড়দসক তাড়কসয়ড়ছসল ! এই, নতামার এই কর্াটা মসে আসছ?  
নর্ড়দে নতামার িািা মারা র্ায় হাসপাতাসল, নসড়দে নতামার সাসর্ 
সারারাত আড়ম হাসপাতাসল ড়ছলাম নতামার পাসশ ! পসররড়দে 
নতামার মে খু্ি খ্ারাপ ড়ছল নসই সময় আড়ম নতামার পাসশ 
সারাড়দে িসসড়ছলাম !’ 

‘জাড়ে’ িসল শুভ নম োসক িুসক মসেয নটসে িলসলা- ‘তুড়ম আমার 
আর আড়ম নতামার ! তুড়ম র্ড়দ নম  হসয় ওসঠা আড়ম হসিা িতড়ি।’ 
িসল একড়ট চু্মু নখ্সত চ্াইসলা, নম ো িলসলা- ‘এই অসভয আজ 
ছাস া  ুমাসত চ্সলা !’ ড়িছাোয় শুসয় শুভ  ুড়মসয় প সলা শাি 
নছসলর মসতা। নম ো তার পাসশ শুসয় নদখ্সছ শুভসক ! আর 
ভািসছ শুভ তুড়ম শুেু আমার ! আড়ম নখ্সল তুড়ম খ্াসি, আড়ম 
হাসসল তার কারণ তুড়ম হসি ! নতামার খু্ড়শসত আড়ম সুড়খ্ ! আজ 
জাসো শাড়  নকে প লাম ? শুেু নতামার জেযই ! তুড়ম শুেু 
আমার। 
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খু্ড়শর ঈদ 

েীতা কড়ি 

 

ড়মলে পিি এসসসছ নর ভাই, আকাসশ খু্ড়শর চ্াাঁদ 

ড়হনু্দ, মুসড়লম ড়মলসিা আজ ভুসল ড়িসয় সি িাদ-ড়িিাদ 

রাম আর রড়হম ভাই-ভাই সি, জিৎ-ড়পতা এক নর ভাই 

র্ত মত তত পর্ েসর নিসল ইি-নদিসকই নদখ্সত পাই। 

 

ঈসদর খু্ড়শসত হাসসিা, িাইসিা, দাে করসিা র্ত পাড়র 

িরীি-দুখ্ী সকসলর তসর মিা-ড়মঠাই দতয়ারী 

একফাড়ল চ্াাঁসদ জিৎ আসলা, আমরা শুেু নচ্সয় র্াড়ক 

ড়মড়ি নহসস চ্াাঁদ নর্ে িসল, আড়ম নতামাসদর ভাসলা রাড়খ্ 

আত্মীয়-কুটুম্ব সিার আশীষ, সিাই নদসি আশীিিাদ 

নসই অিসসর খু্শী হসিা আর ভুসল র্াসিা সি িাদ-ড়িিাদ। 

আিাহ-তালার িরণ কসর েমাজ প সিা সসি ড়মসল 
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দুখ্ীর দুাঃখ্সমাচ্ে করসিা উপরওয়ালার নদায়া নপসল। 

ড়হনু্দ, মুসড়লম ভাই আমরা, সিাে সি ভারত-মা’র 

নদসশর ড়িপসদ োাঁড়পসয় প সিা, করসিা ো নকাসো অহিংকার। 

 

আিাহ্ আর ড়িষু্ণসদি নর্ একজেই হে নস নতা জাড়ে 

তাহসল আমরা একটাই জাড়ত-মােুষ জাড়ত তাই মাড়ে। 
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িতিমাে মহাসিংকট ও সাড়হতয 

