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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 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৬ 

- র্ন্ময় নদি, দীপাঞ্জে দত্ত, শিংকি হালদাি, 
ির্িড়জৎ িমিে, অড়পির্া ভট্টাচ্ার্যিয, নসৌড়মর্ সিকাি,  
সায়ে িড়র্ক, র্ীর্িিংকি নদ, অড়িড়মত্র, ড়মলে পুিকাইর্, 
অড়েজমষ পড়ির্, অোড়দ মুখ্াড়জি, আবু্দল িাহাজ, 
নদিড়ির্া ন াষ, অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী, মোমী সিকাি। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং শাওে 
িযাোড়জি। 
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ফড় িং কর্া 
গর্কাল ড়িল ৫ই জুে র্র্া ড়িশ্ব পড়িজিশ ড়দিস। ড়িজশ্ব সিুজায়ে 
ও প্রকত ড়র্ি গুরুত্ব নিাঝাজর্ই এই ড়দেড়টজক পালে কিা হয়। 
১৯৭২ সাজল প্রর্ম ড়িশ্ব পড়িজিশ ড়দিজসি ন াষর্া কজি িাষ্ট্রপুঞ্জ। 
১৯৭৪ সাল নর্জক ড়িজশষ ভাজি এই পড়িিজশ ড়দিস পালে কিা 
শুরু হয়। প্রর্মিাি আজমড়িকায় ড়িশ্ব পড়িজিশ ড়দিস পাড়লর্ হয়। 
র্যাি ড়র্ম িাখ্া হজয়ড়িল 'অেড়ল ওয়াে আর্ি'। ড়িি হয়, প্রড়র্ িিি 
পড়িজিশ ড়দিস পালে কিজি ড়িড়ভন্ন আজয়াজক নদশ। এিাজিি 
ড়িশ্ব পড়িজিশ ড়দিজসি ড়র্ম িাখ্া হজয়ড়িল 'ইজকাড়সজেম 
নিজোজিশে'। পড়িজিশ ড়দিস নহাক িা অির্য সপ্তাহ এই ড়িজশষ 
ড়দেগুজলাজর্ অজেজকই গাি লাগাে, র্জি নিাপর্ কিা গািগুজলাি 
ড়দজক আগামীজর্ও লিয িাখ্জর্ হজি র্াজদিজকই। র্াহজলই 
আমিা সিুজজ ভিা েরু্ে পতড়র্িী উপহাি ড়দজর্ পািজিা আগামী 
প্রজজন্মি কাজি। গর্ সিংখ্যা নর্জক শুরু হজয়জি েরু্ে ড়িভাগ “িড়ি 
ও গল্প”। চ্লজি ধািািাড়হক িড়ি ও গজল্পি কজর্াপকর্ে। আশা 
িাখ্ড়ি েরু্ে ড়িভাগ আপোজদি ভাজলা লাগজি আি েরু্ে ড়ক 
ড়িভাগ চ্াে ড়প্রয় পাঠজকিা আমাজদি জাোে নস ড়িষজয়। সিাই 
সািধাজে র্াকুে, সুি র্াকুে, ড়েিাপজদ র্াকুে। 
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ড়িগ্ধর্াি ড়দেড়লড়প নর্জক (৯) 

র্ন্ময় নদি 

 

আমাি নর্া নকার্াও র্যাওয়াি নেই। 

িিিং, রু্ড়ম  ুজি এজসা নকাজো রূপকর্াি নদশ। 

নর্ামাি নপ্রজম প ুক নকাজো গজল্পি িাজকুমাি। 

 ুম ভাঙজল ড়ফজি এজসা আমাি িাস্তির্াি কুড়টজি 

 

র্যািাি আজগ ড়ঠক নর্যভাজি গুড়িজয় নিজখ্ ড়গজয়ড়িজল, 

নর্মেই আড়ি। শুধু নিজ  ড়গজয়জি িয়স, দতড়ি কজম 

এজসজি নচ্াজখ্ি ড়কন্তু নর্ামাি জেয আমাি ভাজলািাসা 

নসই একই িকম ড়চ্িহড়িৎ 

 

ফুল ফুড়টজয় নর্াজলা মরু সাহািাি িুজক। ড়ফড়িজয় দাও 

সমুজেি ভাজলা র্াকাি অড়ধকাি। আড়ম ো হয় নর্ামাি 
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অজপিায় ধীজি ধীজি ড়মজশ র্যাজিা মাড়টি সাজর্ 

 

শিীি জুজ  অজস্র িেস্পড়র্ি নমলা, পাড়খ্ি গুঞ্জে... 

নভর্জি নভর্জি পতড়র্িী হজয় উঠজিা 

 

রু্ড়ম  ুজি এজসা ড়েজজি ইজেডাোয় ভিসা নিজখ্। 

আমাি নর্া নর্ামাি সাড়ন্নধয িা া নকার্াও র্যাওয়াি নেই। 
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খ্জস প াি আজগ 

দীপাঞ্জে দত্ত 

 

আকাশ নর্জক র্ািাড়ট খ্জস প াি আজগই 

নসটাজক আলজর্াভাজি ধজি- 

ড়েজয় এজসা আমাি কাজি।  

ো হজল খ্জস প জর্ পাজি অেয নকার্াও  

নকাজো অর্ল খ্াজদ 

ড়কিংিা িতড়ি নভজা মাড়টজর্। 

 

হয়জর্া র্াজক নফজল নিজখ্...  

আকাজশি আঁচ্ল ন ঁজষ ন ঁজষ  

িুজট নগজি েীহাড়িকা আি র্ািাি দল 

অজেক আজলাকিষি দূজি।  
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আকাজশ র্াকাি ড়দে ফুড়িজয়জি র্াি।  

সীমা িা া ব্রহ্মাজে,  

নস িজয়জি একা...  

আড়ম সঙ্গ ড়দজর্ চ্াই র্াজক।  

আজীিে আকাজশ ড়েজজজক 

দগ্ধ কজি নস ক্লান্ত। 

এখ্ে র্াি মুজখ্ নলজগ আজি  

শুধু নপা া দাগ।  

 

দলিুট র্ািাড়ট খ্জস প াি আজগই 

ড়েজয় এজসা আমাি কাজি।  

সজঙ্গ এজো চ্াঁজদি একটুখ্াড়ে  

শুভ্রাজলাক।  

র্াজকও িাখ্জিা র্যত্ন কজি। 
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োিী উপাখ্যাে 

শিংকি হালদাি 

 
আমাি েীিি অপলক দতড়ি ড়দজয় নদড়খ্ 

ওি দতড়িি ভাঁজজ লুকাজো কর্ অিযক্ত ির্ 

িিং ড়িল, জল হজয় ধুজয় নগজি কখ্ে 

ফযাকাজস নচ্াজখ্ি নকাজর্ ড়িির্ির্াি িড়ি 

নঠাঁজটি নকাজর্ অদতশয নপ্রম ও হাড়স- 

ড়িষন্নর্া'য় মুখ্ নেজকজি, 

হৃদয় ড়িভক্ত হজয়জি কজয়কড়ট খ্জি 

আশা-ভাজলািাসা'-স্বপ্ন সিড়কিু-ই মরুভূড়ম' 

-ওি নমজয় সত্তাি সাজর্ 

-কাজলা িজঙি সাজর্ 
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সমাজজ'ি ড়িঞ্জােমেস্ক মুখ্গুজলা 

ড়িঞ্জােমেস্কর্া ভুজল পার্াি পি পার্া আঁজক 

কামোি িড়ি 

লজ্জা,  তর্া, অপমাজে - ওি ড়শিা, দীিা, োিীত্ব 

সি কলুড়ষর্ 

সমাজজ'ি িাঁ পাশ ড়দজয় নগাধূড়লি আজলায় মুজি নগজি একটা 
ইড়র্হাস 

আজও িাজজড়ে শঙ্খ, ভজিড়ে কাজিা মুখ্ আেজে 

নকিল মুজি নগজি খ্ার্া নর্জক একটা োম । 

 

ড়েিি সমাজ নচ্র্ো- 

হয়জর্া নচ্র্োি িিং লাজগড়ে কাজিা গায় 

গজ  ওজঠড়ে নকাজো মুখ্ি আজোলে 

মার্া চ্া া নদয়ড়ে নকাজো ড়জঞ্জাসা ড়চ্হ্ন 

শুধু ভূড়মি পজি িার্াজসি ড়িচ্িে, গজিে আি র্াি নিহ... 
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প্রড়র্জশাধ 

ির্িড়জৎ িমিে 

 

একড়ট মূড়র্ি, নসড়দে িাজর্ 

প্রড়র্জশাধ ড়েজর্ অেয িাড় ি 

ও ো ড়িঁজ  নফজল 

 

নস িাড় ড়টও ড়িল একড়ট মূড়র্ি 

 

নসও লযািং নমজি দু’পাড়ট দাঁর্ খু্জল নদয় 

 

এইসি, এইভাজি চ্লল ড়কিুড়দে 

 

এই মূড়র্ি ওি ওই মূড়র্ি নস ি 

পাল্টা পাড়ল্ট মাি প্রড়র্জশাধ স্পতহায় 
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উন্মত্ত 

 

নশজষ নকাজো মূড়র্িি আি ড়কিুই িইল ো 

ঈষিা কিাি 

নলাভ কিাি 

প্রড়র্জশাধ নেিাি 

 

এই হল জীিেিযাপী ড়চ্ত্রোটয। 
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ড়শক  

অড়পির্া ভট্টাচ্ার্যিয 

 

ড়ক ড়িগ্ধর্া আজি ঐ হাড়সজর্, 

নর্য র্াি মায়ায় পজিা ? 

ড়ক লাঞ্ছো আজি ঐ কান্নায়, 

নর্য র্াজি সইজর্ ো পাজিা ? 

িদ্ধ মুকুজল জযান্ত দুড়ট ফল ; 

একই গাজিি... 

নকউ িা নফাজট সাঁঝজিলাজর্, 

নকউ িা নদজখ্ নভাজিি আজলা ! 

লাঞ্ছো কজিাো রু্ড়ম র্ায় - 

নিজসা ড়িপ্রহি ভাজলা... 

