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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, শিংকি হালদাি, কত ষ্ণ িায়, 
নসৌড়মর্ সিকাি, িটু কত ষ্ণ হালদাি, ড়িক্রম শীল,  
সায়ে িড়িক, সঞ্জয় নসাম, ইয়াকুি নহাজসে, েীর্া কড়ি, 
অড়িড়মত্র, অোড়দ মুখ্াড়জি, নদিড়ির্া ন াষ, প্রজসেড়জৎ 
িমিে, েীলাড়ি নদি। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং েী  ড়িনু্দ 
িমিি। 
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ফড় িং কথা 
কজিাোি ড়ির্ীয় নেউ এ জেজীিে ড়িপর্িস্ত। প্রথম নেউ এি পি 
নথজকই ড়শিা নিজত্র এি িযাপক প্রভাি পজ জে। র্জি এিেি 
মাধ্যড়মক ও উচ্চমাধ্যড়মক পিীিা িন্ধ হওয়াি  টো ধ্াক্কা ড়দজয়জে 
অজেকটাই। োত্র-জীিজেি ি  দুই পিীিা হজে ো। র্জি 
োত্রোত্রী, র্াজদি অড়ভভািক ও িাজজযি মােুজষি নমইজলি 
ড়ভড়িজর্ই এ ড়সদ্ধান্ত ড়েজয়জে িাজয সিকাি। কজিাোি 
িা িা জন্তি কািজি এই দুই ি  পিীিাি অেুভূড়র্ নথজক িড়ির্ 
হল োত্র-সমাজ। আগামীজর্ র্ািা হয়জর্া অজেক পিীিাি 
সমু্মখ্ীে হজি র্জি এই দুই পিীিাি অেুভূড়র্ নর্ে একদমই 
অেযিকম। নর্সমস্ত োত্রিা পিীিা নহাক এটা নচ্জয়ড়েল র্ািাই 
সিজচ্জয় নিশী হর্াশাগ্রস্থ এই মুহূজর্ি। নকাে ির্িমাে পড়িড়স্থড়র্ই 
নর্ অড়ন্তম পড়িড়স্থড়র্ েয় এটা র্াজদিজক িুঝজর্ হজি। জীিজেি 
নকাে পিীিাই জীিজেি নথজক ি  েয়। কজিাো পড়িড়স্থড়র্ র্াজদি 
হাজর্ নেই র্াই নসটা ড়েজয় অিসাদগ্রস্থ হজয় প া ড়ের্ান্তই 
অমূলক। এ ড়িষজয় র্াজদি অড়ভভািক ও ড়শিকজদি নখ্য়াল 
িাখ্জর্ হজি। োত্র-োত্রীিা আগামীি ভড়িষযৎ। র্াজদিজক সিসময় 
অেুজপ্রিিা নজাগাজর্ হজি, ভিসা ড়দজর্ হজি আগামীি পথ চ্লাি।  
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ড়িগ্ধর্াি ড়দেড়লড়প নথজক (১০) 

র্ন্ময় নদি 

 
নর্ামায় মজেি কথা জাোজিা িজল কর্ আজলাকিষি েুজট 

নিড় জয়ড়ে আি আজ র্খ্ে রু্ড়ম আমাি সামজে দাাঁড় জয় 

আজো র্খ্ে গুড়েজয় িাখ্া কথািা হাড়িজয় নগজে নকাজো 

ড়েজিে েীহাড়িকায় 

 

নিাজ র্তষ্ণার্ি চ্ার্ক হজয় প্রর্ীিা কড়ি িতড়ি নসজজ ড়ভড়জজয় 

ড়দজয় র্াজি আি আড়ম পাড়থিি সীমাো োড় জয় ড়িলীে হজর্ 

থাকজিা নর্ামাি অিু-পিমােুজর্ 

 

নর্ামাজক ড়েজজি কজি পাওয়াি আশা ড়েজয় পাি কজিড়ে 

কজয়ক হাজাি জন্ম আি আজ র্খ্ে রু্ড়ম আমাি হজি 

িজল সম্মড়র্ ড়দজয়ে র্খ্ে এর্ড়দজেি কল্পোি িাস্তি রূপ 
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নদজখ্ সদয অঙু্কড়ির্ িীজ হজয় উড়ি 

 

মাড়টি গভীজি ড়শক  েড় জয় নদওয়া প্রাচ্ীে িজটি মজর্া 

আমাি অজপিাগুজলা আশ্রয় খু্াঁজজ ড়েজে নর্ামাি োয়ায়। 
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িনু্ধজত্বি দাড়ি 

শিংকি হালদাি 

 

নসড়দে িতড়িজর্ জন্ম ড়েজয়জে সুপ্ত িীজ 

ড়ঝড়িড়ঝড়ি িতড়িজর্ রু্ির্ী ও রূপির্ী সিুজ 

একা আি িইল কক - 

ভাি জমাজলা কর্ কীট-পর্ঙ্গ, 

মতদু হাওয়ায় সিুজ মাথা নদালায় েন্দ লয় ও র্াজল, 

র্খ্ে িতড়ি ড়শজি একলা পায় স্বপ্ন খু্াঁড়জ মাজি-মাজি, 

র্খ্ে পাজয়-পাজয় আলাপ জমায় আি  

গজ  ওজি এক ড়েড়ি  আত্মীয়র্া । 

িজল এলাম আিও সিুজ ও সিুজ হজর্, 

ড়িশুদ্ধ হজর্...  

