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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংিড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- র্ন্ময় নদি, সঞ্জয় নসাম, মোমী সিকাি, 
সায়িী লাহা, শিংকি হালদাি, পামী, পজহলী পাল,  
ড়মলে পুিকাইর্, নমৌড়মর্া ভাওয়াল দাস, নসৌড়মর্ 
সিকাি, সায়ে িড়িক, ড়সড়ম িায়, েীর্া কড়ি, অড়পির্া 
ভট্টাচ্ার্যিয, অোড়দ মুখ্াড়জি, আবু্দল িাহাজ, নদিড়ির্া 
ন াষ, িাহুল হালদাি, মহাজের্া িসু। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং ন ৌিি নদি। 
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ফড় িং কথা 
 র্ ২৬নশ নম পড়িমিজেি দড়িি উপকূল ও ওড় শাি কাজে 
আেজ  পজ জে  ূড়িিঝ  “ইয়াস”। ড়িধ্বস্ত হজয়জে ওড় শা ও 
িািংলাি ড়িস্তীিি উপকূলীয় অঞ্চল।  র্িেজিি আমফাজেি খ্ািাপ 
অড়ভজ্ঞর্া নথজক র্াই প্রশাসড়েক মহজলও ড়েল চূ্ ান্ত সর্কির্া। 
ঝ  আসাি আজ ই স্থােীয় মােুষজদি ড়েিাপদ স্থাজে ড়েজয় র্যাওয়া 
হয়। র্জি কজয়কড়ট েদী-িাাঁধ নভজে নিশ ড়কেু গ্রাম প্লাড়ির্ 
হজয়জে। অজেক িাড়  চ্জল ন জে জজলি েীজচ্, র্াই সাধািি 
মােুজষি দুদিশা নিজ জে। নসইসাজথ  র্ ২৯নশ নম আজিকড়ট 
ড়িজশষ ড়দজেি জেয িিিীয়, ১৯৫৩ সাজলি এই ড়দজে নর্েড়জিং 
নোিজ  পতড়থিীি সজিিাচ্চ শতে মাউন্ট এভাজিজে আজিাহি কজিে, 
র্াি সাজথ ড়েজলে এডমন্ড ড়হলাড়ি। কাকর্ালীয়ভাজি এই ২৯নশ 
নম নর্েড়জিং নোিজ ি জন্মড়দেও িজট। নেট ফড় িং আজ পদাপিি 
কিজলা ১৯৫ সিংখ্যায়। আজজকি সিংখ্যা নথজক শুরু হজে েরু্ে 
ড়িভা  “েড়ি ও  ল্প”। চ্লজি ধািািাড়হক েড়ি ও  জল্পি 
কজথাপকথে। সিাই সািধাজে থাকুে, িাড় জর্ও মাস্ক প ুে, 
সযাড়েটাইজাি িযিহাি করুে। সুস্থ থাকুে, ড়েিাপজদ থাকুে। 
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ড়িগ্ধর্াি ড়দেড়লড়প নথজক (৭) 

র্ন্ময় নদি 

 

কখ্েও নমজশ ো দুজটা সমান্তিাল নিখ্া, 

আড়ম র্াই  ুড়িজয় ড়দই মুহূর্িজদি নমা । 

শুেশাে িাজপজথ র্যড়দ কখ্েও হয় নদখ্া 

দতড়ি ড়িড়েমজয়ি কািয ড়লখ্জি আজিজ ি প্রহি 

 

গুজে িাড়খ্ দূিজত্বি ড়দে। ড়চ্জে িাড়খ্ নর্ামাি  লাি স্বি 

মেঅিিয ি ই  হীে। ফাাঁকা পজ  আজে পাড়খ্জদি  ি 

 

অজপিাি নদজশ িসর্  জ ড়ে িহুকাল। 

িুজকি িাাঁ-পাজশ অড়িেযস্ত আজেয়ড় ড়ি। 

সাদাকাজলা জীিজে ভালিাসাি িঙমশাল। 

িক্তপলাজশ সাড়জজয় ড়দই নর্ামাি নফিাি ড়সাঁড়  
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চ্জল এজসা কথাজদি  ন্ধ ড়চ্জে, স্পশি অথিা েদীি ড়কোজি 

র্র্ড়দে আড়ম খু্াঁজজ ড়ফড়ি নর্ামায়, ওষ্ঠ ও নমজ ি ড়মোজি। 
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নচ্াজখ্ি জজল ড়ভজজ ন জলা িুক 

সঞ্জয় নসাম 

 

আজ নকাজো নলখ্া ড়লখ্জর্ মে চ্াইজে ো। 

মে চ্াইজে ো নর্ামাি সুজি সুি নমলাজর্। 

 

আপেজজেি মাথাি োদ উজ  ড় জয়জে 

সজি ড় জয়জে পাজয়ি র্লাি মাড়ট 

 

নভজিড়েলাম কড়ির্াি কাজে ড় জয় িড়স 

আমাজদি কড়ির্া অন্ধ 

িড়ধি আমাজদি কড়ির্া 

 

মজেি নভর্জি আসজে 

একটাি পি একটা 
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নচ্াজখ্ি জজলি েড়ি 

 

নচ্াখ্ িুজজ আিাি নমললাম নচ্াখ্ 

 

র্যজর্াদূি নচ্াখ্ র্যায় 

জজল নডািা ধাজেি জড়ম 

পাজটি জড়ম 

জজল ডুজি আজে আমাজদি 

কাজস্ত-িনু্ধি িাড়  ি নখ্র্-খ্ামাি 

 

মাথায় হার্ ড়দজয় িজস আজে অন্নদার্া কত ষক 

িুক চ্াপজ  নকাঁজদ উঠজে কত ষক-িমিী 

জজল ভাসজে কত ষজকি একমাত্র 

ড়শশু-পুজত্রি মতর্জদহ 
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আমাি কড়ির্া নলখ্া হল ো 

হল ো েড়ি আাঁকা 

 

আড়ম নদজখ্ ন লাম আমফাজেি র্াণ্ডি লীলা 

নচ্াজখ্ি জজল ড়ভজজ ন ল িুক। 
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ড়মজেই খু্াঁজজ ড়ফড়ি 

মোমী সিকাি 

 
নর্ামাি কলম জুজ  

কর্  ল্প, ভাষা 

নর্ামাি ভাজলালা া, 

ভাজলািাসা 

দুুঃখ্, নিদো, িতড়র্, র্যন্ত্রিা 

সি খু্াঁজজ পাই। 

 

র্াি পজিও খু্াঁজজ নি াই। 

ড়েজজি মর্ কাউজক 

খু্াঁজজ পাই। 

র্িু ড়েজজজক 

খু্াঁজজ পাই ো। 
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একটা মায়ািী োয়া ড় জি 

আজে অিজি-অিজি 

র্াি সাজথ আমাি 

অিয়ি নমজল ো। 
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অড়ভমাে 

সায়িী লাহা 

 

ড়েঝুম িাজর্ সি র্ািািা অড়লজর্- ড়লজর্ ন াজি, 

শহিটাজক আদি কজি স্বপ্ন ড়দজয় নমাজি। 

 ুজমি নদজশ পাহা , েদী জা জো রু্ড়ম একা ? 

িুজকি মাজঝ আজি  পাহা  পাওড়ে র্াহাি নদখ্া। 

নিাজ িাজর্জর্ নসই নেজলটা একলা নজজ  থাজক, 

হর্াশ হজয় র্ািাি কাজে স্বপ্ন জমা িাজখ্। 

িইজয়ি ড়ভর্ি ডুি ড়দজয় র্যায়  ভীি হয় িার্, 

আটজপৌজি নপ্রড়মক ডাজক মুচ্ড়ক হাজস চ্াাঁদ। 

ড়দজেি আজলায় হাসয সুলভ িার্ োমজল অজপিা, 

শর্াব্দী র্াি নকজট ন জে ভাজলািাসাি উজপিায়। 

িুজকি মাজঝি পশজম র্াি িেফুজলিই স্বাদ, 

নিাজমি কূজপ জড়মজয় িাজখ্ লিি জজলি আহ্লাদ। 
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চ্াাঁজদি আজলায় ড়মজশ থাজক নিাজহড়ময়াে প্রাি, 

হৃদয় মাজঝ সা ি নপাজষ নদখ্ায় অড়ভমাে।। 
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িলজর্ পাড়িড়ে 

শিংকি হালদাি 

 

জােলাি মাপকাড়ঠ পাজয় পাজয় দাাঁড় জয় 

পদিাি কার্ি নচ্াজখ্ োজমড়ে  ুম-উগ্র হাওয়ায় 

নদওয়াল জুজ  ড়েুঃশব্দ মায়া, 

ক্রমশ ডাো নমজল সাজাজো িাজকয...  

র্িুও ডাজয়িীি ন াপে অড়ভসাি আজও িলজর্ পাড়িড়ে...  

 

েজেি েীল আকাশ-  

ও ো সিাজো িুক নপজর্, সম্পকি পার্াজো নখ্লায় মাজর্  

আমাি ইো- অড়েো সিড়কেুই  াজয়ি হজে ওি মায়ায়...  