িায়াি পিশ নদজি নর্ামায়, 

র্যাি ড়শকজ  এই ড়িশ্ব আিদ্ধ ! 
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প্রকত ড়র্ি ভয়ািহ রূপ 

নসৌড়মর্ সিকাি 

প্রকত ড়র্ি ড়িমষি রূজপ আর্ড়ির্ আড়ম 

এজকি পি এক র্ােিলীলা আসজি নর্জ  

কজিাোি মাজঝই আি একজজেি আগমে, 

নধজয় আসজি ইয়াস, কর্ দ্রুর্জিজগ 

ভজয় হা ড়হম সকজলি, জজিড়ির্ সকল মােুষজে 

খ্ কুজটাি মজর্া উজ  নগজি  জিি চ্াল, 

নমামিাড়র্ি মজর্াই নর্যে গজল পজি নগজি মাড়টি  িগুজলা, 

িাঁধ ভাঙায় কর্ ফসল হজয়জি েি, নভড় ি েি হজয়জি মাি। 

আি কর্ লীলা নদখ্াজি এ প্রকত ড়র্ 

কর্ প্রার্ র্যাজে র্ড়লজয় মতরু্য সাগজিি র্জল, 

নকউ জয়ী, নকউ পিাজয়ী 

-আসজি েরু্ে সাইজক্লাে, কর্ নর্য িড়র্ হজি নেই র্া জাো, 

মে িলজি হায় হায়।। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৬ 

আমাজদি ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্কিজর্ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্যাগাজর্যাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদি 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নশাকসিংিাদ 

সায়ে িড়র্ক 

 

নভাি নর্জকই নসই একইিকমই িযস্তর্া। ড়ফসফাস কর্া, ড়িষণ্ণ 
চ্াহড়ে, পা ড়টজপ ড়টজপ চ্লাজফিা। এক র্লায় ড়সড় ি মাঝামাড়ঝ 
দাঁড় জয় র্াকা ভাইজিাে, নদিু আি ড়দয়াজক কান্নাি ড়কোজি নঠজল 
ড়দজে। ড়দয়া র্াি দাদাি গা ন ঁজষ সজি এজস ড়কিু একটা িলজর্ 
র্যাড়েল, ড়দয়াি মুখ্টা নচ্জপ ধজি একটা ড়হস ড়হস কজি উঠজলা। 
র্া সজত্বও ড়দয়া মুখ্টা িাড় জয় িজল উঠজলা, ড়ঠক মােুজষি গলায় 
নচ্ঁচ্াজে, োজি? আমাি নর্যে নকমে কি হজে নি দাদা ! 

ড়েজচ্ি  জি র্খ্ে ওজদি মা রূপালী, িািা ড়গিীশ আি চ্াকি 
সুকুমাি।  জি পাখ্া নেই র্াই নদার্লা নর্জক েযাে ফযােটা আো 
হজয়জি। নসই একটাো নভামিা নডজক র্যাজে। নমজঝয় সর্িড়িজর্ 
শুজয় আজি একটা লযাব্রাডি কুকুি। পাখ্াি হাওয়া র্াি ধূসি 
নমশাজো সাদা নলাজম কাঁপুড়ে রু্লজি। গর্ ড়র্ে ড়দে ধজি 
প্রসির্যন্ত্রর্ায় কার্িাজে। "জেজমা নেজমা... লক্ষ্মীজমজয়, সি ড়ঠক 
হজয় র্যাজি। ডাক্তািিািু নর্ামাি ড়কেু ভয় নেই। নসাো আমাি... 
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আি একটু কি সহয কজিা নর্া মা।" নেজমাি গাজয় হার্ িুড়লজয় 
ড়দজর্ ড়দজর্ রূপালীি স্বি নিদোয় রুদ্ধ হজয় এল। 

"ইসস, পিশুড়দেই ডাক্তািজক খ্িি ড়দজল ভাজলা হর্।" ড়গিীশ 
আফজশাস কিল। 

"ডাক্তািিািুজক নফাে কজিড়িজল রু্ড়ম?" 

"হযাঁ, কজিড়িলাম। িলজলে নর্য পাঁচ্ দশ ড়মড়েজটি মজধয এজস 
প জিে।" নমািাইল নফাে হাজর্ ড়েজয় ড়গিীশ িলল। 

সুকুমাি চু্প কজি দিজাি কাজি দাঁড় জয়। ড়গিীশ র্াজক িলল, 
"নদিু আি ড়দয়া নর্যে ড়েজচ্ ো োজম নদড়খ্স। আি িান্নািান্না আজ 
আি কজি দিকাি নেই। রু্ই িিিং —" ড়গিীশ র্াকাল রূপালীি 
ড়দজক। 

"র্যা গিম পজ জি, দই ড়চ্জ  আি আম ড়েজয় আসুক।" রূপালী 
িলল। 

"আড়মও র্াই িলজর্ র্যাড়েলুম। কাল মযাড়িমাম ড়িল, র্াড়টি োইে 
পজয়ন্ট নফাি, অসহযকি... ড়িচ্ িান্নািান্না এখ্ে র্াক।" 
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"জদিু ড়দয়া, নর্ামিা ড়কন্তু এক র্লায় একদম োমজি ো, ড়সঁড়  
নর্জক উঁড়কঝুঁড়কও েয়। র্যাও, ওপজি র্যাও। নেজমাি িাচ্চা হওয়াি 
পি োমজি, র্াি আজগ েয়।" 

"িািা, কখ্ে হজি?" নদিু িলল। 

"জাড়ে ো নি িািা, ডাক্তািিািুজক আেজর্ র্যাড়ে। নদখ্া র্যাক কী 
হয়!" উড়িি স্বজি ড়গিীশ িলল। 

নদার্লাি িার্রুজমি পাজশ ড়দজয় চ্জল নগজল পড়িজমি িািাো। 
নসখ্াজে দাঁ াজল, কত ষ্ণচূ্ া গাজিি ডাল পার্াি ফাঁক ড়দজয় িাইক, 
সাইজকল এিিং দু একটা সু্কল িাস র্যার্ায়ার্ কিজর্ নদখ্া র্যায়। 

ড়কিু ভািজর্ ভািজর্ হঠাৎ কজি ড়দয়া িজল উঠজলা, "দাদা এিািও 
র্যড়দ গর্িাজিি মজর্া নর্মে িতড়ি হয়? মাি ধিড়ি?" 

দিজা ঠক্ ঠক্ কিজর্ কিজর্ সুকুমাি িজল উঠজলা, "িািুিা, ড়ক 
কিি এখ্াজে মার্ায় হার্ ড়দজয় িজস িজস?" 

"আো, এই কজিাো ভাইিাজসি জেয নর্ামাজদি সু্কল কর্ড়দে িন্ধ 
র্াকজি?" 
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জজলি গ্লাস হজর্ ড়েজয় নদিু িলল, "সিকাি নর্জক নর্া একড়ত্রজশ 
মাচ্ি অিড়ধ িুড়ট ন াষর্া কজিড়িল। নসটাজক আিও িাড় জয় ড়েজয় 
পজেজিাই এড়প্রল পর্যিন্ত কজি ড়দজয়জি।" 

ড়েচ্ নর্জক রূপালীি নভজস আজস ড়দয়াি কাজে। 

"সুকুমািদা, মা নর্ামাজক নিাধহয় ডাকজি।" 

—"সুকুমাি, ওই সুকুমাি।" 

ড়সঁড়  ড়দজয় োমজর্ োমজর্ সুকুমাি িজল উঠল, "র্যাড়ে, 
নিৌড়দমড়র্।" 

দু’জজে িািাোি ড়িল নর্জক র্যর্টা সম্ভি ঝুঁজক নদখ্ল, সিকাড়ি 
চ্াকুড়ি নর্জক অিসি নেওয়া পাজশি িাড় ি জগদীশিািু িিাজিি 
েল ড়দজয় র্াঁি নিাট িাগােড়টজর্ জল ড়িজটাজেে। 

"জেজমাি এিাি ক টা িাচ্চা হজি িল নর্া দাদা?" 

"আটটা।" 

"এমড়ে, আোজজ, আজগি িািও আটটা হজয়ড়িল ো?" 

"সি ড়িড়ক্র কজি ড়দল। এিাি িািাজক িলড়ি একটা িাচ্চা নিজখ্ 
ড়দজর্।" 
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"রু্ই িড়লস িািাজক।" 

"ো।" 

নদিু নিাজেি মুজখ্ি ভাি লিয কজি সান্ত্বো নদওয়াি জেয িলল, 
"এক একটা িাচ্চাি দাম কর্ জাড়েস ? প্রায়, পজেজিা কুড়  
হাজাি টাকা।" 

ড়কিুিে পি, ড়দয়া নখ্াশজমজাজজ িজল উঠজলা, "অযাই, একিাি 
ড়সঁড় জর্ ড়গজয় নদজখ্ আসড়ি?" 

"িাচ্চা হল ড়ক ো?" 

"হযাঁ।" 

ড়দয়াি সজঙ্গ নদিুও ড়সঁড়  পর্যিন্ত নগল। পা ড়টজপ ড়টজপ ড়দয়া ড়সঁড়  
ড়দজয় নেজম লযাড়েিংটা  ুিজি আি সজঙ্গ সজঙ্গ দাঁর্চ্াপা গজিে উঠল। 

"িজলড়ি ো একদম োমজি ো। র্যাও, র্যাও। সুকুমাি, দুজটাজক  জি 
িন্ধ কজি ড়দজয় আয় নর্া।" 

ড়দয়া নদিুি অেুজর্যাজগি দতড়ি নিজখ্ িলল, "নর্াি জেযই নর্া।" 

নদার্লায় এজস সুকুমাি ওজদি দুজজেি মার্ায় হার্ নিালাজর্ 
নিালাজর্ িলল, "দাদা নিৌড়দি এখ্ে মার্াি ড়ঠক নেই, িুজঝি ? 
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একদম শব্দটব্দ কিজি ো। কিজল ডাক্তািিািুি হার্ েজি র্যাজি 
আি..." 

"জেজমা র্াহজল মজি র্যাজি সুকুমািদা?" 

ড়দয়া িযাকুল নচ্াজখ্ র্াড়কজয়। নদিু নোঁক ড়গলল। 

"সুকুমাি মাঝিয়ড়স, িাজিা িিি এ িাড় জর্ কাজ কিজি। নদিুি 
জন্ম হয় কাজ নেিাি দু মাস পি। র্াি নকাজল ড়পজঠ কজিই এিা 
িজ া হজয়জি। দুজজেি অিিা নদজখ্ সুকুমাি কিজিাধ কিল। 

"মিজি নকে। এমড়েজর্ও, র্যা কজিাো ভাইিাজসি ি ািড় ...। র্যাই 
নহাক, দিজাটা নভজাজো র্াক নিড়িজয়া ো ড়কন্তু।" 

দিজা িন্ধ হওয়া মাত্র ড়দয়াি নচ্াখ্ জজল ভজি এল। 

নদিু উদভ্রাজন্তি মজর্া িলল, "নর্াি নচ্াজখ্ জল নকে? রু্ই ড়ক 
কাঁদড়িস ?" 