গলায়-গলায় কত র্জ্ঞর্া জাোই  

ড়িশ্বাস নিজখ্ড়ে সুগভীি । 
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ড়কন্তু, কখ্েও হাড়স আিাি কখ্েও কাাঁড়দ 

র্খ্ে ওিা িনু্ধত্ব নকজ  নেয় । 

ভাজিি  জি ভািুক আড়ম - 

িতড়ি-িার্, পজথি ড়েশাো এাঁজকড়ে আসজিা িজল  

গলায়-গলায় িনু্ধত্ব িজায় িাখ্জর্ । 

 

আিাি আসজিা ড়ঝড়িড়ঝড়ি িতড়িজর্ । 
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আিতর্ রু্ড়ম 

কত ষ্ণ িায় 

 
পাখ্া নমজল এইমাত্র আমাজদি মাথাি উপি ড়দজয় 

িলাকা উজ  নগল। ফুড়িজয় নগল ো। 

আমিা ওই েদীটাি ড়দজক র্াড়কজয় আড়ে। 

আমাজদি গল্পগুজলা এইসি েদীি নরার্ জাজে। 

 

কলিি জুজ  আজে শহজি। আমিা পাশাপাড়শ হাাঁটজর্ 

শুরু কজিড়ে। আমাজদি এই নর্া পথচ্লা। 

অোিতর্ জীিজেি স্পশি আমাজক নিদো ড়দজয়জে। 

ভাজলািাসা জাজো, আড়ম নর্ামাি অজপিা কজিড়েলাম। 

 

নম  নর্মে নপজয় র্ায় অসীম আকাজশি হৃদযর্া, 

আড়ম নর্ামাি সুিাস নমজখ্ ড়েজয়ড়ে আমাি হৃদয় জুজ । 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৭ 

একিাি নর্ামাজক ড়েজয় অিিয  ুজি আসজিা। 

একটা সািুড়জক মুগ্ধর্া নর্ামায় উপহাি নদি। 

ভাজলািাসা জাজো, আড়ম নর্ামাি অজপিা কজিড়েলাম। 

 

আড়ম নর্ামাজক ড়চ্েজর্ নপজিড়ে িজল, আমাি নচ্র্োয় নিজজ ওি  

অড়িিাম। আমাি নকাজো নক্রাধ্ নেই নজজো। 

আড়ম নিাজ ভাজলািাসায় আমাি ড়পপাসা নমটাই 

ভাজলািাসা জাজো, আড়ম নর্ামাি অজপিা কজিড়েলাম। 
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আমাি শহি 

নসৌড়মর্ সিকাি 

 

শহি ড়মড়েজট ড়মড়েজট নর্ামাি কথা মজে কড়িজয় নদয়, নস শহজিি 
নকাজো এক  ুপড়চ্ গড়লজর্ একটা ড়শশুি জন্ম হয় ; একজে িতদ্ধ 
হাড়িজয় র্াওয়া পুজত্রি নশাজক মািা র্ায়, একজজা া কজপার্-
কজপাড়র্ পাড়লজয় ড়িজয় কজি। নদয়াজল এাঁজক নদওয়া ড়িজিাহী লাইে 
"ভাজর্ি অড়ধ্কাি ড়েড়ির্ করুে" এি গা-ভজি হাসজর্ হাসজর্ 
মুজর্ নদয় একদল িুধ্ার্ি পাগল 

নর্ শহি আমাজক নর্ামাি কথা মজে কড়িজয় নদয়, 

নস শহজিি ড়সড়লিংফযাজে ঝুজল র্ায় সজর্জিা িেি িজয়সী নিাকা 

নপ্রড়মকা, হাজর্ি িজগ ড়সড়িঞ্জ েুড়কজয় নদয় সদয উজপড়ির্ নিকাি 
রু্িক ! 

নর্ শহি আমাজক নর্ামাি কথা মজে কড়িজয় নদয়, 
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নস শহজিি জন্ম, মতরু্য, ড়িজয়, ড়িজেদ আি র্াির্ীয় জড়টলর্া আড়ম 
নচ্াখ্ িন্ধ কজিও নদখ্জর্ পাই ! নস শহজি কখ্জোই নকউ ভাজলা 
থাকজর্ পািজি ো ! 
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গঙ্গা নর্াি আাঁচ্ল হল ময়লা 

িটু কত ষ্ণ হালদাি 

 

ওজি, 

গঙ্গা নি নর্াি জজলি ধ্ািায়, নকাড়ট ধ্াজেি চ্াষ। 

র্িু নকে নর্াি িুজক আজ ভাসজে হাজাি লাশ ? 