র্িুও সিংজকাজচ্ দূিত্ব িাড়খ্ োো অড়েলায় । 

 

 জিজে নজজ  উজঠ িা  কজিা  
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েুাঁজ  দাও অড়ভমাজেি আধজপা া  ন্ধ  

নকােড়দক ো নভজি, সাজাজো সজ্জায় ির্ হজয় পজ  থাড়ক 
সািািার্, 

উপচ্াজো নেউ ড়ভ  জমায় নোঙি নফজল 

র্িুও... 

 

ড়িোো শূেযর্ায় িুলাজো হার্ নকিল র্যন্ত্রিা মাজখ্ 

ড়েদ্রাি ড়ভ  নঠজল নচ্জয় থাড়ক ড়জজ্ঞাসা ড়চ্জে...  

কখ্ে নর্য চু্ড়পচু্ড়প নেজম আজস নিোড়ম  ুম 

দু'নচ্াখ্ জুজ , 

র্িুও...  

 

জমা ড়চ্ড়ঠি সািকথা ড়লড়খ্ েরু্ে আজলায় 

দু'পাজয় ভি কজি শজব্দি  ভীির্া মাড়প একাকী 

র্িুও িলজর্ পাড়িড়ে... 
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মিা েদীি অজপিা 

পামী 

 
কালজাড়ে আি ড়ডমা েদীি অড়ভসাজি- 

ড়েঝুম িাজর্ সেী েীলজচ্ ধুসি চ্াাঁদ,  

মাথাি ওপি র্ািাভিা অজমা  আকাশ  

কাজেি নপেজে নর্ামাি আলজর্া ড়েোস। 

িক্সাি  হীে অিজিয, নলপচ্াখ্াি েিম শীজর্ 

জমকাজলা নজাোড়কজদি ড়েজস্ব র্যাপে  াাঁথা,  

প্রথম নপ্রড়মজকি ড়েড়ষদ্ধ নোাঁয়াি মজর্া 

জয়ন্তীি জলশিীি েুাঁজয় র্যায় ড়শিড়শজি িার্াস,  

রু্িরু্ড়ি িা াজেি িুজকি সিুজ আচ্ল সড়িজয় 

খু্েসুড়ট কজি িুজো কাঠড়ি াড়ল ড়কিংিা ময়ূি, 

িাড়স হাড় য়াি ড়ঝম ধিা নেশাি িুাঁদ হজয়  

ডুয়াজসিি ড়েড়িড়িড়ল পার্া ঝিা প্রান্তজি 
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আজও আড়ম মিা েদী হজয় আড়ে 

ভিা েদী হিাি আশায়, িষিাি অজপিায়। 
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্কিজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্যা াজর্যা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদি 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এি ব্লজ  নলখ্া নপাে কিজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্াি ওপি উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৫ 

সি ড়মটজল 

পজহলী পাল 

 

সি ড়মটজল পাহা  র্যাজিা 

িে ড়কিংিা সা িও হজি 

মাড়ট মাড়ট নখ্লা হজি 

সিুজ সিুজ  ন্ধ হজি 

নেউজয়ি ঝাপট নখ্জয় নখ্জয় 

িাড়ত্রড়দে ওই নভজা পাথি, 

নর্ামাি একটা আঙুল ধজি 

র্ািই ওপি িসা হজি। 

র্ািপি আি ড়কেু েয় 

এই এজতা এর্  ল্প হজি। 

 ড় ি কাাঁটাও হয়জর্া িুড়ঝ 

 জিি মজধয িেী আজে 
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র্াই নর্া র্খ্ে ো া নপজয় 

রুদ্ধোজস নদৌজ  র্যাজি। 

সূজর্যিাদয়, সূর্যিাস্ত 

এক ড়েজমজষ ড়মড়টজয় ড়দজয় 

অজেকটাকাল পজ  র্ািা 

ড়েজজি মর্  ুিজর্ র্যাজি। 

নর্যমে কজি সি ড়মটজল 

রু্ড়ম আড়ম পাহা  র্যাজিা। 

নর্যমে কজি ভািজে সিাই 

র্াজদি আিাি নদখ্া হজি। 

 

সি ড়মটজল সিাি আজ  

সা িড়দ ীি ফুচ্কা খ্াজিা। 

ফাউজয়ি একটা ড়দজর্ নর্ামায় 

সািা শহি নদৌ  কিাজিা। 
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একটা িেি আটজক  জি 

িাইজিটা ড়ক ভুজলই ন ড়ে 

নসড়দে ো হয় এই পতড়থিীি 

পড়িড়ধটাও ভুজল র্যাজিা। 

এজলাজমজলা  ুজি নি াজিা 

এই ড়েয়জমি র্াি ড়োঁ জি, 

সি ড়মটজল অজেক মােুষ 

আিাি ড়েজজি  ি ড়ফিজি। 

নর্য র্যাি সাজথ িাাঁচ্জি িজল 

কখ্জো কথা ড়দজয়ড়েল 

সি ড়মটজল র্াজদি আিাি 

সামোসামড়ে কথা হজি। 

সি ড়মটজল িাাঁচ্ি এিাি 

এজেিাজি িাাঁচ্াি মজর্া 

জার্, ধজমিি ফািাক ভুজল 
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এিাি শুধু মােুষ হজিা। 

নর্যমে কজি খ্াাঁচ্াি পাড়খ্ 

একটুখ্াড়ে মুড়ক্ত নখ্াাঁজজ 

নর্যমে কজি মাথাি ওপি 

নম  কিজল োজচ্ ময়ূি 

িেীিা সি ো া নপজল 

নর্মে কজিই আকাশ পাজি। 

সি ড়মটজল অজেক মােুষ 

ভিজপট্টা খ্ািাি খ্াজি। 

হাসপার্াজলি কাপ  মুজ  

দম আটজক ল জে র্যািা 

সি ড়মটজল আিাি র্াজদি 

মুজখ্াশ ো া নদখ্জর্ পাজিা। 

সি ড়মটজল িাাঁচ্জল পজি 

নর্ামাি সাজথ পাহা  র্যাজিা। 
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নর্ামায় চ্াড়হ নি 

ড়মলে পুিকাইর্ 

 

হুট কজি নো ড়দি ড়িজয় ড়ঠক হজয় ন জলা। নম মালাি নহাজেজল 
নফাে এজলা আি িাড়  ড়ফজিই ড়পড়সি কাজে প্রজেি ঝুড়  খু্জল 
িসজলা। 

"জকাথায় ড়িজয়, কাি সাজথ ড়িজয়" এই হাজাি প্রজেি উতজি ড়পড়স 
এক কাপ চ্া আি ড়ডজমি পজিাটা এজে পাজশ িসজলা 

"রু্ই আসড়ি িজল আড়ম আজ ই সি িযিস্থা কজি নিজখ্ড়েলাম। 
নদখ্ নর্া নখ্জয় নকমে হজয়জে " 

ড়পড়সজক জড় জয় নহজস উঠজলা নম মালা "জসই নোট নথজক এটাই 
কজি এজসজো রু্ড়ম। র্যখ্ে র্যখ্ে উতি ড়দজর্ পাজিা ো আমাি 
প্রজেি র্খ্েই এমেটা কজিা। ড়কন্তু আজ ো িলজল আড়ম ড়কেুড়ট 
মুজখ্ নদজিা ো। র্যড়দও আমাি খু্ি খু্ি ড়খ্জদ নপজয়জে " 

এজর্ই কাজ হল। 

ড়পড়স উজঠ জােলাি ধাজি চ্জল ন ল। 
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িলজলা "জস অজেক ি   ল্প। শুধু এইটুকু িজল িাড়খ্ নর্াি ওই 
উদ্ধর্, কাজিাি কথা ো নশাো নো ড়দ ড়ক কজি নক জাজে এমেটা 
িদজল ড় জয় এই ড়িজয়জর্ িাড়জ হজয় ন জলা, আড়ম নর্া ড়কেুই 
িুঝজর্ পাড়িড়ে, রু্ই র্যড়দ পাড়িস ড়জজজ্ঞস কজি ড়েস!" 

িহসয আজিা নিজ  ন জলা নম মালাি কাজে। উজঠ জােলাি পাজশ 
এজস দাাঁ াজলা। আি ড়পড়সি নচ্াজখ্ জল নদজখ্ আজিা  ািজ  ড় জয় 
িলজলা "ও ড়পড়স রু্ড়ম কাাঁদজো নকে, ড়ক হজয়জে সি িজলা আমায়" 

ড়পড়স হার্ ধজি এজে িসাজলা নম মালাজক খ্ািাি নটড়িজলি সামজে 
আি নোট নোট টুকজিা ওি মুজখ্ ড়দজর্ ড়দজর্ িলজলা "জেজলটা 
নচ্াজখ্ নদখ্জর্ পায় ো " 

িজলই আাঁচ্ল ঠুজস ড়েজজি মুজখ্ ফুজল ফুজল কাাঁদজর্ লা জলা। 

"মাজে !" 