অড়িড়মত্র 

 
এখ্ে সারা পতড়র্িীসত ড়েদারুণ সিংকটময় পড়রড়িড়ত। মততুযর ড়মড়ছল 
চ্লসছ চ্ারড়দসক। ড়িসশষ কসর আমাসদর নদসশর অিিা এখ্ে 
গুরুতর। রীড়তমসতা ভসয়র পড়রসিশ চ্ারড়দসক। প্রসতযক দশ 
ড়মড়েট অির একড়ট অযামু্বসলন্স চ্সল র্াসে িাড় র পাশ ড়দসয়। 
নকাড়ভড অড়তমারী এর মসেযই আমাসদর মসেয নর্সক নকস  
ড়েসয়সছ লি লি মােুষসক। চ্সল ড়িসয়সছে নসৌড়মত্র চ্সট্টাপােযায় ও 
শে ন াসষর মসতা মােুসষরা। মারা ড়িসয়সছে সাস  আটসশার 
মসতা ডাক্তার ও িহু নসড়িকা িা োসি। কাসছর জেসক হাড়রসয় 
মােুষ ড়িপর্িস্ত। 

পাড়রপাড়শ্বিক অিিা সাড়হসতযর রূপসরখ্া ড়কছুটা িা অসেকটাই 
ড়েেিারণ কসর। তাই এখ্ে নলখ্সকর নলখ্ার মসতা মসের অিিা 
ড়ঠক নেই। ড়েকট জসেরা অসুি। নকউ নিড পাসেে ো, নকউ 
অড়ক্সসজসের অভাসি েুাঁকসত েুাঁকসত মারা র্াসেে। নলখ্ক ড়লখ্সিে 
ো ড়েসজসক ও আপেজেসদর িাাঁচ্াসিে ? মে ড়ঠক ো র্াকসল 
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নলখ্া দতরী হসি ড়কভাসি ? তাই এমতািিায় ড়ঠকমসতা সাড়হতয 
চ্চ্িা সম্ভি েয়। িা হসলও নসই নলখ্ায় ভয়, আতঙ্ক ও অসহায়তাই 
স্বাভাড়িক ভাসি নিড়শ কসর দতশযমাে হসি। িযর্া নিদো ফুসট উঠসি 
আিামী ড়দসের িল্প ও কড়িতাগুড়লসত। তাই িলা র্ায় নর্ সাড়হতয 
সতড়ির নিসত্রও এখ্ে খু্ি দুরিিা। 

হয়সতা এই অিিায় এই নিদোড়িেুর, অসহায়তা ভরা নলখ্া 
নর্সকই আিামী ড়দসের সাড়হতয সতড়ি হসি। এখ্সো তসি ড়কছু 
হাসযরসস ভরা নলখ্া নদখ্সত পাওয়া র্ায় ই িুসক, পড়ত্রকায় িা 
সামাড়জক মােযসম। হয়সতা এগুড়লই মােুসষর মে ভাসলা রাখ্সি। 
লকডাউে আমাসদর আত্মড়িসেষসণর সুসর্াি ড়দসয়সছ। হয়সতা তা 
নলখ্ার নিসত্রও সহায়ক হসি। তসি এই ডামাসডাসলর মসেয কী 
হসি তা নদখ্ার। সাড়হতয চ্চ্িা হয়সতা হসি, তসি তার রূপাির 
 টসি। আর পড়রিতিেশীলতাই সি ড়কছুর ড়েয়ম।। 
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ড়িসভদ 

ইয়াকুি নহাসসে 

 
এই পতড়র্িী একটাই নদশ ভ্রাতত সত্বর টাসে, 

আমরাই কসরড়ছ পতড়র্িীসক ভাি আিা-ভিিাসের োসম। 

কত দাো কড়র আমরা জাড়তর োম েসর, 

আমাসদর নকউ কসরড়ে ভাি ; ড়েসজরাই ড়েসয়ড়ছ ভাি কসর। 

ভাই-ভাই আজ মারামাড়র প্রড়তড়দেই চ্সল, 

মহামারী ড়কন্তু নিাসে ো কাউসক ড়হনু্দ-মুসড়লম িসল। 

নকে ড়হিংসা ; নকে মারামাড়র ; নকে িা কড়র খু্ে, 

নকউ ড়ক নভসি নদসখ্ড়ছ কাসরা পািাভাসত নজাসট ো কখ্ে েুে। 

পড়ত্রকা খু্লসলই নদখ্া র্ায় কত হাোহাড়ের খ্ির, 

নকউ জ্বলসছ আগুসের ড়চ্তায় ; কাসরা হসয়সছ কির। 
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ঈসদর ড়দসের েতুে প্রভাত 