নর্ািই িুজক ডুি ড়দজয় মে, সন্ধযা, সকাল, দুপুি 

িাড়ল োকা লাশগুজলা সি, খ্াজে ড়োঁজ  কুকুি।               

ভাসজে র্ািা এমে ভাজি, র্ািা ড়ক নদজশি মােুষ েয় ? 

িজেি ড়হিংর পশু েয় আজ, কান্ডািীজদি লাজগ ভয়। 

মােি আজ দােি সাজজ, ড়িড়কজয়জে মােড়িকর্া 

আপে স্বাজথি ড়েজজি হাজর্, সাড়জজয়জে সি ড়চ্র্া। 

সড়র্য ড়ক র্াই নভাট ড়দজয়, কজিড়ে সিাই ভুল 

ওিা নিাকা মিজে মরুক, আমিা নর্া মশগুল। 

িমর্াি দাড়িকর্ায় চ্লজে হাোহাড়ে 
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ওিা নপল গড়দ, আি গড়িজিি ঝজি পাড়ে। 

ভাই ভাইজয়ি িক্ত ঝড়িজয়, সাজজি ওিা িাজা 

িাজাি পাজর্ ড়চ্জকে কািাি, শুড়কজয় মজি প্রজা। 

জীিে খ্াড়ে িাড়জ নিজখ্ আমিা ড়দড়ে নভাট 

আমিা প জিা নে া জামা ওজদি গাজয় নকাট। 

পাশাি িাজী চ্লজি আিাি, ড়েিিাচ্েজক ড় জি 

নকাে সকাজল নেজলড়ট নগল, আজসড়ে আি ড়ফজি। 

র্াজদি দয়ায় মাড়লক নর্ামিা, টােে িজস িথ, 

নভাজটি মাড়লক দাড় জয় নদজখ্, র্াজদি ডুিজে স্বপ্ন ও ভড়িষযর্। 

গঙ্গা নি নর্াি আাঁচ্ল খ্াড়ে ময়লা হল আজ 

নভাট পিি আসজি র্াজি, র্িু ও িলজি ওিা, 

"সাজ নি ওজি সাজ"। 
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অলীক স্বপ্ন 

ড়িক্রম শীল 

 
হয়জর্া আজজকি ড়দজেি জেয 

অজেজকই অজেক স্বপ্ন নদজখ্জে ; 

হয়জর্া আজজকি ড়র্জলািমা 

অজেক গল্প কুড় জয়জে – 

অথিা শুজেজে অলীক স্বজপ্নি আাঁধ্াি-িািী। 

সিই নর্া অলীক স্বপ্ন। 

হৃদজয়ি অমসতি কাগজজ 

আাঁকা ড়চ্ত্রপজট- 

নর্ামাি নর্ আিোয়া পজ জে- 

নসখ্াজে অদু্ভর্ নদালাচ্ল ; 

নস নর্া অলীক স্বপ্ন ো া ড়কেু েয়। 
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্কিজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্াগাজর্াগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদি 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধ্ািািাড়হক গল্প- 

অজপিাি নচ্াখ্ 

সায়ে িড়িক 

পিি-১ 

 

"জদখ্ মাড়ে, এিাি অজেক হল। আি, এভাজি থাকা র্ায় ো।" 

কথাটা এই ড়েজয় নস র্তর্ীয় িাজিি মজর্া িলল। মাড়ে র্খ্েও 
কাজে নহডজফাে ড়দজয় ড়ক নর্ে একটা নমািাইজল নদজখ্ চ্জলজে। 

ড়মিু এিাি িাগ হজয় মাড়েি কাজেি নথজক নহডজফােটা খু্জল ড়েল। 
"আো মাড়ে, র্খ্ে নথজক নর্ আড়ম একটা কথা িলড়ে 
ড়কেুজর্ই..." 

ড়কেু একটা িলজর্ র্াড়েল, "অিশযও, কাজেই িা নপৌঁজোজি 
ড়কভাজি ! র্খ্ে নথজক নর্া নদখ্ড়ে, নসাফাি ওপি শুজয় িজস 
নমািাইজলি নভর্জি েুজক আড়েস।" 

মাড়ে ড়কেু ো িজল, টাওজয়ল ড়েজয় িাথরুজম েুজক নগল। 
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িাথরুজম েুজক শাওয়াি চ্াড়লজয় গুেগুে কজি গাে কিজর্ কিজর্ 
িাে কিড়েল মাড়ে। এড়দজক র্াি ড়দড়দ ড়মিু আিাি র্াি খ্াওয়াি 
নিড়ড কিড়েল। 

"মাড়ে, সাজ  দশটা নর্ িাজজর্ চ্লল। কখ্ে সু্কজল র্াড়ি?" 