নচ্য়াি নেজ  উজঠ দাাঁ াজলা নম মালা। 

"এসি ড়ক িলজো রু্ড়ম, আড়ম এখ্েই র্যাড়ে নো ড়দি কাজে।" 

ওি হার্ ধজি িসাজলা ড়পড়স। 

জন্ম নথজকই এই িাড় জর্ই আজে ড়িক্তা। ড়ক কজি নক জাজে ড়িজয় 
থা আি কিা হজয় ওজঠ ড়ে। িািা, মা, দাদা-নিৌড়দিাও কম নচ্িা 
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কজিড়ে ড়কন্তু ড়িক্তা একিািও িাড়জ হয়ড়ে এ সিংসাি নেজ  অেয 
ড়কেু ড়েজজি জেয ভািাি। 

আজ িািাি শিীি খ্ািাপ, কাল মাজয়ি িুজক িযথা। নকােড়দে 
িান্নাি নলাক এজলা, নকােড়দে এজলা ো সজিজর্ই নর্া ড়িক্তা। এজক 
এজক দুই দাদাি ড়িজয় হজলা। দুই নিৌড়দ এজস নকােড়দে িাড় জর্ 
একজে েেদ িজস আজে িজল নকাে অশাড়ন্ত কজিড়ে। 

িিঞ্চ এজক এজক র্াজদি নেজল-নমজয় হজয়জে আি ড়দড়িয "ও ড়দড়দ 
ভাই একটু রু্ড়ম নদজখ্া, একটু রু্ড়ম পড় জয় দাও " কিজর্ কিজর্ 
ড়িক্তাি  ি পড়িির্িে হজয়জে। 

নোট  ি নথজক ি   ি। 

র্াজর্ চ্াি ভাইজপা ভাইড়ঝি নটড়িল খ্াট েুজকজে। আি ড়িক্তা ড়পড়স 
নথজক কখ্ে নর্যে এজদি মা হজয় ন জে 

র্াহজল আিাি সিংসাি নকে আলাদা কজি ড়েজজি জেয। এই নর্া 
সি নপজয়ড়েি নদশ র্াি কাজে। 

ধীজি ধীজি নকউ কাজজি জেয নকউ িা প াি জেয িাইজি চ্জল 
ন জে ড়িক্তাি নসই ি   ি নেজ । নম মালা িাস এইজট প াি 
সময় একটা সাদা কা জজি নিাজডি ড়লজখ্ ঝুড়লজয়ড়েল 
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"জসাো ড়পড়সি নহাজটল" । 

নসইটা ড়ক কজি আজও নথজক ন জে। 

জােলা নথজক ড়ফজি এজলা ড়পড়স আি আদজিি ভাইড়ঝি মাথায় 
হার্ িুড়লজয় িলজলা "জর্াি নো ড়দ জাড়েস নর্া নোট নথজকই 
নকমে একগুাঁজয়, নর্াজদি সিাি নচ্জয় আলাদা। মুজখ্ র্যা আজস র্াই 
িজল নদয়। কর্ িুড়ঝজয়ড়ে নসই নোট নথজক ড়কন্তু নসই এক কথা 
আড়ম অর্ নিজখ্ নেজক িলজর্ পািজিা ো। অথচ্ মেটা ড়ঠক 
র্ালশাাঁজসি মজর্া েিম। কর্ মােুষজক ড়ক ভাজি সাহার্যয কজি ও 
ড়েজজও হয়জর্া মজে িাজখ্ ো। " 

থামজলা ড়পড়স, উজঠ জল নখ্ল আি মুখ্ মুজে আিাি এড় জয় এজলা 
নম মালাি পাজশ। 

" শুরু নথজকই নসই এক িনু্ধ ওি ড়মর্ালী। নসই ড়মর্ালীি িাড়  
আসা র্যাওয়া একটু হঠাৎ নিজ ড়েল। নিৌড়দ মাজে নর্াি মা িিািি 
কাজিা সাজর্ পাাঁজচ্ থাজক ো। নর্াি নজড়ঠমা নস নর্া আজিা িযস্ত 
ড়েজজি ঠাকুি  ি ড়েজয়। র্া আড়মই ো নপজি আি িাজর্ র্যখ্ে 
শুজর্ এজসজে আমাি পাজশ কথাটা রু্ললাম। 

-নর্াি ড়ক হজয়জে নি নসাোই, ড়কেুড়দে ধজি িড্ড িদজল ন ড়েস। 
ো নচ্াঁচ্াস, ো ঝ  া কড়িস ো শাসে কড়িস কাউজক- 
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র্াজর্ নমজয় একড়টও কথা ো িজল শুধু পাশ ড়ফজি শুজলা। আড়মও 
আি ওজক ড়িিক্ত কিজিা ো নভজি ওষুধ নখ্জয় সজি হার্ নজা  
কজি প্রাথিো কিড়ে নদড়খ্ উজঠ িজস আমাজক জড় জয় ধিজলা নপেে 
নথজক। 

রু্ই চ্জল র্যািাি পি নথজক ও  জি এখ্ে আমিা দু’জজেই থাড়ক 
শুধু র্াই একটু নজাজিই িললাম - ড়ক হজয়জে রু্ই কাাঁদড়েস নকে ! 

সড়র্য িলজর্ ও নমজয়জক আড়ম কাাঁদজর্ খু্ি কম নদজখ্ড়ে !" 

আিাি উজঠ ন জলা ড়পড়স।  জিি দিজা খু্জল োদ িা াজে এজস 
দাাঁ াজলা। 

আকাশ  ুট ুজট অন্ধকাি, হয়জর্া অমািসযা আজ। িাস্তাি ধাজিই 
িাড়  র্াই  াড় ি আজলা আি হজিিি আওয়াজ মাজঝ মাজঝ 
অন্ধকাি আি ড়েস্তব্ধর্া ড়চ্জি োিখ্াি কজি ড়দজে। 

নকাথাও নর্যে িার্ পযাাঁচ্া এক ভাজি নডজকই র্যাজে। অজেক  াজেি 
মাজঝ কাাঁজচ্ি ি  এজকাড়িয়াজম িাখ্া মাজেিা নোট নোট সিুজ 
জজলি  াজেি মাজঝ লুজকাচু্ড়ি নখ্লজে। একটা ন াল্ড ড়ফস িািিাি 
পাথজিি টুকজিা মুজখ্ রু্লজে আি জজলি িুদিুজদি সাজথ র্াজক 
িাইজি নফলজে। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৫ 

নম মালা এজস িসজলা চু্প কজি ড়পড়সি পাজশ। 

ড়পড়সি মুখ্টা ভাজলা কজি নদখ্া র্যাজে ো এখ্ে। শুধু কখ্েও এক 
ড়েজট আজলা এজল নিশ িুঝজর্ পািজে নম মালা নর্য ড়পড়স কাাঁদজে। 

"ড়মর্ালীি নোট কাকাি কাজেই প জর্া ওিা দুজে। জন্ম নথজক 
অন্ধ হজলও ড়ক হজি নস নলখ্াপ ায় কাজিা নথজক কম েয়। 
সািাড়দে িাড় জর্ োত্র-োত্রীজদি ড়ভ  নলজ ই থাজক। দু'ড়র্েজট  
ইউড়েভাড়সিড়টজর্ সপ্তাজহ এক দুড়দে র্যায় িাস কিাজর্। 

নসই কাকাইজয়ি কাজেই ড়মর্ালী আি নর্াি ড়দড়দ নিশ ড়কেুমাস 
ধজি ইিংড়লশ পজ ড়েল। 

পজি চ্াকড়ি পাওয়াি পজি আি নর্মে নর্যজর্া ো নকােড়দে ওজদি 
িাড় জর্ র্াই নদখ্া সািাৎও কজম ড় জয়ড়েল। 

আিাি ন ড়েজলা ড়র্েমাস আজ  ড়মর্ালীি জন্মড়দজে। 

 জিায়া খ্াওয়া দাওয়াি পজি নর্াি নো ড়দজক সিাই োড়ক  াে 
 াইজর্ িজলড়েল। নস  াজেি সাজথ হঠাৎ কখ্ে নর্য ড়মর্ালীি 
কাকাই  লা ড়মড়লজয়ড়েল নস কথা নসাোই ড়েজজও োড়ক নিাজঝড়ে। 
নসড়দে িাড়  নফিাি আজ  সিাি নথজক ড়িদায় নেিাি সমজয় হঠাৎ 
একটা অদু্ভর্ কথা িজলড়েল ওি কাকাই 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৫ 

"এই  ােটা জাজো আমািও সিজচ্জয় ড়প্রয়  াে" 

আি িজলই চ্জল নর্যজর্ ড় জয় হঠাৎ নহাাঁচ্ট নখ্জয় দাাঁড় জয় পজ ড়েল। 

নসাোই স্বাভাড়িক ভাজিই িজলড়েল 

"চ্লুে আপোজক  জি নপৌঁজে ড়দজয় আড়স" 

র্াি উতজি নপেে ড়ফজি নহজসড়েল অড়েেয - ড়মর্ালীি কাকাই। 
আি িজলড়েল "জচ্াজখ্ নদড়খ্ ো নর্া র্াই অেিির্ নহাাঁচ্ট খ্াই, 
নোটজিলায় মা সিসময় সাজথ  ুিজর্া ড়কন্তু এখ্ে নস নেই র্াই 
অজভযস কজি নফজলড়ে নহাাঁচ্ট খ্াওয়াি" 

চ্জল ন ড়েজলা অড়েেয। 

আি ড়েজজি অজাজন্তই একটা একজিাখ্া উদ্ধর্ নমজয়জক নসাোি 
কাড়ঠি নোাঁয়ায় িদজল ড়দজয়ড়েল ওই ড়কেু কথায়। 