আবু্দল রাহাজ 

 

নসিাসর রমজাে মাস গ্রীসের দািদাসহ পস ড়ছল।  রড়হম কড়রমসদর 
গ্রাসমর প্রাড়িক মােুষগুসলা প্রড়তিছর একটা মাস নরাজা রাসখ্। 
এিাসরর নর্ গ্রীসের দািদাহ তাসত নিশ কি হসে মােুষগুসলার 
িুেসত নপসরড়ছল রড়হম আর কড়রম। রড়হম কড়রম গ্রাসমর প্রাড়িক 
মােুষসদর আপসদ-ড়িপসদ এড়িসয় আসস। ওরা নমাহাম্মসদর নছসল 
ড়তড়ে একসময় এখ্ােকার গ্রাসমর কতিামশাই ড়ছসলে। মারা 
র্াওয়ার পর রড়হম কড়রম তাই গ্রাসমর মােুষসদরসক ড়িপসদ-
আপসদ নদখ্াসশাো কসর। এিাসরর রমজাে মাস কড়ঠে সময় 
পস সছ। এড়দসক জল সিংকট নদখ্া ড়দসত শুরু কসরসছ, নিশ 
ড়চ্িায় রড়হম কড়রম। আসস্ত আসস্ত রমজাে শরীসফর নশসষর ড়দসক 
িতড়ি োমসলা নদসখ্ রড়হম কড়রম নিশ খু্ড়শ হসয়ড়ছল। এড়দসক ঈদ 
চ্সল আসসছ প্রড়তিছর গ্রাসম ঈসদর অেুষ্ঠাে নিশ েুমোম কসর 
হয়। ইড়তমসেয রড়হম, কড়রম গ্রাসমর প্রাড়িক মােুষগুসলার িাড়  
িাড়  ঈসদর উপহার স্বরূপ টাকা পয়সা ড়দসত শুরু কসরসছ। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৩ 

গ্রাসমর নছাট নছাট নছসল-নমসয়সদর ড়েসয় ঈদিাহ ময়দাে সাজাসত 
িযস্ত ওরা। চ্াড়রড়দসক খু্ড়শর ড়হসমল িাতাস িসয় চ্লড়ছল নশষ 
রমজাসের কসয়কড়দে। চ্াাঁদ নদসখ্ ড়ঠক হসলা পসরর ড়দে ঈদ। 
রাসতর ড়দসক গ্রাসমর সিাই রড়হম-কড়রমসদর িাড়  এসস দহ-হিা 
করসলা নিশ অসেকিণ, খু্ড়শসত সারা গ্রাম প্রকত ড়তর নকাসল নভসস 
নি াড়েল নসড়দে। পসররড়দে ঈসদর সকালসিলা প্রাড়িক 
মােুষগুসলার কাসছ নর্ে একটা েতুেসত্বর ড়দে ড়হসসসি উসঠ 
আসস। ঈসদর এই েতুে প্রভাসত ওরা ড়মড়লত হয় পরস্পসরর 
নমলিন্ধসে, ওসদর এই নমলিন্ধে চ্সল সারা িছর েসর। ঈসদর 
ড়দে নভারসিলা ফজসরর োমাজ পস  ওরা পূিি আকাসশ ড়ফসর 
তাকায়। কখ্ে েতুে প্রভাসতর েতুে আসলা ফুসট ওসঠ নসড়দসক 
লিয কসর। তারপর ড়কছুিণ পর নদখ্সত পায় সূসর্ির ড়িেুড়রত 
আসলা নসড়দেকার ঈসদর েতুে প্রভাসত নিশ অপরূপভাসি নমসল 
েসরড়ছল। নসড়দে আেন্দ খ্াওয়া-দাওয়ার মেয ড়দসয় ও সম্প্রীড়তর 
নমলিন্ধে ড়েসয়, ঈসদর েতুে প্রভাসতর এক অপরূপ নসৌন্দর্ি নদসখ্ 
ওরা নসড়দেকার ড়দেটা নশষ কসরড়ছল এক আেন্দময় ও 
নমলিন্ধসের অেীকার ড়েসয়। 
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পাঠ প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েসিদসে-  নদিড়িতা ন াষ
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িইসয়র োম- মহাপতড়র্িী 