"আসড়ে ড়দড়দ, দা া দু`ড়মড়েট।" 

িাথরুম নথজক নিি হজয়ই, র্া াহুজ া নফি শুরু মাড়েি। 

"এই ড়দড়দ, আমাি স্কাটিটা নদজখ্ড়েস নি? নদজখ্ থাকজল একটু 
র্া ার্াড়  খু্াঁজজ নদ ো আমাজক।" 

"এই নে... িাড়খ্স এক জায়গায়, খু্াঁড়জস আজিক জায়গায়।" 

মাড়ে র্াি ড়দড়দি গাজল চু্মু ড়দজয় "থযাঙ্ক ইউ" িজলই নস নিড়ড হজয় 
চু্ল আাঁচ্জ  সু্কজল র্াওয়াি জজেয কর্ড়ি হজয় নগল। 

"ড়দড়দ, আজজক আি নখ্জর্ পািজিা ো নি। কযাড়িে নথজক ড়কেু 
নখ্জয় নেি।" 

ড়মিু র্াি নিাজেি খ্াওয়াজিি নেটটা হজর্ ড়েজয় মড়েি সামজে এজস 
িলল, "ড়কেু মুজখ্ ড়দজয় নর্জর্ হয়, িাইজি নিজিাজল। আজগও 
কর্িাি িজলড়ে নর্াজক, রু্ই শুধু্ ভুজলই র্াস। এখ্ে নে নর্া, 
অমজলটটা নখ্জয় নে।" 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৭ 

নগাগ্রাজস দু’িাি নখ্জর্ ো নখ্জর্ই নস ড়দড়দি গাল দুজটা ধ্জি িলল, 
"এখ্ে আড়স নি। িািা অড়ফস নথজক এজল ড়েজর্ নর্জর্ িড়লস।" 

"আো ড়িক আজে। সািধ্াজে র্াস, দুগ্গা দুগ্গা।" 

দিজাটা িন্ধ কজি নস  জিি ড়দজক নগল এিিং ভািজর্ থাকল, 
আমাজদি এই অসহায় দুই নিাজেি নদখ্াজশাোি জেয নকউ নেই 
র্াই ো ! একটু মুচ্ড়ক নহজস, দী িশ্বাস নেজ  নস িাসেগুজলা 
মাজাি জেয থালািাড়টগুজলা জজ া কিল। 

ড়মিুি িয়স িাইশ িেি। িেি নদজ ক হজলা র্াজদি মা মািা 
নগজে। র্াি পি নথজকই মাড়েি প াজশাোি, পুজিা দাড়য়ত্বটাই নর্ে 
র্াি উপি পজ  নগজে। এম. কম. এি ফাস্টি ইয়াজিি োত্রী, ড়মিু 
চ্যাটাজিী। িািা, নিাে এিিং র্াি ড়েজজি খ্াওয়াজিি িযিস্থা কজি 
ড়মিুজক নর্জর্ হয় কজলজজ। অিশয, সকাজলি সজঙ্গ দুপুজিি 
িান্নাটাও কজি িাজখ্ ড়মিু। নসজেযই, দুপুজিি িান্নাি চ্াপটা নর্মে 
ভাজি পজি ো। 

এড়দজক, মাড়ে সু্কজল েুকজর্ই একটা কহচচ্ এি িি উজি নগল নর্ে। 

"ড়ক হজয়জে ? ো, র্াজদি "কন্সাইজ্" সু্কজল একজে েরু্ে নেজলি 
অযাডড়মশে হজয়জে। 
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মাড়ে এড়লজভে সাজয়ন্স এি রুমটাজর্ েুজক িাাঁ ড়দজকি নসজকন্ড 
নেিটাজর্ িসল। 

মাড়ে লজুকভাজি নেজলটাি ড়দজক আি নচ্াজখ্ র্াকাল। নেজলড়টও 
নর্ে সিাি মাজঝ, শুধু্ মড়েি নচ্াজখ্ই ড়দজকই র্াকাল এিিং 
র্ৎিোৎই সড়িজয় ড়েল। 

পাশ নথজক পুড়ে একটু ধ্াক্কা ড়দজয় মাড়েজক িলল, "ড়ক হযান্ডসাম 
নদজখ্ড়েস নেজলটা। উফফ, ড়ক হট নি... পুজিা চ্কজলট িয়। 
আজজকই আমাজদি িাজস েরু্ে জজয়ে কজিজে। আমিা নর্া 
সিাই ওজক নদজখ্ পুজিা..." 