িদজল ন ড়েজলা নসাোই নসই মুহূর্ি নথজকই। নর্য নসাোই 
জন্মড়দজেি উৎসজি ড় জয়ড়েল নস নসাোই নফজিড়ে আি নসই হলুদ 
নদার্লা িাড়  নথজক। 

নিাজ নিাজ নর্যজর্ ো পািজলও প্রায়ই র্যাওয়া শুরু কজিড়েল নস। 

ড়মর্ালী অিাক হজয় িজলড়েল 
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"জর্াি হজলা টা ড়ক ! আড়ম ড়কন্তু কাকী িজল ডাকজর্ পািজিা ো 
নর্াজক" 

হাজস ড়ে নসাোই শুধু িজলড়েল "ড়েজজি সাজথ ড়েজজি ল াই চ্লজে 
এখ্ে নি। মজেি মজধয অজেক নলাভ, অজেক ড়হিংজস এর্ড়দে ধজি 
পুজষড়ে জাড়েস, আজ ি  ইজে কিজে কাজিা নচ্াজখ্ি র্ািায় 
আজলা জ্বালাজর্ " 

নকাঁজদড়েল ড়মর্ালী র্াি এই পা ল িনু্ধজক িুজক জড় জয়। 

র্ািপি এ িাড় জর্ নিাঝাজোি দাড়য়ত্ব আমাি কাাঁজধ চ্াড়পজয় 
নর্ামাি নো ড়দ নিাজ সকাজল উজঠ অড়ফস র্যািাি আজ  পালা 
কজি িান্না ড়শজখ্জে আমাি কাজে। 

একড়দে িললাম "হযাাঁ নি আমাজদি নর্া নকােড়দে িান্না কজি 
খ্াওয়াসড়ে। " 

র্াজর্ নমজয় িজল ড়ক ো "ও ড়পড়স ওি খু্ি ইজে ড়িজয়ি পজি 
িাইজি চ্জল র্যাওয়াি, অজেক নোট নথজক োড়ক ওই ইজে পুজষ 
নিজখ্জে। র্া নস সি নদজশ নক এসি িান্না কজি খ্াওয়াজি িজলা ! 
আসজল এসি শুজক্তা, নপাস্ত, চ্চ্চড়  নখ্জর্ই নর্য ভাজলািাজস" 

পিড়দে িাজর্ই নদখ্া হজলা নো ড়দি সাজথ। 
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আমাজক নদজখ্ জড় জয় ড়েজয় িলজলা "এজসড়েস, অজেক কথা আজে 
নর্াি সাজথ !" 

িাজর্ ড়পড়সজক  ুম পাড় জয় দুই নিাে োজদ এলাম। 

প্রথমাি চ্াাঁদ আসজিা ড়ক আসজিা ো নভজি সজি নচ্াজখ্ি পার্া 
খু্জলজে েীিজি। 

দাাঁ াজো নো ড়দি কাাঁজধ হার্ িাখ্লাম। 

ড়ফজি র্াকাজলা নো ড়দ। নচ্াখ্ জজল ভিা অথচ্ ড়ক অদু্ভর্ শাড়ন্ত 
নেজয় আজে। 

িললাম "এিাি রু্ই খু্ড়শ নর্া নো ড়দ " 

হাজাি র্ািাি আজলা নো ড়দি নচ্াজখ্ মুজখ্ ফুজট উঠজলা। 

হাসজলা নো ড়দ, র্াজর্ একটুও কি িা গ্লাড়ে নেই। িলজলা 

"মজে আজে নর্াি নম , র্যখ্ে কজলজজি নশষ ড়দজে অরুিাভ 
আমাজক প্রর্যাখ্যাে কজিড়েল এই িজল- আড়ম ো ড়ক ওি নর্যা য 
েই, আমাি মজর্া এর্ কাজলা নমজয়ি ো ড়ক স্বপ্ন নদখ্াি নকাে 
অড়ধকাি নেই। অথচ্ ওই অরুিাভ ড়র্ে িেি আমাি িাোজো 
নোটস্, আমাি িই আমাি খ্ার্া িযিহাি কজিজে এমেভাজি, এর্ 
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ভাজলা ভাজলা কথা িজলজে এমে কজি আড়ম র্াজক ভাজলািাসা িজল 
ভুল কজিড়ে, নস োড়ক আমাি নদাষ" থামজলা নো ড়দ 

"জাড়েস আড়ম নর্া গুড়টজয় ড়েজয়ড়েলাম ড়েজজজক, কর্ সম্বন্ধ 
এজসজে আমাি, র্ািা নখ্জয়-নদজয় র্যািাি সময় িািা-মাি মুজখ্ি 
ওপি িজল ন জে- “ এ নমজয়ি ড়িজয় হওয়া খু্ি মুশড়কল ” 

অড়েেয নর্যড়দে প্রথম আমাজক ভাজলা লা াি কথা িজলড়েল, আড়ম 
এজকিাজিই ো িজলড়েলাম। িজলড়েলাম আপড়ে আমাজক ো নদজখ্ 
এসি িলজেে। আড়ম খু্ি কাজলা, আমাজক নকউ পেে কজি ো 
আি আড়ম নস ড়েজয় একটুও ড়চ্ড়ন্তর্ েই। আড়ম সািাজীিে চ্াকড়ি 
কজি এ ভাজিই কাড়টজয় ড়দজর্ চ্াই। 

চু্প কজি ন ড়েজলা অড়েেয আি আমাি হাজর্ি ওপি ড়েজজি হার্ 
আলজর্া েুাঁজয় িজলড়েল 

"কাজলা সাদা ড়ক হয় আড়ম নর্য জাড়ে ো শুধু জাড়ে নর্ামাি কাজে 
নর্য মেটা আজে নসটা ড়ঠক আমাি মাজয়ি  ুম পা াড়ে  াজেি মজর্া 
ড়িগ্ধ, সিল, সুেি। আড়ম নর্া নচ্াজখ্ নদড়খ্ ো র্াই নস ভাজি 
িলজর্ পািজিা ো নর্ামাজক। ড়কন্তু মজেি নচ্াখ্ নকােড়দে ফাাঁড়ক 
নদয় ো। নর্ামাি ইজেি ড়িরুজদ্ধ ড়কেু কিজিা ো আড়ম, িাড়  
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র্যাও। সিাইজক িজলা। ড়েজজ নভজি নদজখ্া র্ািপি র্যা হজি 
আমাজক জাড়েও। 

আড়ম অজপিা কিজিা ো নর্ামাি, র্িু র্যড়দ ড়ফজি আজসা জােজিা 
আমাি অন্ধকাি নচ্াজখ্ি র্ািাি স্বপ্ন সড়র্য হজলা হয়জর্া" 

কখ্ে নর্য উজঠ চ্জল ন ড়েজলা নো ড়দ মজে নেই। 

োজদি ড়সাঁড়  ড়দজয় োমজর্ োমজর্ শুেলাম  াইজে নো ড়দ 

"জচ্াজখ্ি আজলায় নদজখ্ড়েজলম নচ্াজখ্ি িাড়হজি" 

নোট নথজকই নো ড়দ িড্ড আলাদা, িড্ড একগুাঁজয়, সি সময় অেয 
ড়কেু কিাি কথা ভাজি। 

এিাজিও নর্া জীিে ড়দজয় িাড়জ নখ্জল ন জলা। 

এমে আলাদা, অেযিকম নো ড়দ ভাজলা থাড়কস রু্ই কাজিা নচ্াজখ্ি 
র্ািা হজয় - মজে মজে িলজর্ িলজর্  ুমন্ত ড়পড়সজক জড় জয় আড়ম 
শুজয় প লাম, িার্াজস নভজস আসজে র্খ্েও 

"এখ্ে নর্ামাি আপে আজলায় নর্ামায় চ্াড়হ নি..." 
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পড়িসিংখ্যায়ে 

নমৌড়মর্া ভাওয়াল দাস 

 

ড়িেয়িািু নিশ ওয়াড়কিহাল মােুষ। চ্াড়িড়দজকি নদশ ও দজশি সি 
প্রজয়াজেীয় খ্িি র্াি কাজে থাজক। কজিাোি ড়ির্ীয় নেউ আসাি 
পি নথজকই নিশ েজি িাখ্ড়েজলে পড়িড়স্থড়র্ি ওপি। িাজর্ 
নশািাি আজ  পড়িসিংখ্যায়ে নদজখ্, হালো াজদি সমস্ত র্থয ভা  
কজি ড়েজর্ স্ত্রীি সাজথ। একড়দে িাজর্ র্াি হঠাৎই প্রচ্ন্ড োসকি 
ও িুজক িযথা শুরু হয়। র্াজক ভড়র্ি কিা হয় হাসপার্জল। ড়ঠক 
সার্ ড়দে িাজদ র্াি মতরু্য হয়। আত্মীয়-পড়িজে, পা া-প্রড়র্জিশী 
জােজলা ড়িেয়িািু মািা ন জেে। আি শহিও নদজশি কাজে ড়র্ড়ে 
শুধু একটা পড়িসিংখ্যায়ে মাত্র। 
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সুড়দে আসজি 

নসৌড়মর্ সিকাি 

 

এ সি কাটুক, একড়দে নর্াষিা পাজ  িজস িজ া কজি ড়েুঃোস 
ড়েজয় আসজিা। 

এসি কাটুক, দু’জজে ড়মজল শালিা াজেি সিুজজি সমাজিাহ-নর্ 
প্রকত ড়র্জক সেী কজি সময় কাটাি। 

 

এসি কাটুক, 

একড়দে নর্ামাি নচ্াজখ্ িজ া কজি স্বপ্ন এাঁজক ড়দজয় আসজিা। 

এ সি কাটুক... 