ড়দয়াি কান্না আিও নিজ  নগল। ড়িিাোয় আিজ  পজি নস িাড়লজশ 
মুখ্ নচ্জপ ফুড়পজয় কাঁদজর্ শুরু কিল। 

িািাোয় ড়গজয় নদিু কত ষ্ণচূ্ া গািটাি ফাঁক ড়দজয় নস িাস্তাি ড়দজক 
র্াকাল। দু ড়দক নর্জক দুজটা িাইক এজস চ্জল নগল। গাজিি ডাজল 
িুলিুড়ল ফু ুৎ ফু ুৎ কিজি। শাড়লক আি কাকও নস লিয কিল 
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ড়কন্তু নকাে ড়কিুই র্াি মজেি উপি িসজি ো।  জি এজস,  াজম 
সপসজপ নগড়ঞ্জটা খু্জল নদিু পা িড় জয় িসল। 

ড়কিুির্ পি, নদিু িার্রুম নর্জক আসাি সময় হঠাৎই নখ্য়াল 
কিল, জঞ্জাল এিিং িাড়লি সূ্তজপি উপি কজয়কটা প্রার্ী ড়কলড়িল 
কিজি। 

"দাদা, ওই দাদা?" নচ্াখ্ মুঝজর্ মুঝজর্ জাোলাি ধাজি এজস 
দাঁ াল ড়দয়া। 

"জদখ্, িুেু নদখ্ – এক দুই, ড়র্ে... চ্াি, পাঁচ্... িয়!" 

"জকার্া নর্জক এল নি, এই কুকুিিাোগুজলা ? কাল নর্া নচ্াজখ্ 
পজ ড়ে।" 

কাে নলজ আি ড়পজঠি ড়কিু অিংশ কাজলা, এমে একটা সাদা 
কুকুি ধীজি ধীজি িাোগুজলাি ড়দজক এড়গজয় এল। নপটটা ঝুজল 
িজয়জি। নদিু স্তজেি নিাঁটাগুজলা নদখ্জর্ পাজে। কুকুিটাজক নস 
সু্কজল র্যািাি সময় নিাজ নদজখ্জি। জুজয়ল নকটাড়িিং – এি নদাকাে 
নর্জক সম্রাট সুইট্স পর্যিন্ত পাঁচ্ িটা িাড় ি সামজেি িাস্তায় নর্য 
ড়র্ে চ্ািজট কুকুি িজস র্াজক,  ুজমায় আি অেয কুকুিজদি সজঙ্গ 
মািামাড়ি কজি, র্াজদি মজধয নদিু এজকও নদজখ্জি। এজক নস 
নচ্জে। 
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একড়দে নেজমাি ড়ভটাড়মে টযািজলট ফুড়িজয় র্যাওয়ায় সুকুমাি 
ড়কেজর্ র্যাড়েল। নদাকাজে ওষুধ িা াও অজেকিকম ড়জড়েস ড়িড়ক্র 
হয়। আইসড়ক্রম, সফট ড়িিস ইর্যাড়দ। মা ি কাি নর্জক টাকা 
ড়েজয় নদিু আি ড়দয়া সুকুমাজিি সজঙ্গ র্যায়। 

ওিা কাজঠি চ্ামচ্ ড়দজয় নখ্জর্ নখ্জর্ িাড়  ড়ফিড়িল। পাজশ পাজশ 
হাঁটড়িল একটা কুকুি। মজা কিাি জেয ড়দয়া একটু আইসড়ক্রম 
চ্ামচ্ নর্জক উঁচু্ কজি নফলল। কুকুিটা তর্ড়ি ড়িল ো, র্াই িাস্তায় 
প ল, ড়কন্তু সজঙ্গ সজঙ্গই নচ্জট ড়েল। এিপি আিও পািাি আশায় 
চ্লজর্ চ্লজর্ মুখ্ রু্জল িাি িাি নস ড়দয়াি ড়দজক র্াকাজর্ লাগল। 
ড়কন্তু ড়দয়া আি ওজক খ্াওয়াজর্ িাড়জ েয়। 

"জদ ো ওজক।" নদিু িলড়িল। 

"আহাহা, রু্ড়ম দাও ো। এইটুকু নর্া নকৌজটা। একটা নখ্জয় ড়ক 
ড়কিু হয়?" 

ড়ঠক এই সময়ই নদিু নহাঁচ্ট নখ্ল, একটা ইঁজট আি প জর্ 
প জর্ ড়েজজজক সামলাজলও আইড়িজমি প্লাড়েজকি নকৌজটাটা হার্ 
নর্জক ড়িটজক িাস্তায় প ল। সিাই দাঁড় জয় নগজি। কুকুিটাও। 
ড়কন্তু র্া ার্াড়  নচ্জট নখ্জর্ নেিাি িদজল নস নদিুি মুজখ্ি ড়দজক 
র্াড়কজয় র্াকল। নসই সময় নদিু কুকুিটাি নচ্াজখ্ নকমে একটা 
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দুুঃখ্ পাওয়াি মজর্া ভাি নর্যজো নদখ্জর্ পায়। র্খ্ে িুজট এজস 
আি একটা কুকুি ড়জভ ড়দজয় আইসড়ক্রমটা নচ্জট ড়েজর্ ড়েজর্ই 
নগাঁ নগাঁ শব্দ কজি ভয় নদখ্াল। নকউ নর্যে, এমেকী অেয 
কুকুিটাও নর্যে র্াি খ্ািাজি ভাগ ো িসায়। 

সুকুমাজিি কাজি টাকা ড়িল, নস নদাকাজে ড়ফজি ড়গজয় আি এক 
নকৌজটা আইসড়ক্রম ড়কজে এজে নদিুি হজর্ নদয়। ড়দয়া র্খ্ে 
আকাজশি ড়দজক মুখ্ রু্জল িজলড়িল, "দাদা নর্া নকৌজটাটা নশষ 
কজিই নফজলড়িল, র্াহজল আিাি একটা েরু্ে নকোি কী 
দিকাি।" 

"জমাজটই নশষ কজি নফড়লড়ে। আজেজকিও কম নখ্জয়ড়ি। আো 
রু্ই একটু নে।" 

ড়দয়া আপড়ত্ত কজিড়ে। নদিু লিয কিল র্খ্েও কুকুিটা র্াজদি 
সঙ্গ িাজ ড়ে। ড়দয়া িলল, এিাি রু্ই ওজক নদ। 

"জদিই নর্া।" 

ঝুঁজক ড়েচু্ হজর্ নদিু নকৌজটাটাই ওি মুজখ্ি কাজি ধিল। মুখ্ 
সড়িজয় ড়েল কুকুিটা, অপ্রড়র্ভ র্যর্টা েয় র্াি নর্জকও নিড়শ 
অড়িশ্বাসভজি। 
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"খ্া খ্া, নখ্জয় নে।" 

এড়দজক িািা অড়ফস নর্জক ড়ফজি এজস রূপালীি  জিি দিজায় 
নটাকা ড়দল। দিজা খু্জল নর্যজর্ই নস  জি েুজক রূপালীজক জড় জয় 
ধিল। 

"এড়ক, এড়ক !  জিি মজধয েয়। ওিা চ্জল আসজর্ পাজি !" 

ড়গিীশ দিজাি ড়িটড়কড়ে লাগাড়েল এিিং ড়িিাোয় রূপালী হলুদ 
আঁচ্লটাজক সড়িজয় কমলা িজঙি অগিাড়েি ব্লাউজটা খু্জল, সাদা 
নব্রড়সয়ািটা খু্লজর্ শুরু কজিড়িল। 

ড়গিীশ মুচ্ড়ক নহজস রূপালীজক ড়িিাোয় নশায়াজর্ নশায়াজর্ িলল, 
"নেজম নর্া আজিই ওি আওয়াজজই নিাঝা র্যাজি।" 

এিপজি নস নকমে একটা লাজুক লাজুক ভড়ঙ্গজর্ নস প্রর্জম ড়জভ 
ড়দজয় একটু চ্াটল, র্ািপি নকৌজটায় ড়জভ েুড়কজয় কজয়ক 
নসজকজেই সাফ কজি ড়দল। 

এিপিও নস ওজদি ড়পিে ড়পিে চ্লড়িল। নদিু ধমক নদয়, "আি 
েয়, আিাি এখ্াজে র্াম।" কুকুিটা আি এজগায়ড়ে। 
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"ও ড়দড়দভাই – দাদাভাই, নর্ামিা এখ্াজে কী নদখ্ি, জাোলাি 
ধাজি দঁড় জয় দাঁড় জয়?" সুকুমাি খ্ািাজিি র্ালাগুজলা হজর্ ড়েজয় 
িলল। 

"আজি সুকুমািদা, মজে আজি নসই সাদা কুকুিটাি ? নর্য আমাজদি 
ড়পিে ড়পিে আসড়িল...।" ড়দয়া ড়িিাোয় িজস িলল, "িাি ো... 
এখ্ে এসি কর্া র্াক।" 

"জর্ামাজদি খ্ািাি ড়দজয় নগলাম। ওপজি িজসই নখ্জয় ড়েও। 
নেজমাজক আি িাঁচ্াজো নগল ো।" 

ভাইজিাে ড়কিুির্ পিস্পজিি নচ্াজখ্ি ড়দজক অড়িশ্বাসভজি র্াড়কজয় 
জীিজেি প্রর্ম নশাকসিংিাদটা নর্জক ড়েজজজদি গুড়টজয় িাখ্ল। 
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ভ্রমর্ কাড়হেী 

অযা োইট ইে র্ি নডসাটি (৪ঠা অজটািি ২০১৪) 

র্ীর্িিংকি নদ 
 

পাধাজিা সা - স্বাগর্ম আপোজক র্ি মরুভূড়মজর্ আজজকি 
িাড়ত্রর্যাপজে। গর্কালই িার্ ১০টা োগাদ জয়সালমীি নপৌঁজিড়ি। 
আজ সািাড়দে নসাোি নকিায় কাড়টজয় ড়িজকল ৪:৩০ ড়মড়েজট 
আমিা র্জিি উজেজশয িওো হজয় নগলাম। 