"ড়কজি? এই মাড়ে, নর্াি সজঙ্গ নকাজো কথা টথা হজয়জে োড়ক?" 
একটু মুচ্ড়ক নহজস পুড়ে িলজর্ লাগল। 

এড়দজক মযাডাম চ্জল এজসজে। 

সিাই একসজঙ্গ উজি দাড় জয় িলল, "গুড মড়েিিং, মযাম।" 

"জিাজসা, নিাজসা।" চ্ক্ ডাস্টািটা নটড়িজল নিজখ্ হার্টা নঝজ  
ড়েজয় িলজলে। 

নটড়িজলি সামজে এজস মযাডাম িলজলে, "নর্ামাজদি সজঙ্গ আজ 
একজে েরু্ে িনু্ধি আলাপ কড়িজয় নদই।" 
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কজয়কজে নিাাঁজটি নকািায় হাড়স ড়েজয় নর্ে একটু েজ চ্জ  উিল। 

"সাইজলন্স। রু্ড়ম উজি দাাঁ াও প্রসাদ।" মযাডাম আঙু্গল নদড়খ্জয় 
িলজলে। 

"এই হজে, নর্ামাজদি েরু্ে িনু্ধ প্রসাদ।" মযাডাম িলল। 

"িাজসি সিাই র্খ্ে মযাডাম এি কথা নশাোয় িযস্ত, মাড়ে গলাি 
ওপি হার্ ড়দজয় নকামল নচ্াজখ্ ড়ক নর্জো একটা নভজিই চ্জলজে। 

নস শুধু্ ভািজে নর্, নেজলড়টি োম "প্রসাদ" ড়িকই। ড়কন্তু, র্াি 
নদজহি গ ে নর্ে নগৌিিিি, হৃিপুি, হ্রস্বাকত ড়র্, োিীসুলভ নকামল 
লািিয নর্ে র্াি মুজখ্। 

এর্িজি মাড়ে িুঝজর্ নপজি নগজে নর্ নেজলড়ট কথায় ও িযিহাজি, 
ড়িেীর্ এিিং মতদুভাষী। নমজয়জদি সজঙ্গ কথা িলাি সময় দতড়ি 
নিড়শিি মুজখ্ ড়েিদ্ধ িাখ্জর্ পাজি ো। 

এইসি কথা ভািজর্ ভািজর্ই নর্ে নগাটা িাসটা পাি হজয় নগল। 

ড়টড়ফে টাইম। নেজল-নমজয়িা নখ্লজর্ র্াজে। নকউ িা গাে কিজে। 

মাড়ে সকালজিলা নসিকমভাজি িাড়  নথজক নখ্জয় আজসড়ে। 
কযাড়িজে র্াজি। অমড়ে, প্রসাদ এজস দাাঁ াল মাড়েি সামজে। 

"হাই," প্রসাদ হার্টা িাড় জয় আিাি ড়পড়েজয় ড়েল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৭ 

"শুেলাম, রু্ই োড়ক নিশ সুন্দি গাে কড়িস?" প্রসাদ নহজস 
ড়জজ্ঞাসা কিল। 

"ো, নসিকমটাও ো।' একটু নহজস মাড়ে িলল। 

"জর্াি োম নর্া প্রসাদ, র্াই ো ?" জাো সজত্বও নস আিািও 
ড়জজজ্ঞস কিল। 

"হযাাঁ প্রসাদ, প্রসাদ ভট্টাচ্ার্িয।" 

মাড়ে এিাি ড়েজজ নথজক হার্টা এড়গজয় িলল, "হায়, আই’ম মাড়ে 
চ্যাটাজিী।" 

প্রসাদ এিাি, আেজন্দি সড়হর্ হযান্ডজশক কজি িলল, "হযাজলা, 
ড়মজসস মাড়ে।" 

"চ্ল, নর্াজক আমাজদি পুজিা সু্কলটা  ুড়িজয় ড়েজয় আড়স।" 

"আো চ্ল।" শু-এি ড়ফজর্টা িাাঁধ্জর্ িাাঁধ্জর্ িলল। 

"নর্াজদি িাড় জর্ নক নক আজে?" হার্টা নেজ  প্রসাদ িলল। 

"আমাজদি িাড় জর্, আড়ম িািা আি আমাি ড়দড়দ থাড়ক।" 

"আি, নর্াি মা?" নর্ে একটু অিাকভাজি ড়জজজ্ঞস কিল প্রসাদ। 
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"আমাি মা নেই। নদি িেি হজলা, নিাড এড়িজডজি মািা 
নগজেে।" 

"ওহ্ নহা, নসা সযাড। এিকমটা নর্ হজি, আজগ িুড়ঝড়ে। সড়ি।" 

"জো নো, ইট’স্ ওজক। দুুঃখ্ ভিা হাড়সি সজঙ্গ মাড়ে িলল। 

িাড় জর্ ড়গজয় মাড়ে র্াি ড়দড়দজক আজ সু্কজলি সি কথা িলল। 
ওি ড়দড়দ নসিকম ভাজি পািা ো ড়দজয় নখ্জর্ িসল। 

"মাড়ে, ডাল ড়েড়ি?" 