নলখ্ক- মসোসতাষ রায় িমিণ 

প্রকাশেী- পালক প্রকাশেী 

পাঠ প্রড়তড়ক্রয়ায়- নদিড়িতা ন াষ 

 

নলখ্ক মসোসতাষ রায় িমিসণর 'মহাপতড়র্িী' িইড়ট কুড় ড়ট িল্প 
সমড়িত একড়ট একক িল্প সিংকলে। এখ্াসে নলখ্া নিড়শরভাি িল্প 
নলখ্ক এর জন্মিাে নকাচ্ড়িহার নজলার আঞ্চড়লক ভাষায় রড়চ্ত। 
নছাটসিলা নর্সকই ড়তড়ে নর্ভাসি গ্রাময জীিসের গ্রামীণ সিংস্কার, 
নলৌড়ককতা, নসখ্ােকার সমাসজর জড়টল  াত-প্রড়ত াত, নশ্রড়ণিন্দ্ব 
ও সিংগ্রাম নদসখ্ ি  হসয়সছে এিিং নর্সি কর্া ড়তড়ে পূিি-
পুরুষসদর কাছ নর্সক জ্ঞাত হসয়ড়ছসলে, নিড়শরভাি িসল্প ড়তড়ে 
নসই সি কাল্পড়েক উপলড়ব্ধর িারা উপিাপে করার নচ্িা 
কসরসছে। তাাঁর িসল্প িযিৃতত শব্দ-িাসকযর িযিহার হয়সতা নসসি 
ড়পড়ছসয় প া মােুষসদর দুাঃখ্-দুদিশা দূর করসত পারসি ো ড়ঠকই, 
ড়কন্তু তাসদর প্রড়ত িভীর অেুভি নর্সক ড়তড়ে নর্ তাসদর হসয় ড়কছু 
নতা অিত ড়লখ্সত নপসরসছে নসটাই তার নলখ্ক জীিসের পরম 
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প্রাড়প্ত ড়হসসসি েসর ড়েসয়সছে। এই িইড়টর প্রেদ, পতষ্ঠার গুণিত 
মাে ড়েসয় সড়তযই ড়কছু িলার অিকাশ র্াসক ো। ভীষণ স্বল্পমূসলয 
নলখ্ক এিিং প্রকাশেী সিংিার সাড়িিক প্রয়াসস এত সুন্দর একড়ট 
িল্প সিংকলে পাঠকসদর কাসছ সিড়দক নর্সক গ্রহণসর্ািয হসি িসল 
আশা রাখ্ড়ছ। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েসিদসে- পার্িসারড়র্ 

  

सुभाषितम् - 

यथा बीजं षिना के्षत्रमुपं्त भिषत षनष्फलम् । 

तथा पुरुिकारेण षिना दैिं न षसध्यषत ।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

র্র্া িীজিং ড়িো নিত্রমুপ্তিং ভিড়ত ড়েষ্ফলম্। 

তর্া পুরুষকাসরণ ড়িো দদিিং ে ড়সে যড়ত।। 

 

অেুিাদ - 

নর্মে িীজ িপে ো করা হসল শসয উৎপন্ন হয় ো। 

নতমে পুরুষকার, উৎসাহ, উদযম ছা া ভািযও উ্জ্বলল হয় ো।। 
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নলখ্সকর নচ্াসখ্ নেট ফড় িং 