জয়সালমীি শহি নর্জক র্ি মরুভূড়ম প্রায় ৪৫ ড়কড়ম। শহি 
িাড় জয় গাড়  এড়গজয় চ্জলজি আিিয িজেীি পড়িজিজশ। এই 
পজর্ই উজটি ড়পজঠ মাল নর্যর্ সািা মধয প্রাজচ্য। প্রায় ২০ ড়কড়ম 
নর্যজর্ই পান্নালাল ড়জ গাড়  েুড়কজয় ড়দজলে ভাঙ্গাজচ্ািা ইট আি 
মাড়ট ড়দজয় তর্ড়ি একটা িাস্তায়। গাড়  টােি কিাি পি আড়ম ড়কিু 
িলাি আজগই উড়ে িলজলে সামজে কুলধ্রা গাঁও। এখ্ােকাি 
শাসজকি কু েজজি পজ ড়িল এই িাজমিই িাম প্রধাজেি নমজয়। 
স্বজাড়র্ি নসই নমজয়ি সন্মাে িাঁচ্াজর্  সািা িাজমি মােুষ 
একিাজর্ একসাজর্ িাম নিজ  চ্জল র্যায়। র্ািপি নর্জকই এই 
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িাম একাকী নসই ইড়র্হাস িুজক ড়েজয় ড়দোড়র্পার্ কিজি।  ুজি 
নদখ্লাম পড়ির্যক্ত িাম কুলধ্রা। 

আিাি গাড়  িুটজর্ শুরু কিজলা। চ্াড়িড়দজক ধু-ধু িালুিাড়শ। 
একদম জেমােিহীে। অজেক পজি িাস্তায় একড়ট ড়মড়লটাড়ি গাড়  
নদখ্লাম। এই িাস্তাড়ট ইড়েয়াে আড়মিি র্ত্ত্বািধাজে িজয়জি। ড়কিু 
দূি ড়গজয় নদখ্লাম ফাকা মাজঠ একড়ট ড়জপ গাড় ি সাজর্ দড়  
নিঁজধ পযািাসুযট ডাইড়ভিং িজে। র্যড়দও এজিজত্র আড়ম সাহড়সকর্াি 
পড়িচ্য় ড়দজর্ পাড়িড়ে। 

আজিা ড়কিুটা র্যািাি পি একটা পজয়জন্ট নদড়খ্ অজেক ড়জপ গাড়  
দাড় জয় িজয়জি। পর্যিটকজদি গাড়  দা  কড়িজয় কড়িজয় ওিা 
ডাকজি ১০০০ টাকায় ড়জপ সাফাড়ি, নডসাটি নম সােজসট মর্ ড়মস 
কজি সযাি, আইজয় আপজলাগ। ওজদি ডাজক সা া ড়দজয় ৮০০ 
টাকায় সােজসট নদখ্জর্ নগলাম আমিা। ৬ ড়কড়ম মরুভূড়মি  
নভর্ি ড়গজয় নদখ্লাম সূর্যাজস্তি অিেিেীয় িড়ি। নচ্াজখ্ি সামজে 
মরুভূড়মি িঙ পড়িির্িে হজর্ লাগল। ভীষর্ সুেি দতশয নদজখ্ 
নফিাি পজর্ নহাজলা ভয়ােক অড়ভজ্ঞর্া। সাফাড়ি ড়জপ নহাজলা েি, 
এড়দজক অন্ধকাি নেজমজি। আমাজদি নফাজে নর্া নেটওয়াকি নেইই, 
িাইভাজিি নফােও কাজেট হজে ো। মা আি ড়দড়দ প্রায় কাঁদজর্ 
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শুরু কজি ড়দজয়জি। সাফাড়িি িাইভি নকাজো ভাজিই আমাজদি 
শান্ত কিজর্ পািজি ো। অন্ধকাজি নকাজোভাজিই িাস্তা খু্ঁজজ 
পাওয়া র্যাজি ো, র্িুও নহজট নহজট িওো ড়দই একর্া িািাজক 
িললাম। িািা িাড়জ েে। ১৫ ড়মড়েজটি মজধযই একটা ড়জপ চ্জল 
এজলা, ওিা আমাজদি খু্ঁজজর্ই এজসজি। পজ  ভািলাম মাত্র ১৫ 
ড়মড়েটই আমাজদি কাজি এর্ির্ কজয়ক  ণ্টা মজে হড়েজলা। 
ভগিাজেি কত পায় িিা নপলাম। 

সন্ধযা ৭টাি ড়কিু পজি আমিা এলাম মরুভূড়মি মাজঝ আমাজদি 
কযাড়পিং নেশজে। গাড়  দা াজর্ই ওিা নর্যভাজি আমাজদি স্বাগর্ 
জাোজলা, প্রর্মিাি নকাজো পর্যিটে নকজে এমে আড়র্জর্য়র্া 
নপলাম। ড়িিাট ি  নোল সহ িাদযর্যন্ত্র িাড়জজয়, কপাজল ড়র্লক 
নকজট আমাজদি ড়েজয় আসা নহাজলা কযাড়পিং নেশজেি নভর্জি। 
চ্াড়িড়দজক নটন্ট আি মড়ধযখ্াজে োচ্-গাোি আসজিি জেয ফাঁকা 
জায়গা। আমাজদি ড়েড়দিি নটজন্ট ওিা লাজগজ েুড়কজয় ড়দজলা। 
আমিা িসলাম োচ্গাজেি আসজিি সামজেি ড়েড়দিি জায়গায়। 
িসজর্ িসজর্ই চ্জল এজলা ড়চ্জ ি নপালাও, কচু্ড়ি, চ্া আি 
ড়িসু্কট। শুরু নহাজলা িাজিাড়ে নফাক সিং, সজঙ্গ ড়িড়ভন্ন শািীড়িক 
কসির্। র্ািপি শুরু নহাজলা নফাক ডান্স। আমিাও নর্যাগ ড়দলাম 
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নসই আসজি। এখ্াজে িািা র্যা ডান্স নদখ্াজলা, এজকিাজি ৫৭ 
িিজিি রু্যিক।  ন্টা দুজয়জকি এই অেুষ্ঠাজে িাজিাড়ে 
নলাকসিংস্কত ড়র্ি একটা আোজ পাওয়া নগজলা। র্ি মরুভূড়মজর্ 
কাটাজো ড়িগর্ কজয়ক  ণ্টায় মজে হড়েল ভািজর্ি মজধযই এ নর্যে 
এক অেয ভাির্। 

এিপি ড়ডোি হজলা ড়িড়ভন্ন নভজ িাজিাড়ে পজদি সমন্বজয়। িাজর্ 
খ্ািাি পি নটজন্টি কমিচ্ািীজদি সাজর্ গল্প কিড়িলাম, ওিা 
জাোজলা এখ্াে নর্জক মাত্র ১২০ ড়কড়ম দূজি র্াজোট মার্া মড়েি, 
লজঙ্গওয়ালা নপাে। িােীয় মােুষ এিিং ড়ি এস এফ নিাজ মড়েজি 
পূজাচ্িো কজি, র্ািা প্রিলভাজি ড়িশ্বাস কজি ১৯৭১ ভাির্ 
পাড়কস্তাে রু্যজদ্ধ র্াজোট মার্াি অসীম কত পায় ভািজর্ি রু্যজদ্ধ 
জয়লাভ  জটড়িল। আজিা অজেক গল্প কিজর্ কিজর্ িার্ প্রায় 
১২টা নিজজ নগজলা,  ুমজর্ চ্জল এলাম নটন্টি নভর্ি। িার্ র্যজর্া 
িা জর্ লাগল ঠাোও পািা ড়দজয় িা জর্ র্াকজলা। নভাজিি ড়দজক 
কম্বল নটজে ড়েজয়ড়িলাম। সকাল ৬টায় নিড় জয় প লাম কযাজমল 
সাফাড়িজর্। উজটি ড়পজঠ মরুভূড়ম ন ািাি অেেয অড়ভজ্ঞর্া সিয় 
কিলাম। 
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কযাজমল সাফাড়িি পি সকাল ৮টায় নব্রকফাে কজি র্ি 
মরুভূড়মজক টাটা জাড়েজয় নিড় জয় প লাম এখ্াে নর্জক প্রায় ৫১০ 
ড়কড়ম দূজিি মাউন্ট আিুি উজেজশয। 
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িড়ি- নসৌজজেয নলখ্ক 
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প্রহাজির্ 

অড়িড়মত্র 

 

আমাি োম নিাটুলাল, 

চ্াকড়িটা কড়ি ো। 

চ্াকু্ক আি ড়পস্তল আজি, 

কাজিা ধাি ধাড়ি ো ! 

ডাক্তাি নপটাজর্ পািজল  

আি ড়কিু চ্াই ো... 

ওজকই মাড়ি ; কাজি আি 

কাউজক নর্া পাই ো। 

ডাক্তািজক নপটাজর্ হজল  

আমাজক ড়দও খ্িি ; 

নগালমাল নদখ্জলই িুড়ট, 

আড়ম গুোপ্রিি...!! 
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র্া নস র্যর্ই কাজলা নহাক 

ড়মলে পুিকাইর্ 

 

আমাজক নদখ্জর্ িড্ড খ্ািাপ ড়িল। নিশ কাজলা আি মুখ্শ্রী... ো 
ো কাজলা নমজয়ি রূপ গুজর্ি ড়িচ্াি আলাদা দাঁড়  পািায় হয় র্াই 
নস কর্া র্াক। 

দুই নিাে এক ভাই ড়িলাম আমিা। ড়দড়দ রূজপ গুজর্ এজকিাজি 
লিী সিস্বর্ীি মজর্া ড়িল। দাদাই নর্া নিজল র্াও নস খু্ি ফসিা 
খু্ি নলখ্াপ ায় ভাজলা ড়িল। 

িাড়ক আড়ম !! নর্া সিাই িুড়ঝজয়ই ড়দজর্া ড়কন্তু ড়ক আি কিা র্যায়। 

একমাত্র িািাই আমাজক িড্ড ভাজলািাসজর্া। আমাজদি সিংসািটা 
নমাটামুড়ট িািাি আজয়ই চ্লজর্া। 