"জদ অল্প নদ। িািা আজসড়ে ?" মাড়ে ভার্ মুজখ্ ড়েজয় িলল। 

"ো নি। িািা িলল নর্, আজ আসজর্ একটু নদড়ি হজি।" 

দুপুজিি খ্াওয়া নসজি একটু গাে শুেড়েল মাড়ে। হিাৎই র্াি  

নফাজে আেজোন্ োম্বাি নথজক একটা নমজসজ এল, 

"হাই মাড়ে, নো ড়ম?" 

—"নোপ, হু আি ইউ?" 

"আই’ম প্রসাদ" 

—"ওহ, ইজয়স প্রসাদ নস !" 

"োড়থিং, দযাট`স ইট" 
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—"িাট, হয়যাি ড়ডড ইউ নগট মাই োম্বাি ? 

"ফ্রম ইজয়াি নফ্রন্ড, ড়িয়া। উই নকন্ ড়মট টুজড, সামহয়যাি?" 

—"ইজয়স  আইম নলােড়ল োও। ইট উড ড়ি টূ নলট টু কাম টু মাই 
ডযাড়ড`স হাউস টুজড।" 

"অল িাইট। নসা উই ড়মট টুজড, অযাট ড়সি`ও িক" 

—"ওজক, িাই।" 

"িায়।" 

এলড়জে নিাজডি পাজশ একটা নোট্ট ফুচ্কাি নদাকাজে অজপিাির্ 
অিস্থায় দাাঁড় জয় ড়েল, প্রসাদ। 

দূি নথজক নস মাড়েজক আসজর্ নদখ্জর্ নপল। নদ র্ৎিোৎ,  

ড়েজজি চু্লটাজক একটু ওপজিি ড়দজক উড়িজয় আিাি েীজচ্ োমাল। 

"হায় প্রসাদ" মাড়ে র্াি হার্টা প্রসাজদি সামজে এজগাজলা। 

"হায়।" প্রসাদ অিাক দতড়িজর্ মাড়েি সজঙ্গ হযান্ডজশক কিল। 

"কখ্ে এজসড়েস, রু্ই? 

"এইি, প্রায় ড়দস ড়মড়েট হজলা।" নস একটু আমর্া আমর্া ভাজি 
িলল। 
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প্রসাদ, মাড়েজক একিাি েীচ্ নথজক ওপি পর্িন্ত র্াি শিীজিি 
ড়দজক র্াকাল এিিং ভািজলা, 

আড়ম ড়িক নদখ্ড়ে নর্া ? এই ড়ক িাস এড়লভজেি, কেসাইজ্ 
সু্কজলি মাড়ে চ্যাটাজিী ? 

প্রসাজদি কাজে নর্ে ড়েজজজক খু্ি নোট লাগড়েল, মাড়েি সামজে। 
র্াি প জে ড়েল শুধু্মাত্র একটা শাটি এিিং সুড়র্ কাপজ ি পযাি। 

এিিং, মাড়ে র্াি নকামল ফসিা শিীজিি ওপজি একটা েীল িজেি 
টপ, আি একটা কাজলা ড়মড়ড পজ  ড়েল। 

প্রসাদ মাড়েজক নর্টা িলাি জেয নস আজ এজসড়েল, নসই কথাটাি 
র্ীের্া নর্ে আজিা নিজ  নগল। 

"মাড়ে, ফুচ্কা খ্াড়ি ? এখ্েকাি ফুচ্কাগুজলা খু্ি সুন্দি িাোয় 
শুজেড়ে।" 

"ফুচ্কা...!" মাড়ে নর্ে একটু ইর্স্তর্ নিাধ্ কিল। 

"আজি আয় ো, নখ্জয়ই নদখ্ একিাি।" 

"আো ড়িক আজে। এর্ কজি র্খ্ে িলড়েস। চ্ল র্াহজল নখ্জয়ই 
নদড়খ্।" মাড়ে নদাকাজেি সামজে এজগাল। 
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চ্ািজট খ্াওয়াি পজিই নস িলল, "প্রসাদ রু্ই খ্া। আড়ম আি 
খ্াজিা ো।" 

"আজি নকজো ? ড়ক হজলা ?" িাড়ট হাজর্ ড়েজয় প্রসাদ িলল। 

"ো নি... আি খ্াওয়াি ইজে নেই, আমাি।" মাড়ে র্াি রুমালটা 
ড়দজয় মুখ্ মুেজর্ মুেজর্ িলল। 

"দাদা, আি ড়দজয়ে ো, র্াহজল। কর্ হল আপোি ?" নশষ 
ফুচ্কাড়ট ড়চ্জিাজর্ ড়চ্জিাজর্ প্রসাদ িলল। 

নলাকড়ট িলজলে, "ড়িশ টাকা।" 