এ সি কাটুক, 

িজয় র্যাক  ো ড়দজয় লাজশি ড়মড়েল.... 

এ সি কাটুক, 

মজ িি দু িন্ধ ড়ফজক হজয়, িুক ভজি নর্যড়দে নেি ন ালাজপি সুিাস... 
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ড়ঠক নসড়দেই িলজিা... 

আড়ম ভাজলািাড়স... 

নর্ামাজক, ভীষি ভাজলািাড়স॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৫ 

আইসড়ক্রমওয়ালা 

সায়ে িড়িক 

 

“এই কুলড়প-কুলড়প— পাাঁচ্ টাকা, দশ টাকা" নচ্াঁচ্াজর্ নচ্াঁচ্াজর্ 
গ্রাজমি পথ ড়দজয় র্যাড়েজলে এক িতদ্ধজলাক। িয়স কম কজি 
িলজলও ষাট-পয়ষড়ট্টি অড়ধক ো। 

েদীি মাজঝ পা নিজখ্ নর্য দূি ড়দজকি গ্রাম নদখ্া র্যায়, নসখ্াে 
নথজক আিও ড়ভর্জি ড় জয় দুই নক্রাশ পাি হজয় নলাকড়টি িাড় । 
নস জায় ায় এখ্েও ড়িদুযৎ নপৌঁোয়ড়ে। দু-ড়র্েজট ন িস্ত িাড় ি 
আজলা আজে ড়ঠকই, ড়কন্তু মাজঝমজধযই ড়িদুযৎ সিংজর্যা  থাজক ো। 
পাজে, গ্রাজমি মােুষগুজলা  িমকাজল একটু পাখ্াি হাওয়া নখ্জর্ 
নখ্জর্ র্াজদি িাড় জর্ িজস  ল্প জড়মজয় নফজল, এই ভজয় ড়িদুযৎ 
থাকজলও র্ািা ‘ো’ িজল ড়ফড়িজয় নদয়। 

অড়সর্ দাস। িামুে  জিি মােুষ। র্াি িািাও ড়েজলে আইসড়ক্রম 
িযিসায়ী, র্াাঁি নেজলড়টও ধজিজে আইসড়ক্রজমি িযিসা। গ্রাজমি 
মােুজষিা অড়সর্দা-অড়সর্দা িজলই র্াজক ডাজক। খু্ি নচ্ো মুখ্ 
এই অড়সর্দা, র্যড়দও ‘অড়সর্দা-ি আইসড়ক্রম’ িলাই ভাজলা। 
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 িম প জলই, নোট নথজক িজ াজদি একটাই োম জপ হজর্ 
থাজক— অড়সর্দাি আইসড়ক্রম, অড়সর্দাি আইসড়ক্রম। নোট-নোট 
ড়শশুিা র্াজক ো ড়চ্েজলও র্াি  াড় ি ওপি িজ া কজি 
‘অড়সর্দাি আইসড়ক্রম’ নলখ্াড়ট নদজখ্ ড়ঠক ড়চ্জে নফজল। র্খ্ে 
নকউ িা, কাকু নকউ িা দাদু এসি িজলই র্াজক সজম্বাধে কজি। 
আি, গ্রাজমি ড়দেমজুি-কত ষক ওিা নর্া সিাই প্রায় র্াি কাে 
নথজক আইসড়ক্রম নেয়— আিাি নকউ নকউ র্াি িািাি কাে 
নথজকও ড়ের্ একসময়। 

নসই গ্রাজমি ড়দজেিজিলা নর্যমে চ্াড়িড়দকটা ঝলমজল, সূর্যিালজয় নোট 
নোট ড়শশুিা নখ্জল, কত ষজকিা মাজঠ চ্াষ কজি, ড়দেমজুজিিা শহজি 
আজস ড়িড়ভন্ন িাড় জর্ কাজ কিজর্, ড়ঠক নর্মড়ে িাজর্িজিলাটা 
একদম অেযিকম। িাজর্ি গ্রাজমি পড়িজিশটা এখ্াজে খু্ি শান্ত 
হজয় ওজঠ— অিশয, শান্ত িলজলও ড়ঠক মাোয় ো। ড়ঝাঁ-ড়ঝাঁ 
নপাকাজদি ডাকগুড়ল িার্ হজলই কাজেি মজধয িাজা শুরু কজি 
নদয় একভাজি। নসখ্াে নথজক ড়কেুটা দূজিই একটা মিা েদী িজয় 
ন জে গ্রাজমি ড়ভর্ি ড়দজয়। িষিাি সময় িজ া েদীি জল এই 
েদীজর্ প্রজিশ কজি আিাি জীিন্ত কজি নর্াজল। আিাি িেযা হজল 
গ্রাজমি মাজঠ- াজট জল উজঠ র্যায়, চ্াড়ষিা চ্াষ কিজর্ পাজি ো 
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িাড় জর্ িজস থাজক। ড়কন্তু র্াজদি কজমিি শিীি, িাড় জর্ িজস 
থাকজলই িা ড়ক ! র্াজদি িউ-এি সজে কাজ-কমি কিজর্ থাজক। 
র্াজদি িউগুড়লও নর্য িজস থাজক ো, ওিাও কাজ কজি— িাড় জর্ 
িজস ড়িড়  িাাঁজধ। নসই গ্রাজম, দুপুজিি পি ড়িজকজল ন জলই নদখ্জর্ 
পাওয়া র্যায় র্াজদি নিৌজয়িা ড়িড়  িাাঁধজর্ িজস আজে। 

“কাকু, কাকু ! কাড়ঠ আইসড়ক্রম আজে নর্ামাি কাজে?" িতদ্ধ 
নলাকড়টি আওয়াজ শুেজর্ নপজয় এক িাড়  নথজক নিড়িজয় এজস 
একড়ট িাচ্চা র্াি কাজে ড়জজজ্ঞস কিল। 

“হযাাঁ, আজে। কর্ টাকাি লইিা িািা?" 

“পাাঁচ্ টাকািটা দাও। 

 াড় ি নভর্িটা খু্জল পাাঁচ্ টাকাি একটা আইসড়ক্রম িাচ্চাড়টি 
হাজর্ ড়দজয় আিাি হাাঁকজর্ হাাঁকজর্ চ্জল ন ল। লাল িজঙি একড়ট 
আইসড়ক্রম হাজর্ নপজয় মহােজে নখ্জর্ নখ্জর্ িাড় ি ড়দজক আিাি 
চ্জল ন ল। 

“অড়সর্দা ! নকমে আজেে?" আইসড়ক্রম ফযাক্টড়িি একটা নলাক 
ড়জজজ্ঞস কিল। 

“এই আড়ে..." ড়কেু িলজর্ ড় জয় আটজক ন ল। 
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“আপোজক নসিকম একটা নদখ্া র্যাজে ো— ড়ক িযাপাি িলুে 
নর্া! অেযজকাজো ফযাক্টড়িি সন্ধাে নপজলে োড়ক আিাি" নলাকড়ট 
ড়িকটিকম দত ড়িভড়ে কজি অড়সর্িািুি ড়দজক র্াকাজলে। 

“ো িািা ! শিীিটা কয়ড়দে ধইজি নদড়খ্ খু্ি খ্ািাপ র্যাইজর্জে। 
আি এখ্ে িযিসাও নসিকম একটা োই।" ইর্স্তর্ভাজি িলজর্ 
থাকজলে অড়সর্িািু। 

র্াি কথা শুজে ড়েজয় নলাকড়ট িলল, “শিীি খ্ািাপ হজল িাড় জর্ 
থাকজর্ পাজিে নর্া। নকে ফালরু্ এর্টা দূি প্রড়র্ড়দে শহি নথজক 
গ্রাজম ড়েজয় আইসড়ক্রম নিাঁজচ্ে !" র্াি কি নদজখ্ নলাকড়টিও দুুঃখ্ 
জা জলা। 

“নিাঁড়চ্য়া র্যাইজর্ হয় এই নপজটি দাজয়। আি র্াো া, আমাজদি 
গ্রাজমি িাচ্চাগুজলা খু্ি ভাজলািাজস এই অড়সর্দা-ি আইসড়ক্রম 
খ্াইজর্।" কথা ো িাড় জয়  াড়  ড়েজয় ফযাক্টড়িি ড়ভর্ি েুকল। 
 াড় ি ড়ভর্ি িিফ িড়সজয় আইসড়ক্রম েুড়কজয় ড়েজয় োকোটা 
লাড় জয় ড়দল। 

“ড়েজজি শিীজিি একটু নখ্য়াল িাখ্জিে অড়সর্দা। ড়দে ড়দে নর্য 
শিীি শুড়কজয় র্যাজে।" 
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"হযাাঁ িািা। আড়েই নর্া আি কজয়কটা ড়দে— এখ্ে আি 
সিংসািটাই চ্জল ো নর্য !" প্রথম কথাটা নজাজি িজল ড়েজয়, একাই 
একাই িলজর্ থাকল িাড়ক কথাগুজলা। 