িািাি সি নচ্জয় ি  ড়দড়দ ড়িধিা হিাি পজি এ সিংসাজি র্খ্ে 
এজসড়িল র্যখ্ে আড়ম খু্ি নিাট। নজঠু-নজড়ঠমা একর্লায় র্াকজর্া, 
আলাদা িান্না খ্াওয়া হজলও র্াজদি ভািও িািাি ওপিই নিড়শটা 
ড়িল। 
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কাির্ নজঠু নর্য কািখ্াোয় কযাড়শয়াজিি কাজ কিজর্ে নসটা 
িিজিি ি'মাস িন্ধ র্াকজর্া নকে নক জাজে। ড়পড়স ড়েুঃসন্তাে ড়িল  
আি সািাড়দে সিংসাজিি কাজজ মাি সাজর্ই নলজগ র্াকজর্া। 

িািা খু্ি গুরু গম্ভীি মােুষ ড়িল। অড়ফস র্যাওয়া আি িাড়  আসা 
আি ড়ফজিই খ্িজিি কাগজ িা িই মুজখ্ িজস র্াকা। 

নকউ ড়িজশষ ন ঁষজর্া ো িািাি কাজি। অর্চ্ আড়ম হা ড়পজর্যস 
কজি িজস র্াকর্াম কখ্ে ড়ফিজি িািাই। আমাি সািাড়দজেি গল্প, 
সু্কজলি, ড়দড়দ-দাদাি োজম োড়লশ, সি ড়েজয় আড়ম িজস র্াকর্াম 
িলজিা িজল। 

সি শুজে ডাক প জর্া র্াজদি। 

ড়কিুই নর্মে িলজর্া ো িািাই। শুধু নর্যড়দে আড়ম লাল ফ্রক 
নেিাি জেয িায়ো কজিড়িলাম আি নজড়ঠ নহজস িজলড়িল "এখ্াজে 
র্যা কিড়িস কজি নে, ড়িজয়ি পি নর্যে শাশুড় ি কাজি আিদাি 
কড়িস ো আমাজক লাল শাড়  ড়কজে দাও নর্যমে আমাি কাজি 
কজিড়িড়ল" আি িজল খু্ি নহজসড়িল ওিা সিাই ড়মজল নসড়দে 
িািাজক সি িলাি পজি নকমে র্মজক নগড়িজলা িািা। 
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আি একটু পজি ড়েজজি স্বভাি-ড়িরুদ্ধ কাজ কজিড়িল। চ্ড়ট পজি 
আমাি হার্ ধজি ড়েজজি ি  দাদাি  জিি দিজায় নপৌঁজি 
নগড়িজলা। 

নজড়ঠমা শাঁখ্ হাজর্ ঠাকুজিি সামজে িজসড়িল আি নজঠু ড়ক জাড়ে 
ড়ক িলড়িল। আমাি িুজকি মাজঝ ধ াস ধ াস কিড়িল আি মে 
িলড়িল ড়কিু একটা খ্ািাপ হজর্ চ্জলজি। 

নজঠুি নমজয় অজেক ি  ড়িল আমাি নর্জক। কজলজজি নশষ প া 
চ্লড়িল র্াি র্খ্ে। ড়কন্তু নক জাজে নকে ঝুমড়দ আমাজক খু্ি 
ভাজলািাসজর্া। আমাজদি নদজখ্ একলাজফ িাইজি এজস আমাি হার্ 
ধজি নটজে নভর্জি ড়েজয় নর্যজর্ িলজলা "ও মা ও িািা, কাকাই 
এজসজি আি নর্ামিা ড়েজজজদি মজধয ড়ক জাড়ে ড়ক কর্া িজল 
চ্জলজিা" 

নজঠু-নজড়ঠমা মজে মজে কর্টা িািাজক পিে কিজর্া র্া জাের্াম 
ো ড়কন্তু সামজে খু্ি ভাজলা িযিহাি কিজর্া। 

িািা ড়কন্তু এক পাও নভর্জি ো নিজখ্ খু্ি আজস্ত আজস্ত িলজলা 
"আো নিৌড়দ নকােড়দে ড়ক আড়ম িা আমাি নিজল-নমজয়িা 
নর্ামাজক নকাে অসম্মাে কজিজি। সড়র্য কজি িজলা নর্া ! আি 
ড়মর্া ও নর্া নর্ামাজক ড়েজজি ি  ড়দড়দি মজর্া ভাজলািাজস। আজ 
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রু্ড়ম ড়মড়মজক র্যা িজলজিা নসটা ও নর্ামাি নমজয় েয় িজল র্াই ো! 
আি একটা কর্া নিৌড়দ রু্ড়ম নর্যড়দে ড়িজয় কজি এ িাড়  এজসড়িজল 
আমাি মাজক নর্া সিাই িজলড়িল, ওমে ফসিা নিজলি এই এর্ 
শযামির্ি নমজয় ! নর্ামাি মজে আজি নিৌড়দ আমাি মা ড়কন্তু র্ীব্র 
প্রড়র্িাদ কজিড়িল নসড়দে "িজলড়িল মােুজষি িিং রূপ কর্ড়দে 
র্াজক, র্াজক র্াি গুর্, র্াি স্বভাজিি ড়মির্া র্াই ো ! 

আজ িড্ড কি নপলাম নর্ামাি িযিহাজি" 

দাঁ ায়ড়ে িািাই আমাি হার্ ধজি ড়ফজি এজসড়িল ড়েজজি  জি। 

নজড়ঠ আি নজঠু র্ািপি অজেক ড়কিু িজলড়িল র্যড়দও ড়কন্তু িািা 
র্ািপি নর্জক আি নকােড়দে স্বাভাড়িক হয়ড়ে নসটা সিাই 
জােজর্া। 

ধীজি ধীজি ি  হড়েলাম আমিা আি ঝুমড়দ সিাি ি  হওয়ায় 
ড়িজয় হজয় র্যখ্ে শ্বশুিিাড়  চ্জল নগজলা র্খ্ে আড়ম সু্কজলি প া 
সজি নশষ কজিড়ি। 

ড়িয়া আমাি ড়দড়দ আি ঝুমড়দ ড়কিু নিাট ি  ড়িল িজয়জস। 

নজড়ঠমা, নজঠু দু’জজেই নিজলজদি ভাজলািাসজর্া। নমজয়িা র্যর্ই 
নলখ্াপ া কজি ড়েক আি কর্ ি  ি  চ্াকড়ি করুক ো নকে 
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র্িু নমজয়িা নর্া নমজয়ই হয়, নিজলজদি সাজর্ র্াজদি রু্লো কিা 
এজকিাজি িতর্া এটাই মর্ ড়িল দু’জজেিই। 

আমাি মা আি ড়দড়দ র্যড়দও ওই আজলাচ্োয় নর্মে র্াকজর্া ো 
র্িু নকমে নর্যে মজে হজর্া ওিা ওটাজকই সমর্িে কিজি। 

ঝুমড়দ ড়িজয় হজয় চ্জল র্যািাি পজি নজড়ঠমা িড্ড একা হজয় 
নগড়িজলা। আমাি ড়দড়দ ড়েজজি প া আি আসন্ন ড়িজয়ি কর্া নভজি 
ড়েজজি রূপচ্চ্িাি নপিজেই নিশী সময় ড়দজর্া। 

আমাি কজলজজ ভড়র্িি পজিও র্খ্ে ক্লাস নর্মে শুরু ো হওয়ায় 
আড়ম র্যখ্ে র্খ্ে "ও মামড়র্ ড়ক কিজিা" িজল নপৌঁজি নর্যর্াম। খু্ি 
নিাট নর্জকই নকে জাড়ে ো আড়ম নজড়ঠজক মামড়র্ িজলই 
ডাকর্াম। 

ঝুমড়দ চ্জল র্যাওয়াি পজি নকমে নর্যে মজে হজর্া নজড়ঠমা আমাি 
পর্ নচ্জয় িজস র্াকজর্া। 

প্রর্ম প্রর্ম র্যড়দও নর্মে ড়কিু িলজর্া ো, ড়েজজি মজে কাজ 
কিজর্া, পজি একটু একটু কজি িদজল নগড়িজলা নজড়ঠ। 
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আমাি পিজেি খ্ািাি িাড়েজয় িাখ্জর্া, কখ্জো িা আড়ম নগজলই 
িলজর্া "র্যা ো নর্াি মা আি ড়দ'নকও নডজক আে, আজ চ্া'টা 
সিাই ড়মজল এখ্াজেই খ্াজিা নভজিড়ি !" 

িািা ড়কন্তু নসই নসড়দজেি পি নর্জক নমাজটই আি িদলায়ড়ে। 
ড়েজজি দাড়য়ত্ব কর্িিয সি কিজলও িািা একটু দূজি দূজিই 
র্াকজর্া ড়েজজি নিৌড়দি নর্জক। এমে েয় নর্য কর্া িলজর্া ো, 
িলজর্া ড়কন্তু র্াজর্ প্রেন্ন অড়ভমাে লুড়কজয় র্াকজর্া। 

ড়িজয়ি পি ঝুমড়দি আসা র্যাওয়া এজকিাজিই ড়িল ো িলজল চ্জল। 

নফাজেও নর্মে কর্া হজর্া ো কাজিা সাজর্। আমাজক মাজঝ মাজঝ 
নফাে কজি কর্া িলজর্া ড়দ। নর্যই িলর্াম "কজি আসড়ি 'ড়দ !" 

একটু চু্প কজি নর্জক িলজর্া 

"মা-িািা নর্া ড়েজজি নিজলজকই ভাজলািাজস, কই আমাজক নর্া 
একিািও নফাে কজি ো র্ািা !" 