পজকজট নথজক খু্চ্জিা পয়সাগুজলা নিি কজি, চ্ািজট পাাঁচ্ টাকাি 
কজয়ে হাজর্ ড়েজয় িলল, "এই ড়েে দাদা।" 

মাড়ে দাাঁড় জয় দাাঁড় জয় নদখ্ল। 

"চ্ল্, মাড়ে" খু্চ্জিা পয়সাগুজলা পযাজিি পজকজট েুড়কজয় িলল। 

"জকাথায় র্াড়ি আিাি এখ্ে?" ভ্রু কুাঁচ্জক মাড়ে িলল। 

"আজি চ্ল ো। এলড়জে পাকিটাি সামজে নথজক নহাঁজট আড়স।" 
প্রসাদ িলল। 
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"আো চ্ল, রু্ই র্খ্ে িলড়েস। ড়কন্তু,আমাজক র্া ার্াড়  িাড়  
নর্জর্ লাগজি। িািা চ্জল আসজল নচ্াঁচ্াজমড়চ্ কিজি, আমাজক ো 
নদখ্জর্ নপজয়।" 

"হযাাঁ হযাাঁ, ড়িক আজে।" 

শ্রীপিী ভিােীপুি, এলড়জে নিাড। পাকিটাি োম, এলড়জে পাকি। 

হযাাঁ ড়িক, এলড়জে পাকি। আজিকটু সামজে এজগাজলই, একটা নোট্ট  

মড়ন্দি। র্ড়দও অর্টাও জেড়প্রয় ো, নসই মড়ন্দিড়ট। সিাই "মার্ত   

মড়ন্দি" িজলই ডাজক। 

"মাড়ে!" প্রসাদ ইর্স্তর্ভাজি িলল। 

"হযাাঁ, িল" 

"মাড়ে আমাজক কজয়কটা কথা িলজর্ ড়দড়ি ?" প্রসাদ র্াি 
উজিজোি সড়হর্ ড়জজজ্ঞস কিল। 

"আজি িল, ড়ক এমে কথা..." একটু আিজর্িি মুখ্ ড়েজয় মাড়ে 
িলল। 

"মাড়ে, আড়ম আজ সু্কজল প্রথম এজসড়ে। নর্াজক প্রথম নদখ্াি 
পিই, আমাি মজেি মাজঝ নকমে নর্ে একটা অেুভূড়র্ জজম 
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নগড়েল। সড়র্যই, আমাি োজম অজেজকই অজেক কথা িলড়েল। 
এমেড়ক, প্রশিংসাও কজিড়েল। ড়কন্তু সড়র্য িলড়ে মাড়ে, আমাি 
এসজি ভাজলা লাজগ ো। 

নর্াজক সু্কজল নোকাি সময় র্খ্ে প্রথম নদজখ্ড়েলাম, আড়ম নর্াি 
মায়ািী নচ্াখ্ নদজখ্ই িুঝজর্ নপজিড়েলাম নর্, রু্ই একজে সাধ্ািি 
নমজয়। আি আজ র্খ্ে নর্াজক নদখ্লাম, র্খ্ে নর্াজক সাধ্ািি ো, 
অসাধ্ািি লাগড়েল। 

মাড়ে আড়ম নর্াজক একটা কথা িলাি জেযই আজ এজসড়ে..." 

প্রসাদ, মাড়েি হার্টা ধ্জি হাাঁটুজগজ  িসল এিিং র্াি নপেে  

পজকজট িাখ্া নগালাপ ফুলড়ট নিি কজি িলল, 

"মাড়ে, আই লাভ ইউ।" 

–ডু ইউ লাভ ড়ম ?" প্রসাদ িলল। 

মাড়ে র্াি অজপিাি নচ্াখ্দুড়ট ড়েজয় িলল, "আড়ম নর্াজক নভজি 
িলি।" 

নস প্রসাজদি কাে নথজক ফুলড়ট ড়েল এিিং িজ া িজ া ড়েশ্বাস 
নফলজর্ লাগল। 

মাড়ে িলল, "আড়ম আসড়ে... আমাি নদড়ি হজে।" 
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মাড়ে র্াি ড়হলওয়ালা জুজর্া পজি খ্টখ্ট কজি চ্জল নর্জর্ লাগল।  

র্াি জুজর্াি আওয়াজ নর্ে এই জেহীে িাস্তায় পাাঁচ্ ফুট দূিজত্বও 
স্পি। 

ড়কেুটা নর্জর্ই প্রসাদ িজল উিল, "মাড়ে, আই`ম ওজয়ড়টিং ফি 
ইজয়াি ড়িোই।" 

মাড়ে একিাি  ুজি নদজখ্ই, নস চ্জল নগল। 

"কীজি মাড়ে ? আমাি নচ্াখ্টা নলজগ এজসড়েল ড়িজকল নিলায়, 
র্খ্ে নকাথায় নিড়িজয় চ্জল নগড়েড়ল?" ড়দড়দ র্াজদি িাড় ি সদি 
দিজাটা খু্লজর্ খু্লজর্ িলল। 

মাড়ে সামােয ড়কেুিি নভজি, "নর্াজক িজলড়েলাম ো, আজ ড়িয়াি 
িাথিজড ড়িট ড়েল। িনু্ধ-িান্ধিীজদি সময়ই ড়মলড়েল ো। 

কাজিাি এই নর্া, কাজিাি ওই...। আি িড়লস ো, নশষজমশ ওিা 
িলল নর্, র্খ্েই োড়ক সিাই ড়ফ্র আজে। র্াই নর্া..." 