 াড় টা টােজর্ টােজর্ আিাি গ্রাজমি ড়ভর্ি ড়দজয় প্রজিশ কিল 
িতদ্ধ নলাকড়ট। 

অড়সর্িািুি িািা র্যখ্ে নিাঁজচ্ ড়েজলে, র্খ্ে ‘নপপড়স’ খু্ি চ্লর্। 
থাজমিাকজলি িাজক্স নিজখ্ ‘নপপড়স-নপপড়স’ িজল র্াি িািাও 
নচ্াঁচ্াজর্ থাকজর্া। িািাি নহাঁজক র্যাওয়াি ধািাটাই নপজয়জে নেজল। 
র্াি িািাি কাজে আইসড়ক্রম নসিকম একটা পাওয়া নর্যর্ ো, 
নপপড়সটাই নিড়শ িাখ্র্। ভড়র্ি একটা নোজটা পযাজকজটি মজধয 
ফজলি িজসি মর্ র্িলজক কড়ঠে িাড়েজয় ড়িড়ক্র কির্। নসই 
পযাজকজটি একটা ড়দক দাাঁর্ ড়দজয় ড়োঁজ , চু্জষ চু্জষ নখ্র্ 
নেজলজমজয়িা। 

অড়সর্িািুি িাস নসজভজে থাকাকালীে র্াি িািা মািা র্যায়। র্াি 
ড়ঠক এক িেজিি মাথাজর্ই মা মািা র্যায়। স্বাভাড়িকভাজিই 
সিংসাজিি হালটা র্াি মাথায় ধুপ কজি পজ  িজস। র্াি সার্ 
িেজিি একটা নোট নিাে ড়েল। র্াি নিােড়টও অড়সজর্ি অধীজে 
চ্জল আজস। িািা মা-এি মতরু্যি পি অড়সর্ কাজজি সন্ধাজে এ 
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জায় ায় - ও জায় ায় খু্াঁজজর্ থাজক। নশষপর্যিন্ত র্াি পেেমর্ 
কাজ খু্াঁজজ ো পাওয়ায়, িািাি িযিসাটাই কিজর্ শুরু কজি। 
নিােজক মযাড়িক পাশ কিাজোি পি ড়িজয় ড়দজয় ড়দজর্ হল। চ্াি-
পাাঁচ্ িেি পি অড়সর্িািু ড়েজজও কাজয়স্ত  জিি একটা নমজয়জক 
ড়িজয় কজি, িামুজেি  জি আেজলে। অল্প অল্প কজি  জিি ভাো 
োউড়ে ড়ঠক কিজলে— সামজে নি া ড়দজয় ড় জি ড়দজলে। নসখ্াজে 
র্াি আইসড়ক্রজমি  াড় টা নিজখ্ ড়দজর্ে। র্াজদি একড়ট কেযা 
সন্তাে জন্মাল, র্াজক মােুষ কজি, অল্প-ড়কেু নলখ্া-প া ড়শড়খ্জয় 
ড়িজয় ড়দজয় ড়দল। এমেভা য অড়সর্দাি, নমজয়ড়টজকও দূজি ড়িজয় 
ড়দজয় ড়দল— নসও এখ্ে নদখ্জর্ আসজর্ পাজি ো র্াি িািা-
মাজক। নকােিকমভাজিই ড়দের্যাপে কিজর্ থাজক জীিি িতদ্ধ এিিং 
আইসড়ক্রমওয়ালা। 

“ড় ড়ন্ন ! ড়দে-ড়দে নর্য অিেড়র্ হইজর্জে আমাজদি। এই অড়সর্দা 
আি অড়সর্দা োই ন া— িাজাজি োড়ক এখ্ে িজ া িজ া 
নকাম্পাড়েি আইসড়ক্রম আড়সয়াজে। িলািড়ল কিড়েল ফযাক্টড়িি 
নলাজকিাই।” 

“কও ড়ক? আমাজদি নর্য নপজট মিজর্ হইজি, র্া হইজল !” 
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“জাজো, আজ পঞ্চাশটা টাকািও ড়িড়ক্র কিজর্ পাড়ি োই। 
সািাড়দে  াধাি মর্ পড়িশ্রম কড়িয়া, এড়দক-নসড়দক গ্রাম- জঞ্জ 
 ুড়িয়া র্যখ্ে দুইজজেি সিংসাজিি জেয খ্াওয়াি খ্িচ্টাই ো ওজঠ, 
র্া হইজল নর্া একড়দে ো খ্াইজর্ পাড়িয়াই মইিা র্যাইি।” 

িউ র্াি শাড় ি আাঁচ্ল ড়দজয় নচ্াজখ্ি জল মুজে নদয়। নসও নর্য 
ড়েরুপায়— ড়িড়  নিাঁজধ ড়ক আি সিংসাি চ্জল; স্বামীজক নর্য র্যথাসাধয 
উপাজিেটুকু কিজর্ হয়। এমে কপাল র্াজদি, একটা পুত্রসন্তােও 
জন্ম ড়দজর্ পাজিড়ে র্ািা। র্যড়দও, সি নেজলিাই নর্য িািা-মাজক 
নদজখ্ নি াজি, নসটাও েয়। র্ািাও নর্য এখ্ে আধুড়েক, ড়েজজিটা 
খু্ি িুজঝ নেয়। র্যড়দ নসই পুত্রসন্তাে-ও র্াজদি ো নদখ্র্, ড়পজে 
লাড়থ নমজি র্াড় জয় ড়দর্। এইসি নভজি, নসই িতদ্ধ-িতদ্ধা কি 
নপজলও র্াজদি মুজখ্ হাড়স ফুড়টজয় নর্ালাি নচ্িা কজি। 

ড়র্ড়ে িলজলে, “কখ্েও ভাড়িোই এই নশষ িয়সটায় আড়সয়া 
আিাি কি নভা  কড়িজর্ হইজি। 

আজজক ওই নলাকগুজলা িলািড়ল কড়িজর্ড়েল, ভযাড়দলাল— 
নকাড়লড়টয়ালস্ ড়ক ড়ক িা েরু্ে েরু্ে িকম নকাম্পাড়েি আইসড়ক্রম 
চ্ড়লজর্জে িাজাজি। গ্রাজমি নলাকগুলাও োড়ক এখ্ে ওইসি 
নকাম্পাড়েি আইসড়ক্রম নকজে। 
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নলাকাল আইসড়ক্রম নর্য আি চ্জল ো ন া— নলাকাল আইসড়ক্রম 
নর্য আি চ্জল ো। মােুজষিা ওই েরু্ে নকাম্পাড়েি আইসড়ক্রম 
পাইয়া এই নলাকাল আইসড়ক্রমজকই ভুড়লয়া ন জে। জাড়েজে ড় ড়ন্ন, 
নর্ামাি এই অড়সর্দা-ি আইসড়ক্রম চ্লজি ড়কো কখ্েও!” 

দী িোস নেজ  খ্াওয়াি পাজর্ই কথাগুজলা িলড়েল অড়সর্িািু। 
এড়দজক র্াি ড় ড়ন্ন মাথাি ওপি পাখ্াি হাওয়া কজিই চ্জলজে। 
ভাো নি াি ড়ভর্জি িাখ্া ড়েল র্াি আইসড়ক্রজমি  াড় ড়ট। দূি 
নথজকও, র্াি ওপজি ‘অড়সর্দা-ি আইসড়ক্রম’ নলখ্াড়ট স্পি নিাঝা 
র্যাড়েল। 
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 ড়র্হীে পিাধীের্া 

ড়সড়ম িায় 

িযস্ত- এ শহজিি ড়ভজ , র্যাড়ে একা নহাঁজট 

মায়া মুজখ্াজশি প্রড়র্ড়িম্ব, প্রদীজপি র্লজদজশ 

 ড়র্হীে পিাধীের্ায়, ত্রুয় মূলয ভীষি দাড়ম 

মুজঠা িড়ে িযস্তির্ায়, ড়কেজর্ চ্াইড়ে পা লাড়ম 

র্জি হাড়িজয় র্যাজিাো  ুজ  দাাঁ াজর্ হজি আিাি 

র্যর্ নমাহ-মায়া, নলাভ-লালসা কিড়ে আজ সৎকাি সমাজজি েীড়র্  

শতঙ্খলায় িযস্ত আমাি জীিে 

হাড়িজয় নফজলড়ে কর্ স্বপ্ন, কর্ ইজে হয়ড়ে পূিি 

অিাক লাজ  ভািজর্ আমাি, নকে মােড়ে এই ড়েয়ম 

নশকল নভজঙ, হৃদয় চ্ীজি িাাঁচ্জিা ড়েজজি মজর্াে 

প্রড়র্ড়েয়র্ হড়ে আড়ম কর্ নর্য কথাি ড়শকাি 

আঞু্জমাজেি েযায় আদালজর্ পাড়েো আড়ম ড়িচ্াি 

দশটা-পাাঁচ্টা  ড় ি কাাঁটা ড়িব্রর্ কিজে আমায় 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৫ 