এমে ড়দজেই নজড়ঠি িড্ড শিীি খ্ািাপ হজলা। ড়ক নর্য হজলা নকউ 
িুঝজর্ পািড়িল ো। ডাক্তাি ওষুধ সি চ্লড়িল আি আড়ম নসই 
প্রর্ম ড়দে নর্জকই নজড়ঠি কাজি নর্জক নগড়িলাম। 
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মা, িািা নকােড়দে আমাজদি নকাে কাজজ িাধা নদয়ড়ে এিািও 
ড়দজলা ো। 

ওপি নর্জকই িান্না কজি মা সি পাড়ঠজয় ড়দজর্া। ড়িয়া'ড়দ মাজঝ 
মাজঝই আসজর্া ড়কন্তু আড়ম োওয়া-খ্াওয়া নিজ  ওই নজড়ঠি 
পাজশই র্াকর্াম। 

ড়দে কাটড়িল আি আমাি কজলজ র্যািাি ড়দে এড়গজয় আসড়িল। মা 
নদখ্া নশাো নর্মে ভাজি কিজর্ পািজি ো িজল ড়পড়সি ওপি 
নজড়ঠজক নদখ্াি ভাি এজস প জলা। 

ভাজলা ড়িল ড়পড়স ড়কন্তু দু'জজেি একদম িড়ে-িো হজর্া ো। 

হাঁড় ি মজর্া মুখ্ কজি পাশ ড়ফজি শুজয় র্াকজর্া নজড়ঠ, ড়পড়সও 
অেযমজে ড়েজজি িই িা নসলাই ড়েজয় িজস র্াকজর্া। 

আড়ম কজলজ নর্জক ড়ফজিই ড়কিু ো নখ্জয়ই নপৌঁজি নর্যর্াম নজড়ঠি 
কাজি। ড়পড়স নর্যে হাঁফ নিজ  িাঁচ্জর্া। নসাজা উজঠ ওপজি ড়েজজি 
 জি নপৌঁজি নর্যর্। 

িিি  ুজি আিাি েরু্ে িিি আসাি আজগই আমাি ড়িজয়টা হঠাৎ 
ড়ঠক হজয় নগজলা। 
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আড়ম শুধু ো আমাি িাড় ি নলাজকিাও খু্ি অিাক হজলা র্যখ্ে 
অড়ভমেুযি মজর্া এর্ হযােসাম নিজল িাড়জ হজয় নগড়িজলা আমাজক 
ড়িজয় কিজর্। 

নিাট্ট পড়িিাজি অড়ভমেুয ওি িািা মা আি ওি ঠাকুমা র্াকজর্া। 

নমজয় নদখ্জর্ ওি ঠাকুমা এজসড়িল ওি িািাি সাজর্। 

নসড়দে নজড়ঠি শিীিটা িড্ড খ্ািাপ ড়িল। ঝুমড়দ এজসড়িল 
আমাজক নদখ্জর্ আসজি শুজে। মা আি ড়িয়া'ড়দ িািিাি র্া া 
ড়দড়েজলা আমাজক 

"ড়মড়ম চ্ল, নফসপযাকটা লাড়গজয় নে, আি সময় নেই, ওিা পাঁচ্টা 
িাজজলই এজস প জি" 

ড়কন্তু আড়ম র্যর্িাি নজড়ঠজক  ুম পাড় জয় ঝুমড়দ আি ড়পড়সজক িজল 
উঠজর্ র্যাড়েলাম, নজড়ঠ আমাি আঙু্গল শক্ত কজি ধজি িজল 
উঠড়িজলা 

"র্যাস ো আমাজক নিজ  মামড়র্" 

জ্বজিি ন াজি ভুল িকড়িজলা নজড়ঠ। আজকাল িাজর্ ড়দজে র্যখ্েই 
নিড়শ শিীি খ্ািাপ হজর্া নজড়ঠ আমাজক মামড়র্ িজলই ডাকজর্া 
নকে নক জাজে ! 
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একটু পজিই িািাইজক নদৌজ  আসজর্ নদজখ্ই িুজঝ নগড়িলাম, ওিা 
এজস নগজি ড়কন্তু আমাি নর্া ড়কিুই কিাি উপায় ড়িল ো। 

আড়ম নকাে নমকআপ িা াই িজস ড়িলাম নজড়ঠি পাজশ। 

আমাি কাজলা নকাঁচ্কাজো চু্ল এজলাজমজলা হজয় আমাি কপালজক 
প্রায় নেজক নিজখ্ড়িল। চ্াে কজি নসড়দে চ্াি িিি আজগ জন্মড়দজে 
িািাইজয়ি নদওয়া লাল কুড়র্ি আি সাদা স্কাটি পজিড়িলাম আড়ম। 

মা আি ঝুমড়দ ড়মজল আমাি জেয িােী িজঙি ড়সজেি শাড়  আি 
গয়োগাড়ট নিি কজি নিজখ্ড়িল পাত্রপজিি সামজে প াি জেয। 
ড়কন্তু নসসি ড়কিুই আি পিা হজয় ওজঠড়ে। 

আমাি কাজে সি সমজয়ি পজি র্াকা নসই লাল ডাড়লম পার্জিি 
অল্প নঝালা দুল আি গলায় নর্মেই নপজেন্ট ড়িল। হাজর্ নসই 
ঠাড়ম্মি নদওয়া সরু নসাোি িালা িযস আজিক হার্ এজকিাজি 
খ্াড়ল। 

িািাইজয়ি নপিজে এক এক কজি সিাই েুকজলা  জি। আড়ম 
নজড়ঠি হার্ িাড় জয় উঠজর্ র্যািাি আজগই অড়ভি ঠাড়ম্ম িাির্ 
কিজলা আমায় 

"ো ো উজঠা ো। ওোি  ুম নভজঙ র্যাজি !' 
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অড়ভ নদখ্জলা আমায় এক পলক। নক জাজে নকে আমাজক নর্া 
এি আজগও নকউ পিে কজিড়ে র্াই জাের্াম এটাও নর্মেই 
ড়কিু হজি। 

আড়ম নর্া িড্ড কাজলা, আড়ম সাজজর্ও ভাজলািাড়স ো। 

র্াই আড়ম ড়েড়িিধায় নজড়ঠি হাজর্ি নর্জক হার্ একটু িাড় জয় হার্ 
জুজ  েমস্কাি কজিড়িলাম। 

ড়কন্তু পজি নজজেড়িলাম নশষ ড়িজকজলি কজে নদখ্া আজলা নসড়দে 
নজড়ঠি  জিি পড়িজমি জােলাি পদিা িুঁজয় িুঁজয় আমাি মুজখ্ োড়ক 
ড়ক একটা অপরূপ আজলা িুঁইজয় ড়দজয়ড়িল। 

আমাি নখ্ালা এজলাজমজলা নকাঁচ্কাজো চু্জলি মাজঝ অড়ভি ঠাড়ম্ম 
োড়ক ড়েজজি কমিয়জসি 'আড়ম'টাজক খু্ঁজজ নপজয়ড়িল। 

ড়িজয়টা হজলা আমাি ড়ঠক একিিি পজি কাির্ ড়িয়া'ড়দি ড়িজয়টা 
অজেক িিি ধজিই ড়ঠক ড়িল ওি কজলজজি িনু্ধি সাজর্। িািাই 
নশষ পর্যিন্ত িাড়জ হজর্ই ড়দ আি শুভাড়শসদাি ড়িজয়টা হজয় নগজলা। 

নজড়ঠ সুি হজলও আমাজক কাি িা া কিজর্ চ্াইজর্া ো নর্মে 
কজি । 
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"আি কড়দে পজিই নর্া চ্জল র্যাড়ি আমাজদি নিজ  নর্াি ওই 
েরু্ে সিংসাজি, আি নর্া এজস র্াকড়ি ো এমে কজি, এই কটা 
ড়দে আি ওপি েীচ্ ো কজি আমাি কাজিই র্াক ো হয় !" 
সািাির্ এটাই িলজর্া নজড়ঠ। 

ড়িজয়ি নকোকাটা ড়দড়দিা আি িািাই কজিড়িল। গয়ো মা আজগই 
তর্ড়ি নিজখ্ড়িল ড়েজজি দুই নমজয়ি জেয। 

ড়িজয়ি আজগি ড়দে নজড়ঠি  জিই আইিুজ া ভার্ নখ্জয়ড়িলাম 
আড়ম। 

ড়েজজ িজস সমস্ত িান্না কজিড়িল নজড়ঠ আমাি জেয। কাজিাজক হার্ 
লাগাজর্ নদয়ড়ে র্াজর্ নর্মে কজি ড়িয়া'ড়দ িা া। 

সিাি খ্ািাি নশজষ িািাইজয়ি সামজে ড়গজয় দাঁড় জয়ড়িল নজড়ঠ। 
হাজর্ মস্ত ি  দু দুজটা পযাজকট নদজখ্ িািাই অিাক হজয় সি ভুজল 
নসই আজগি মজর্াই িজলড়িল 

"ড়ক আজি নগা নিৌড়দ, আমাি জেয উপহাি এজেজিা রু্ড়ম !" 

নকঁজদ নফজলড়িল নজড়ঠ আি পযাজকট িািাইজয়ি হাজর্ ধড়িজয় িজল 
উজঠড়িল 
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"িমা কজি ড়দও ঠাকুিজপা। নসই একড়দজেি কর্া শূল হজয় ড়িঁজধ 
আজি নর্ামাি িুজক জাড়ে। ড়কন্তু নিৌড়দিা নর্া মা হয় র্াই ো। 
িমা কজি ড়দও আমাজক !' 

পযাজকজট ড়ক ড়িল র্া ড়িজয়ি ড়দে আড়ম নজজে ড়িলাম... 

লাল টুকটুজক নিোিড়স শাড়  আি অেয পযাজকজট নজড়ঠি ড়েজজি 
ড়িজয়ি জজ ায়াি হাি। লাল নিাট নিাট পার্জি সাজাজো নস হাি 
আমাি নিাট নর্জকই খু্ি পিে ড়িল।পাজশ এজস িজলড়িল নজড়ঠ " 
ড়মড়ম পিে হজয়জি নর্া !" 

সাজাজর্ সাজাজর্ ঝুমড়দ ড়ফসড়ফস কজি কাজে কাজে িলজলা 

"ইশ এই হািটা মা নর্াজক ড়দজয় ড়দজলা, আমাজক ড়দজলা ো" 

আড়ম গলা নর্জক খু্লজর্ র্যাড়েলাম, মািজলা ড়দ আি ঝুম'ড়দ আমাি 
ড়পজঠ। 

"সি সময় খু্ি ভাজলা সাজজর্ ইজে হয় র্াই োজি ! চু্প কজি 
িজস র্াক, িি এজলা িজল !' 

ড়িজয় কজি চ্জল আসাি আজগ কাঁড়দড়ে আড়ম, আসজল নকাে 
নমজয়িাই কাঁজদ ো মজে হয়। ওটা কান্না েয় আসজল... 
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একটা গািজক ড়েজজি নচ্ো নচ্ো জায়গা নিজ  শুধু একটা অজচ্ো 
জায়গায় েরু্ে মাড়টজর্ িড়সজয় নদওয়া ! 