ড়লসখ্সছে- অনেতা রড়িত 
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নিড়শড়দে আসির কর্া েয়। গুরুতরভাসি মে, শরীর সি জখ্ম 
হসয় পস  আড়ছ। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার মসতা নেট ফড় িং 
নকাসেসক নর্সো উস  এল। আমার মততপ্রায় মােুষসক এভাসি 
উদ্ধার করা সম্ভি হসি আড়ম নকােড়দে ভাড়িড়ে। ভািো ড়চ্িা েীসর 
েীসর আসরা ড়িস্তত ড়ত নপসলা, চ্লসত চ্লসত আসরা অসেক িলসত 
ড়শখ্লাম, জােসত ড়শখ্লাম। প্রসতযকটা মুহূসতি ড়েসজর সতড়িগুসলা 
পতড়র্িীর সামসে তুসল েরার অেুসপ্ররণা নপলাম। সিড়মড়লসয় 
ভাসলািাসা ড়দসয় আমাসক েতুে 'আড়ম' কসর তুসলসছ নেট ফড় িং। 
নেট ফড় িং এর জসেয রইসলা একরাশ শুসভো ও ভাসলািাসা। 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েসিদসে-  অড়েসমষ পড়িত

 

িাসছর র্ত্ন নকউ কসর ো 

ফসলর আশায় র্াসক িসস... 

অড়ক্সসজসের জেয মরসছ মােুষ 

অর্ি ড়দসয় তা ড়কেসছ নশসষ...! 
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নেট ফড় িং এর ব্লসি নলখ্া নপাস্ট করসত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উসিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লি। 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাসি র্ড়দ ড়েসজর নলখ্াও 
নদখ্সত চ্াে, তসি দুই/চ্ার লাইসের অিাঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাসদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কসর। 
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ড়েসিদসে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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আটি িযালাড়র 

 
ড়শল্পী- ডাাঃ সায়ে ভট্টাচ্ার্ি 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েসিদসে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

অিসসর... 
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"সেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্ নর্ ড়িষসয় নলখ্া পাঠাসত 
পাসরে:- 

▪ ছ া  

▪ কড়িতা (অেড়েক ২০ লাইে) 

▪ অণুিল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নছাট িল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িসেষণমূলক নলখ্া  

▪ ছড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাসিে িািংলাসত টাইপ কসর িা ডক ফরমযাসট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠসকর মতামত নেপসর্য- 
 

ড়ক কসর জাোসিে আপোর মতামত, নকমে লািসছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাি চ্াে, নমইল করুে আমাসদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসসে মতামত 
জাোসত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করসত পাসরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোসদর মতামতই আমাসদর চ্লার পসর্র অেুসপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভসর্ািও। 

পাসয় পাসয় ১৯৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাসদর সকসলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লািসছ আমাসদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোসত 

ভুলসিে ো ড়কন্তু। এভাসিই পাসশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপসলাড করসিা আমরা। 

সময় নপসলই ড়ক হাসত তুসল ড়েসত ইসে কসর কযাসমরা, তসি ছড়ি 
পাড়ঠসয় ড়দে। আপড়েও হসত পাসরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাসত পাসরে নর্ নকাে ড়িষসয়র ওপর। পাঠাসিে 
নমইসল। আমাসদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাসল ডক ফরমযাসট পাঠাসিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সন্ধযা োমার পসর্... 

Camera-man of the week 

ড়িশ্বড়জৎ িমিণ 
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অেলাইে মযািাড়জে নেটফড় িং 

ঈদ সিংখ্যা (সিংখ্যা-১৯৩) 

১৬ই নম, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকাঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপসদিা তর্া সহ-সম্পাদক মিলীাঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপসজযাড়ত 

িােুড়ল ও োসজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েসয় আসসি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোসদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাসলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মিিয সিই জাোসত পাসরে 
ড়েড়িিোয়। ছ া, কড়িতা, অণুিল্প, িল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠসয় ড়দে িতহস্পড়তিাসরর মসেয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