কলজমি  ড়র্, ফাইজলি সূ্তজপ অড়ভলাশা কিজে আিদাি 

মজে প জে আমাি নস ড়দজেি আজলা 

কর্ ইজে েদী, স্বপ্ন অজ াোজলা 

আড়েক কষিজি নদখ্জিা পতড়থিী 

খু্াঁজজিা ড়েজজজক হজিা ো অেয কাজিা 

নকাে স্বজিি, নকাে মুদ্রায় িযড়ক্তত্ব র্যায়ো নকো 

ড়শল্পসত্ত্বা গুমজি মিজে অদু্ভর্ এই নিদো 

সমাজজি েীড়র্ শতঙ্খলায় িযস্ত আমাি জীিে 

হাড়িজয় নফজলড়ে কর্ স্বপ্ন কর্ ইজে হয়ড়ে পূিি 

অিাক লাজ  ভািজর্ আমাি নকে মােড়ে এই ড়েয়ম 

নশকল নভজঙ, হৃদয় চ্ীজি িাাঁচ্জিা ড়েজজি মজর্াে 

িড়ঙে ড়ব্রজ ড, নিাজকাি ভীজ  আড়ম হজিা ো শাড়মল 

অেুশাসজেি উজধি নদজখ্া, আড়ম ড়জর্জিা ড়েিই 

পড়িশ্রজমি ড়চ্িা   জস, হজয় উঠজিা আলাড়দে 

নর্যখ্াজে েে হািায় আড়ম আজ হজিা ো পিাধীে। 
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নহ মহাে 

েীর্া কড়ি 

 
িাঙালী হৃদজয়ি সিাি িাজা, মজেি িাজা রু্ড়ম 

রু্লো কিজর্ পাড়িো আমিা, নর্ামাি রু্লো রু্ড়ম। 

 

োিীি দুুঃখ্ নদজখ্ড়েজল রু্ড়ম, সমাজজি ঈেি জাড়ে 

নসিাি নসিা িাঙালী, িাজা িামজমাহে, র্াই মাড়ে। 

 

কুসিংস্কাি আি অজ্ঞাের্া ড়েজলা র্যজি চ্লাি পজথি পাজথয় 

িজ্র-আ ার্ হােজল নসখ্াজে, হজয়জো ড়িজয়ী, অজজয়। 

 

প্রথম জ্ঞাজেি আজলা জ্বালাজল, নহ িাজে মহাগুিী 

নর্ামাি শুভ জন্মড়দজে র্ি জয়জয়কাি শুড়ে। 
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ধমি আি কুসিংস্কাি ড়েজয় হাোহাড়ে, কাটাকাড়ট চ্জল 

এজসা নহ সাহসী ড়িপ্লিী রু্ড়ম, নধায়াও  োজজল। 

 

নদির্ািা এজস কজি োজকা কাজ, নদির্াি দূর্ আজস 

নহ মহাজজযাড়র্, মহাপুরুষ রু্ড়ম আিাি এজসা প্রকাজশ। 

 

আজ শুভ ড়দজে অঞ্জড়ল ড়দই নর্ামাি চ্িির্জল 

অসীম শ্রদ্ধাি ড়িজয় মালাড়ট নর্ামািই  লায় নদাজল। 
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মা-স্পজশি েয়, অেুভজি পায় 

অড়পির্া ভট্টাচ্ার্যিয 

 
গুড়ট গুড়ট পায় 

এজসড়েড়ল হায়, 

অড়িিল খু্ড়শজর্ জড় জয় ধজিড়েড়ল আমায় - 

অকুন্ঠ ভালিাসাি মায়ায়.. 

নোট্ট নোট্ট পায় 

মুগ্ধর্ায় দুড়ট নচ্াখ্ হায়, 

লাড়ির্ আড়মটাজক ; 

ড়িগ্ধ স্পজশি আপে কজিড়েড়ল আমায় - 

মার্ত জত্ব  ড়িির্ আড়ম নর্াি নোাঁয়ায়... 

মূহুজর্িই আমাি হার্ নথজক ড়েড়েজয় নেয়- 

শয়র্াে ঐ িািসড়ট, 

নদয়ড়ে ড়ফড়িজয় আি ! 
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র্াই নর্া আড়ম আজও ড়ফড়ি নহথায়- 

অকুন্ঠ ভালিাসাি মায়ায়... 

স্পজশি েয়, অেুভজি নর্াজক পাই, 

িািিাি এই কাজফেটায় ! 
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হলুদ পাড়খ্ 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

  
আজজকি কলম রু্ই হজয় র্যা হলুদ পাড়খ্, 

উজ  ড় জয় নদশ দুড়েয়াি খ্িি আে নদড়খ্ ! 

ইয়াজসি ঝজ  কাি কাি িাড়  ন ল উজ  ? 

আশ্রয়হীে কর্ মােুষ হজলা এজর্ ? 

সুেিিজেি অিস্থা খ্িি ড়েজয় আেড়ি সাজথ ! 

মািি ভাইিাজসি কর্ জজেি জীিে ন ল, 

লকডাউজেি ফজল কর্ মােুজষি কাজ হািাজলা ! 

রু্ই নর্য আমাি হলুদ পাড়খ্ র্যা ো উজ  র্যা, 

র্াজদি পাজশ নথজক র্াজদি অভাি শুেড়ি র্যা ! 

কাি  জিি চ্ জে ো ভাজর্ি হাাঁড় , 

নকাে মােুজষি উ জলা চ্ালা, জ্বলজে ো আজলা িাড়র্ ! 

র্াজদি পাজশ থাকজর্ চ্াইজে আমাি মে, 
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এই কথাটা ভািড়ে আড়ম সািািি ! 

র্যর্টা পািজে কিজে সাহার্যয অজেক মােুষজে, 

ইয়াজসি ঝজ  হাড়িজয় ন জে কর্ আপেজে ! 
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স্বজপ্নি ড়ভর্জি অর্ীর্ কথা 

আবু্দল িাহাজ 

 

িাইজি িতড়িি দাপট আিও নিজ  ন জে, কাজিন্ট চ্জল ন ল আি 
এমে সময়ই হঠাৎ দিজায় নকউ েক কিল.. আড়ম একটু হর্ভম্ব 
হজয় ন লাম। এই িতড়ি িাদল ড়দজে নক এিাি দিজায় নটাকা মাজি 
িাইজি িতড়িি সজে িজ্রপার্ প জে। এই সময় িাো িজল উঠজলা 
নক? নকাজো উওি পাওয়া র্যায় ো। র্ািপি কাজলা চ্াদি  াজয় 
ড়দজয় িাো দিজাি সামজে পা ড়টজপ ড়টজপ নহাঁজট ন ল আি চ্াপা 
 লায় আিাি িজল উঠজলা নক? দিজা খু্লজর্ই নক নর্যে িলজলা- 
“আজি পা লা ড়চ্েজল ো আড়ম নক ! নর্াি নেজলজিলাি সাড়থ 
সু্কজলি িান্ধিী নর্াজদি পাজশি িাড় ি ময়ো।”                 
“ও রু্ই চ্জল আয় আড়ম নর্া কী ভয় নপজয়ড়েলাম।”           
“আজি অজেকড়দে পি িাড় জর্ এলাম।” িাো িলজলা- “নস নর্া 
জাড়ে, রু্ই এখ্ে িজ া অড়ফসাি।” র্খ্ে ময়ো িলজলা- “ওজি 
িািা আমাি সু্কল মাোি।” র্খ্ে িাো িলজলা- “রু্ই নসই 
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এখ্েও ওিকমই িজয় ন ড়ল।” ময়ো িলজলা- “কাকীমা আি কাকু 
িাড় জর্ নেই?” 

-“ো, ড়দড়দি িাড় জর্ ন জে।” র্খ্ে ময়ো িলজলা- “আজ িাজর্ 
নর্াজদি িাড়  থাকজিা, কাল সকাজল িাড়  র্যাজিা, আজজক সািািার্ 
 ল্প কিজিা।“ িাো িলজলা- “ও র্াই এই একা অন্ধকাি 
িাড় জর্!” 

“হযাাঁ, নর্া কী হজয়জে নকাজো অসুড়িধা?” 

“োো।” 

র্ািপি ময়ো আমাি পাজশ এজস িসজলা, হাজর্ হার্ নিজখ্ 
আমাজক জড় জয় ধিজলা। আড়ম িললাম- “এটা কী হজে  ল্প 
িলাি পড়িিজর্ি !?” 