একটা একটা কজি নশক  ড়িঁজ  র্যায় নকউ জােজর্ পাজি ো, নকউ 
স্পশি কিজর্ পাজি ো র্াি কি। 

অেয জায়গায় আজলা হাওয়া ভাজলািাসা নপজয় নকউ নকউ খু্ি 
সুেি হজয় র্যায় আি নকউ িা ড়কিুড়দে নিঁজচ্ একটু একটু কজি 
শুড়কজয় মজি র্যায়। 

অড়ভজক প্রশ্ন কজি ড়িলাম তি ড়ক 

"এর্ সুেি সুেি নমজয় র্াকজর্ এই কাজলা নমজয়টাজক নকে 
পিে কজিড়িজল রু্ড়ম ! জাজো সড়র্য িলড়ি আড়ম খু্ি অিাক 
হজয়ড়িলাম " 

অড়ভি িাড় ি িাজদ, িািাোয় গাজিি ড়ভজ  আড়ম ড়েজজি একটা 
নকাো িাড়েজয় ড়েজয়ড়িলাম আমাি মজর্া কজি, নশক  ধীজি ধীজি 
িড় জয় আড়ম োড়ক সুেি হজয় উঠড়িলাম... 

নগাধূড়লি আজলা নসড়দেও আমাি মুজখ্ পজ ড়িল নিাধহয়। আলজর্া 
হাজর্ আমাি কপাল নর্জক চু্ল সড়িজয় অড়ভ িজলড়িল 
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"নসই নিাট নর্জকই ঠাড়ম্মি মুজখ্ শুজে এজসড়ি িঙ রূপ নস নর্া 
মজেি আয়ো। অন্তজিি আজলা র্যখ্ে হৃদজয় ড়েজজি জলিড়ি 
আঁকজর্ র্াজক, নসই আজলা মােুজষি নচ্াজখ্ মুজখ্ র্াি িাপ নফজল , 
রু্ড়ম নর্য কর্ সুেি র্া রু্ড়ম আমাি নচ্াজখ্ নদজখ্ ড়েও !" 

দূি ! আড়ম এর্ সি িুড়ঝ ো ! 

আড়ম শুধু জাড়ে, ড়েজজি মজেি আজলায় অেযজক একটু পর্ 
নদখ্াজো নগজল র্াজর্ িড়র্ ড়ক ! 

আড়ম কাজলা, িড্ড কাজলা ড়কন্তু ড়ক কড়ি ওই ভাজলা হিাি ইজেটা 
নর্য নসই নিাটজর্জকই। 

এই নদজখ্া ো িলজর্ই ভুজল নগড়ি ওই লাল নিোিড়স আি 
জজ ায়াি হাি পজি নজড়ঠি পা িুঁজয় র্যখ্ে িজলড়িলাম " সািধাজে 
নর্জকা মামড়র্, আড়ম ড়কন্তু খু্ি ড়চ্ন্তায় র্াকজিা নর্ামাজক ড়েজয়!" 

নজড়ঠ নকঁজদড়িল খু্ি, খু্ি নজাজি। 

িজলড়িল "মামড়র্জক িমা কজি ড়দস নসাোমা !" 

আড়ম ড়কন্তু নদখ্ড়িলাম, ড়র্ে িিজিি একটা কাজলা নমজয় পুজজাি 
অিমীজর্ লাল নিোিসী আি জজ ায়াি হাি পিা নজড়ঠি গলা 
জড় জয় নকাজল িজস িলজি 
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"রু্ড়ম নর্া আমাি মামড়র্, ড়ঠক এমে লাল শাড়  আি হাি নদজি 
নগা আমাজক " 

ি  হজয় সিাি মুজখ্ হাজাি িাি শুজেড়িলাম নস কর্া। 

সি ভািজর্ ভািজর্ 

আড়ম হার্ িাড় জয় ধীজি ধীজি নচ্ৌকাঠ ড়ডড়ঙ্গজয় িাইজি নিড়িজয় 
িাগাজেি অজেক গাজিি মাঝখ্াে ড়দজয় আলর্া পাজয় চ্জল 
নগড়িলাম টুকটুজক লাল নিোিসী পজি অড়ভমেুযি সাজর্... অজেক 
গুজলা নশক  ড়েুঃশজব্দ ড়িঁ জর্ ড়িঁ জর্... 

শর্ সহস্র হাজাি হাজাি নমজয়জদি মজর্া... একটা িায়া িায়া 
মাড়টি সন্ধাজে... িাড়ক জীিেটাি জেয ! 
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পড়ির্ড়র্ 

অড়েজমষ পড়ির্ 

 
অড়ফস নর্জক সজিই এজস 

েুকজিা র্যখ্ে  জি, 

 জিি নর্জক নিৌ িলজি 

র্াকজিা ো আড়ম আি এই  জি। 

নর্যই ো আড়ম দিজা খু্জল 

েুকলাম আমাি  জি, 

মা র্খ্েই দুুঃখ্ নপজয় 

নগল ঠাকুি  জি। 

 জিি হাওয়ায় নিাঝা নগল 

কী হজয়জি আজ ! 

র্িুও পর্িাজক ড়জজজ্ঞস কিলাম 

িলজি - কী হজয়জি আজ ? 
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পর্িাি কর্ায় িুঝজর্ পািলাম 

ভুলটা র্যড়দও র্াি, 

র্িুও র্াজক ড়কিু ো িজল 

নগলাম মাজয়ি কাজি। 

মাজগা নর্ামাি কী হজয়জি 

িলজি কী আমায় আজ, 

র্যড়দ ো িজলা নকমে কজি 

কাটজি - নর্ামাি মজেি ভাি। 

মা র্খ্েই কান্না নিজ  

িলল আমায় সি, 

সি ড়কিু আড়ম নশাোি পজি 

র্াজদি ড়েজয় নগলাম িািাি কািএ। 

িািাি কাজি ড়গজয় পর্িাজক 

িললাম আড়ম এই - 

নদজখ্া পর্িা - আমাজদিও একটা নিজল আজি 
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ভুজলা ো নর্যে এটা 

নর্যমে রু্ড়ম কিজি আচ্ির্ 

নদখ্জি নর্ামাি নিজল, 

২৫ িিি পজি নসও 

নদজি িতদ্ধাশ্রজম নফজল। 

এই কর্াড়ট নশাোি পজি 

পর্িাি নচ্াজখ্ আজস জল, 

মা র্খ্েই জড় জয় ধজি 

মুড়িজয় ড়দল নসই জল। 

র্াই নর্া িড়ল, 

"ভািজর্া র্যড়দ নিৌ-গুজলা সি 

শাশু ীজদি ড়েজজি মা", 

িতদ্ধাশ্রম োমড়ট হাড়িজয় নর্যর্ 

আি ড়েজর্ হর্ ো এই পড়িকল্পো। 
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ভাজলািাসাি মে 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 
অয়ে অজেকড়দে ধজি নফসিুক কিাি ফজল র্াি িনু্ধি সিংখ্যা 
অজেক, ড়কন্তু এর্ িনু্ধ র্াকা সজত্ত্বও র্াি মজেি মজর্াে একটাও 
িনু্ধ নপল ো ! একড়দে এই নফসিুজকি মাধযজম একজজেি সাজর্ 
পড়িচ্য় হজলা এক নমজয়ি ! নিশ ভাজলাই লাজগ র্াি নমজয়ড়টজক, 
র্াই এই লকডাউজেি নসই সি সময় নফসিুজকি ওই নমজয়ড়টি 
সাজর্ চ্ যাট কিজর্ র্াজক ! এভাজি র্াজদি পড়িচ্য় খু্ি সুেিভাজি 
গজ  ওজঠ ! একড়দে ওই নমজয়ড়টি কাজি র্াি নহায়াটসঅযাপ েম্বি 
চ্াইজলা, নমজয়ড়ট িলজলা আড়ম নহায়াটসঅযাপ কড়ি ো ! এমে 
সুেি নমজয়ি কর্া আি র্াি নপ্রাফাইল ড়পকচ্াি নদজখ্ অয়জেি 
খু্িই ভাজলা লাজগ, নস মজে মজে নমজয়ড়টজক ভাজলাজিজস নফজল ! 
নমজয়ড়টও র্াজক খু্ি ভাজলািাজস ! র্াই র্ািা ড়ঠক কিজলা একড়দে 
র্ািা নদখ্া কিজি ও র্াজদি মজেি কর্া িলজি ! এইভাজি একটা 
ড়দে নিি কজি অয়ে নমজয়ড়ট নক একড়দে ড়িজকজল সুভাষ পাজকি 
নদখ্া কজিা, নমজয়ড়টও িাড়জ হজয় নগল ! অয়ে িলজলা নর্ামাজক 
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ড়চ্েজিা ড়ক কজি, জিাজি নমজয়ড়ট িলজলা নসই লাল িজঙি নপাশাক 
পজি র্াকজি আি হাজর্ র্াকজি একটা নগালাপ ! নমজয়ড়টি কর্া 
মজর্া অয়ে সুভাষ পাজকি ড়গজয় নমজয়ড়টি নখ্াঁজ কিজর্ র্াজক ! 
অজেক নখ্াঁজাি পি অয়ে নদখ্জলা পাজকিি একটা নিজি একজে 
নমজয় লাল নপাশাক পজি হাজর্ নগালাপ ড়েজয় িজস আজি ! র্াজক 
নদজখ্ অয়জেি িুজক নেউ উজঠ এল, নমজয়ড়টি কাজি ড়গজয় িলজলা 
এই নর্য সুেিী নর্ামাি জেয ড়ক এজেড়ি নদজখ্া ! নমজয়ড়ট র্খ্ে 
র্াি ড়দজক র্াড়কজয় িলজলা আড়ম েই নর্যটা রু্ড়ম ভািজিা ! নমজয়ড়ট 
খু্ি কাজলা ও র্াি মুখ্খ্াো সামাে য িাঁকা। র্খ্ে নমজয়ড়ট গাজিি 
ড়পিে নর্জক নিড়িজয় এজস িলজলা আড়ম র্যড়দ এিকম হর্াম র্জি 
রু্ড়ম ড়ক আমাজক ভাজলািাসজর্ ?  

র্খ্ে অয়ে িলজলা আড়ম নকাজো নমজয়ি শিীি আি রুপ নদজখ্ 
ভাজলািাড়স ো, আড়ম ভাজলািাড়স মে নদজখ্ ! নস র্যড়দ কাজলা িজঙি 
হয় নসই আমাি কাজি আজলা ! র্খ্ে নমজয়ড়ট অয়েজক জড় জয় 
ধজি িলজলা আড়ম নর্ামাজক পিীিা কিড়িলাম, সড়র্যই নর্ামাি মে 
খু্ি ভাজলা িজল র্াজক আই লাভ ইউ িলজলা ! অয়েও র্াি হাজর্ 
নগালাপ ফুল ড়দজয় িলজলা আই লাভ ইউ টু। 
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এক িািা  হািা নিজল 

আবু্দল িাহাজ 

 

নসড়দে নিাদ ঝলমজল েরু্ে প্রভাজর্ি আজলা িড়হজমি  জি নকাল 
আজলা কজি এজসড়িল আলী। নিশ সুজখ্ শাড়ন্তজর্ িসিাস কিড়িল 
ওিা। িড়হজমি মাঠ আজি নসখ্াজে কত ড়ষ কাজ কজি ফসল ড়িড়ক্র 
কজি অর্ি উপাজিে কজি র্া ড়দজয় ওজদি সিংসািটা দু'নিলা দু'মুজঠা 
নখ্জয় চ্জল র্যায়। প্রড়র্িিি শীজর্ি ড়দজে ওিা প্রাড়ন্তক মােুষজদি 
সাহার্যয কজি এসি নিাটজিলা নর্জক নদজখ্ আসজি আড়ল । নস মজে 
মজে ভাজি ি  হজয় ও ওি িািাি মজর্া হজি এইভাজি িািাি হার্ 
ধজি প্রর্ম িাজমি পাঠশালায় র্যায়। র্ািপি সমজয়ি চ্াকা 
পড়িির্িে হজর্ হজর্ আলীি িয়স এখ্ে আট িাজমি পাঠশালায় 
এিাি নশষ িিি। নসড়দে পাজশি িাজম মধু ড়ময়া এজস িলল 
িড়হম পাজশি গভীি জঙ্গজল নমৌমাড়ি নিশ চ্াক কজি আজি িড়হম  
িলজলা সড়র্য র্াহজল র্যাওয়া র্যাক সাহস সাজর্ জঙ্গজল চ্াক ভাঙ্গজর্ 
র্যাজি নিশ ভাজলা হজলা ওজদি। ড়কন্তু িযাপািটা হজে ওিা িাড়  
ড়ফিজি নসই সার্ ড়দে পি। নসড়দে ড়িজকল নিলা মধু িড়হম আজিা 
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কজয়কজে সিাই ড়মজল গভীি িজে চ্জল নগল র্ািপি ওিা গভীি 
িজে এজকি পি এক চ্াক ভাঙজর্ ভাঙজর্ নগল এড়দজক মধুি 
কলড়স ভজি উঠজলা ওজদি কাজি। র্ািপি নসড়দে িাজর্ র্াঁিু 
খ্াড়টজয় শুজয় ড়িল িজেি নভর্জি। ওড়দজক আড়ল িািাি জেয নকঁজদ 
জাজি জাি নস িািা নক নদখ্জি কর্ িুড়ঝজয়-সুড়জজয়   ুম পাড় জয় 
ড়দল। নদখ্জর্ নদখ্জর্ পাঁচ্ ড়দে হজয় নগল গভীি িজে। র্ািপি 
নভািজিলা িাজ ি দল আজস ওজদি র্ািু  াঁড়টজর্ সিাই নদৌজ  
পালাজলে িড়হম আি পালাজর্ পাজিড়ে। িাজ ি হাজর্ ধিা পজ  
র্যায় এিপি ওিা িড়হজমি িক্তমাখ্া মতর্প্রায় শিীি নদজখ্ কাঁদজর্ 
কাঁদজর্ িাড় জর্ ড়ফজি এজলা। ওজদি নদখ্জর্ নপল আলী িলজলা 
িািা নকার্ায় ? ওিা িলল পজি আসজি। রু্ড়ম এখ্ে িাড়  র্যাও, 
এই িজল ওিা নর্য র্যাি িাড়  চ্জল নগল। ড়কন্তু ওি িািা নর্য 
ড়চ্ির্জি এই পতড়র্িীি মায়া নিজ  চ্জল নগজি নসটা জাজে ো। ও   
িািা হািা হজয় নগল আজীিজেি জেয। আলী িািাি নশাজক-দুুঃজখ্ 
মাজক ড়েজয় নিঁজচ্ িইজলা এই পতড়র্িীি উনু্মক্ত ধিার্জল। 
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পাঠ প্রড়র্ড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়ির্া ন াষ 
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িইজয়ি োম- প্রাচ্ীে োড়িজকি আত্মকর্া 

নলখ্ক- কালাচ্াঁদ (িদ্মোম) 

প্রকাশেী- ভাস্বর্ী 

পাঠ-প্রড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ 

 

'কালাচ্াঁদ' িদ্মোজম নলখ্া 'প্রাচ্ীে োড়িক এি আত্মকর্া' িইড়টি 
গল্প গুড়ল পজ  মজে হজর্ পাজি হয়জর্া এগুড়ল নকাে ড়িজদশী 
গজল্পি অেুিাদ।ড়কন্তু আসজল র্া েয়। প্রাচ্ীে োড়িক িলজর্ 
ড়িজদড়শ োড়িকজদি নিাঝাজোি কািজর্ গল্পগুড়লজর্ ড়িজদড়শ োম 
নদওয়া হজয়জি। এখ্াজে পাঁচ্ড়ট গল্প িজয়জি। 

প্রর্ম গল্পড়ট 'আগন্তুক োড়িক ও আর্িাি' একড়ট ইিংজিড়জ কড়ির্াি 
ড়িষয়িস্তু ড়েজয় গল্পড়ট সপূর্ির্া লাভ কজিজি। 

ড়ির্ীয় গল্প 'প্রাচ্ীে োড়িক ও িাঁদজিি র্ািা' গল্পড়টও ড়কিুটা 
সর্যর্াি উপজি নলখ্া। উদাহির্ ড়হজসজি মযাড়জড়শয়াজেি 
নখ্লাগুড়লি নর্য উজিখ্ গল্পড়টজর্ িলা হজয়জি র্াই নলখ্ক স্বচ্জি 
নদজখ্জিে িজল দাড়ি কজিজিে। 
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র্তর্ীয় গল্প প্রাচ্ীে োড়িক ও সািংিাড়দক এখ্াজে ড়র্ড়ম মাজিি 
সপজকি ড়িস্তাড়ির্ আজলাচ্ো কিা হজয়জি। 

পিম গল্প 'নজজল িেী োড়িক ও  িনু্ধ নিকাি' এড়ট ড়র্হাি 
নজজলি  টো অিলম্বজে নলখ্া। র্জি োম,জায়গা সিড়কিুই 
কাল্পড়েক। 

শুধুমাত্র চ্রু্র্ি গল্পড়ট অর্িাৎ 'রু্যদ্ধিেী োড়িক নকায়াই ড়ব্রজ' 
পুজিাটাই কাল্পড়েক কাড়হেীি উপি ড়েভিি কজি নলখ্া। 

োড়িকজদি উপি নলখ্া িািংলা ভাষায় এর্ স্বল্প মূজলয ও সহজ 
সিল ভাষায় 'প্রাচ্ীে োড়িজকি আত্মকর্া' িইড়ট সড়র্যই পাঠকজদি 
হৃদয়স্পশিী একড়ট িই। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী 

  

सुभाषितम् - 

पुस्तकस्था तु या षिद्या परहस्तगतं धनम्। 

कार्य्यकाले समुत्पने्न न सा षिद्या न तद्धनम्।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

পুস্তকিা রু্ র্যা ড়িদযা পিহস্তগর্িং ধেম্। 

কার্যিযকাজল  সমুৎপজন্ন ে সা ড়িদযা ে র্দ্ধেম্ ।। 

 

অেুিাদ - 

র্যা ড়িদযা নকিল পুঁড়র্জর্ ড়লড়খ্র্ আজি, ড়শিা কিা হয় োই, এিিং 
নর্য ধে অপজিি ড়েকট গড়ের্ আজি, কাজজি সময় নসই ড়িদযা 
এিিং নসই ধে িািা নকাে উপকাি হয় ো। 
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জিে- মোড়ম সিকাি 
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নেট ফড় িং এি সাজর্ আমাি িহু িতড়র্ আজি র্জি র্াি মজধয 
অেযর্ম হজলা র্খ্েও আড়ম নমািাইজল িািংলা টাইপ কিজর্ পাড়ি 
ো। নর্যটুকু র্যা নলখ্াড়লড়খ্ কাগজ কলজম কির্াম। র্াই কখ্েও 
নকােও অেলাইে মযাগাড়জজে ড়েজজি নলখ্া পাঠাজর্ পাির্াম ো। 
ড়কন্তু ইজেটা মজে ড়িলই। একড়দে ভাই ড়িক্রজমি সাজর্ এই 
িযাপাজি কর্া হল ও িলল "ড়ঠক আজি ফজটা রু্জল পাঠাও নদড়খ্ 
ড়কিু কিা র্যায় ড়কো"? পজিি সপ্তাজহ নেট ফড় িং এি নলখ্ক 
র্াড়লকা র্যখ্ে নফসিুজক প্রকাড়শর্ হল নসখ্াজে ড়েজজি োম নদজখ্ 
ড়ক নর্য আেে হজয়ড়িল িজল নিাঝাজর্ পািজিা ো। ই-মযাগাড়জে এ 
প্রর্ম আমাি নলখ্া িাপা হজয়ড়িল নেট ফড় িং এই। নেট ফড় িং এি 
জেয অজেক শুজভো িইজলা। 
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নেট ফড় িং এি ব্লজগ নলখ্া নপাে কিজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্াি ওপি উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পিমারু্ কড়ির্াি ড়িভাজগ 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 গল্প 

ড়েজিদজে- ড়িমা কমিকাি 

 

একড়দে আকাশ নর্জক আজলা ঝিজি... (চ্লজি) 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নর্য নর্য ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্ 
পাজিে:- 

▪ ি া  

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অরু্গল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নিাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমর্-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষর্মূলক 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 নেপজর্য- 
 

ড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লাগজি নেট ফড় িং, 
আিও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদি 

netphoring@gmail.com এ সপাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ কিজর্ পাজিে এই েম্বি এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজর্ি অেুজপ্রির্া, জাোে 
আপোি অড়ভজর্যাগও। 

পাজয় পাজয় ১৯৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজি আমাজদি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৬ 

 

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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েীল ড়দগজন্ত 

Camera-man of the week 

শাওে িযাোড়জি 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৯৬ 

৬ই জুে, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সপাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপজদিা র্র্া সহ-সপাদক মিলীুঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্ 

গাঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৬ 

পুেি 

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

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