“আজি িািা ওিকম কিড়েস নকে? নর্াি নর্া আড়ম নখ্লাি 
সাথী।” 

“আজি র্া িুঝলাম, রু্ই  ল্প শুরু কি।” িাো িলজলা- “চ্ল আজ 
নেজলজিলাি  ল্প িড়ল, নর্াি মজে আজে নসই নভািজিলা িহমর্ 
চ্াচ্াি িাড় ি আম িা াে নথজক আম চু্ড়ি কজি পালাজো র্ািপি 
ধিা প া?” 
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এই কথা িলজর্ই নস ড়ক হাড়স র্াি। “র্ািপি েীল িীজপ   
 ুিজর্ র্যাওয়া, নসড়ক আেে হজয়ড়েল ো।” এিপি পাড়খ্ি ডাক 
শুেজর্ই  ুম নভজঙ ন ল আি িাো হাসজর্ হাসজর্ িলজলা- “স্বজপ্ন 
আমাি অর্ীর্ িতড়র্  ুজমি মজধয ড়িচ্ড়ির্ হল।” 
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পাঠ প্রড়র্ড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে-  নদিড়ির্া ন াষ
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িইজয়ি োম- কাদম্বিীজদিীি সুইসাইড-নোট 

নলখ্জকি োম- িঞ্জে িজেযাপাধযায় 

পাঠ-প্রড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ 

 

'কাদম্বিী নদিীি সুইসাইড নোট' িইড়টজর্ নলখ্ক িঞ্জে 
িজেযাপাধযায় র্াাঁি কলজমি ভাষায় িড়িির্ কজিজেে নজা াসাাঁজকা 
ঠাকুিিাড় ি ড়িেকড়ি িিীন্দ্রোথ ঠাকুজিি দাদা নজযাড়র্ড়িন্দ্রোথ 
ঠাকুজিি স্ত্রী কাদম্বিীজদিীি ো-িলা আত্মকথা। মাত্র ২৫ িেি 
িয়জস আত্মহর্যা কজিড়েজলে িিীন্দ্রোজথি েরু্ে নিৌঠাে কাদম্বিী 
নদিী। নলাকমুজখ্ প্রচ্াড়ির্ নর্য, আত্মহর্যাি কািি জাড়েজয় ড়র্ড়ে 
একড়ট সুইসাইড নোটও ড়লজখ্ড়েজলে। একড়ট ড়িজশষ কািজি, প্রচ্ন্ড 
অড়ভমাজে ড়র্ড়ে ড়িষ খ্াওয়াি পজি মতরু্যভয় আেন্নর্ায় ড়র্ড়ে দুই 
ড়দে নিাঁজচ্ও ড়েজলে। ড়কন্তু নসই সমস্ত প্রমাি নদজিন্দ্রোথ ঠাকুজিি 
আজদজশ নলাপাট হওয়ায় নসই দুই ড়দজেি আজও ড়িশদ নকাজো 
ড়িিিি পাওয়া র্যায়ড়ে। কাদম্বিী নদিী সম্পজকি িিীন্দ্রোজথি শুধু 
নিৌঠাে ড়েজলে ো, র্াজদি মজধয একড়ট ড়িজশষ িনু্ধজত্বি সম্পকি 
ড়েল। র্াই িিীন্দ্রোথ এিিং কাদম্বিী নদিীজক ড়েজয় নজা াসাাঁজকা 
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িাড় ি সিাি মজধয একটা চ্াপা গুঞ্জে নলজ ই থাকর্। 
িিীন্দ্রোজথি ড়িজয়ি পিপিই কাদম্বিী নদিী নকে আত্মহর্যা 
কিজলে নকে? র্াজক ঠাকুিিাড় ি নমজয় মহল সিাি নথজক 
আলাদা কজি নিজখ্ড়েল নকে? সমস্ত প্রজেি উতি ড়র্ড়ে নসই 
সুইসাইডজোজট ড়লজখ্ ড় জয়ড়েজলে। ড়কন্তু ঠাকুিিাড় ি ইড়র্হাস 
ধামাচ্াপা ড়দজর্ই নদজিন্দ্রোথ নসড়টজক নলাপাজটি িযিস্থা 
কজিড়েজলে। র্াই, এর্ড়দে সমস্ত ইড়র্হাস অজ্ঞার্ ড়েল পাঠক 
মহজলি কাজে। ড়কন্তু নসই ড়চ্ড়ঠি ড়কেু অিংশ উদ্ধাি কজি ড়েজজি 
মর্ সাড়জজয় ড়েজয় নলখ্জকি কাদম্বিী নদিী মজেি ভাষা এই 
িইড়টজর্ িযক্ত কজি ড় জয়জেে। হজর্ পাজি নিড়শিভা টাই অিাস্তি, 
ড়কন্তু প জল মজে হয় নর্যে এখ্াজে সর্য কাড়হেীই রু্জল ধিা 
হজয়জে। র্াই কাদম্বিী নদিীজক জােজর্ হজল এই িইড়ট পাঠকজদি 
অিশযই একিাি প া দিকাি। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- িাহুল হালদাি 

  

सुभाषितम् - 

षिरुु्णस्य हतं रूपं दुुःशीलस्य हतं कुलम्। 

अषसद्धस्य हता षिद्या ह्यभोरे्ि हतं धिम्।। 

 

সুভড়ষর্ম্ - 

ড়েগুিিসয হর্িং রূপিং দুুঃশীলসয হর্িং কুলম্। 

অড়সদ্ধসয হর্যা ড়িদযা হযজভাজ ে হর্িং ধেম্।। 

 

অেুিাদ - 

গুিহীে িযড়ক্তি রূপ সমাজজ েি হয়, চ্ড়িত্রহীে িযড়ক্তি জেয র্াি 
কুল ধ্বিংস হয়, অজর্যা য িযড়ক্ত কখ্েও ড়িদযাজিে কিজর্ পাজি ো, 
নর্মড়ে কত পজিি িািা কখ্জো ধে উপজভা  কিা হয় ো। 
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জেে- মহাজের্া িসু 
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শব্দড়ট আমাি এক ভাই এি মুজখ্ প্রথম শুজেড়েলাম। র্খ্ে মজে 
হজয়ড়েজলা, এিকমও হয় োড়ক ? ড়ডড়জটাল প্লাটফজমি সাড়হর্য সতড়ি, 
কখ্েও সম্ভি?  

আড়ম আিাি ড়চ্িকালই একটু নসজকজল মােুষ। আমাি কাজে 
সাড়হর্য মাজেই হজলা, র্াি সাজথ িই-এি পতষ্ঠাি  ন্ধটা ওর্জপ্রার্ 
ভাজি জড় জয় থাকজি। নমািাইল িা লযাপটপ এি র্যাড়ন্ত্রক হিজফ 
সাড়হর্য ড়ক আজদৌ জমজি ? প্রেটা এজসড়েল মজে।  

ড়কন্তু ো- আমাি সমস্ত ধািিাজক ড়মজথয প্রমাি কজি আমাজদি 
সামজে এজলা সাড়হর্য সতড়িি এক েরু্ে মাধযম, এক সমূ্পিি েরু্ে 
নমা জক।  

অপূিি সাজজ, দুদিান্ত সি কািয-ভাণ্ডাি ড়েজয় হাড়জি হজলা নেট 
ফড় িং।  

র্ািপি ড়দে র্যর্ এজ াল ক্রমশ সািী হজয় িইলাম র্াি ড়িকাজশ।  

অেুভি কিলাম ড়ভজজ  াজস আলজর্া ো া ড়দজয় ড়ঠক নর্যভাজি 
ফড় িংগুজলা নেজচ্ নি ায়, ড়ঠক নসভাজিই নেট ফড় িংও নেজচ্ 
নি াজে পাঠকজদি মজে।  
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এখ্ে প্রড়র্ িড়িিাি সকাজলই অজপিা কজি থাড়ক কখ্ে সম্পাদক 
ভাই নেটফড় িং এি সাপ্তাড়হক পড়ত্রকাড়ট প্রকাশ কিজি।  

আমাি ড়েজজি ড়কেু সতড়িও এখ্ে জায় া পায় নেট ফড় িং এি 
পার্ায়। এি জেয আড়ম সড়র্য আেড়ের্ ও  ড়িির্। ড়েজজি সতড়িজক 
নেট ফড় িং এি মাধযজম পাঠকজদি কাজে নপৌঁজে ড়দজর্ নপজি।  

র্জি এি নপেজে র্যাজদি মূল অিদাে র্াজদিজক ধেযিাদ জাোজর্ই 
হয়। আমাি ড়িোস ওজদি এই ড়েিলস পড়িশ্রম অেলাইে 
মযা াড়জে নেট ফড় িং-নক আজিা শীজষি ড়েজয় র্যাজি।। 
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নেট ফড় িং এি ব্লজ  নলখ্া নপাে কিজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্াি ওপি উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পিমািু কড়ির্াি ড়িভাজ  র্যড়দ ড়েজজি নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অন্তুঃড়মল কড়ির্া 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদি জাোে আপোি মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজি। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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েড়ি ও  ল্প 

ড়েজিদজে- ড়িমা কমিকাি 

 

একড়দে আকাশটা েুাঁজয় নদজিা... (চ্লজি) 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নর্য নর্য ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্ 
পাজিে:- 

▪ ে া  

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিু ল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ িান্নাি নিড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজি িা ডক ফিমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠজকি মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আিও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদি 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ কিজর্ পাজিে এই েম্বি এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজথি অেুজপ্রিিা, জাোে 
আপোি অড়ভজর্যা ও। 

পাজয় পাজয় ১৯৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই েড়ি পিির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড কিজিা আমিা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজি কযাজমিা, র্জি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজিে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজর্ পাজিে নর্য নকাে ড়িষজয়ি ওপি। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদি নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফিমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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নভাজিি আজলা 

Camera-man of the week 

ন ৌিি নদি 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৯৫ 

৩০নশ নম, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,   
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি। 

উপজদিা র্থা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীুঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্ 

 ােুড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেি 

প্রড়র্িািই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজিে 
ড়েড়িিধায়। ে া, কড়ির্া, অিু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজিি মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বি এ। 
আমাজদি নফসিুক নপজ এি ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