"ড়কন্তু..." একটু ড়িড়ির্ হজয় িলল, ড়মিু। 

"আিাি ড়কন্তু কী? নর্াজক র্খ্ে আি ডাকলাম ো। নদখ্লাম নর্,  

রু্ই  ুমাড়েস।" 
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ড়দড়দি থুাঁর্ড়েটা ধ্জি হাসজর্ হাসজর্ িলল, "এর্ ড়চ্ন্তা কড়িস ো  

নি... ড়চ্ল কি..." 

মাড়ে নর্ে এই প্রথমিাি, র্াি নসই হাড়সি মজধ্য হাড়সটাজক আ াল  

কিাি নচ্িা কিল। 

"হযাাঁ... এখ্েও নর্া নর্াি মর্ িয়স আজে আমাি, নর্ সিসময়  

ড়চ্ল কিি।" ড়েটকাড়ে লাগাজর্ লাগাজর্ িলল। 

এিপজিও র্াি ড়দড়দ আজিা ড়কেু িলজর্ লাগল। ড়কন্তু, নসসজিি  

মজধ্য নর্ে মাড়ে নেই। মাড়ে প্রসাজদি কাে নথজক নসই ফুলটা  

নেওয়াি কথাই শুধু্ নভজি চ্লড়েল এিিং নস একটা অেযমেস্কর্াি  

জগজর্ নপৌঁজে নগড়েল। 

িার্ নপৌঁজে িাজিাটা। মাড়ে নটড়িল লযাম্পটা জ্বাড়লজয় গজল্পি িইটা  

এর্িি প ড়েল। নস লাইটটা অফ্ কজি  ুমাজর্ নগল। ড়িোোি  

নথজক চ্াদিটা নটজে ড়েজয় গা োকা ড়দল। 

ভে ভে কজি একটাো  ুজি চ্জলজে র্াি মাথাি উপজিি পাখ্াটা। 

মাড়ে পাশ ড়ফিল এিিং ভািজর্ লাগল, 
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আো, প্রথমড়দে প্রসাদজক নদখ্লাম। প্রসাদ আমাজক নদজখ্ই 
প্রজপাজ কজি ড়দল ? সড়র্যই ড়ক অদু্ভর্ র্াই ো ! 

আো, প্রসাদ নর্ আমাজক প্রজপাজ কিল, ওি প্রজপাজালটা ড়ক 
অযাকজসপ্ট কিজিা ? র্ড়দও আড়ম এি আজগ নকােড়দেও প্রজপাজাল 
পাইড়ে কািও নথজক... 

োোিকম ড়চ্ন্তা র্াি মজধ্য ন ািপাক খ্াড়েল। র্াি ড়দড়দ র্াি 
পাজশ শুজয়, গভীি  ুজম মি। 

র্াই নহাক নগ িািা, নসসি কথা পজি ভািা র্াজি। —এসি কথা 
ভািজর্ ভািজর্ই নস র্াি ড়েজজি অজাজন্তই  ুড়মজয় প জলা। 
(চ্লজি) 
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িাজাজিি িযাজগ দুধ্ ও আমাি িিীদ্র ভািো 

সঞ্জয় নসাম 

 

আমাি নলখ্াি নটড়িজল সি সময় "গীর্ড়ির্াে" থাজক। ড়েজজ নলখ্া 
ড়লড়খ্। নস সি নলখ্া কী হয় একিািও মজে আড়ে ো। ড়লখ্জর্ 
ড়লখ্জর্ িিীদ্রোজথি গাে শুড়ে। কখ্ে নর্ে নলখ্া নথজম র্ায়। শুধু্ 
গােই শুড়ে। নলখ্া এজগায় ো। র্খ্ে "গীর্ড়ির্াে" নথজক গাে 
নি  কজি ড়শল্পীি সজঙ্গ গলা ড়মড়লজয় গাে গাইজর্ থাড়ক। প্রজর্যকটা 
ড়দজেি সকাল এ ভাজি শুরু হয়। র্খ্ে গাে আমাজক নকাথায় নর্ে 
ড়েজয় র্ায়। এমেও হজয়জে িাজাজিি িযাজগ দুধ্ আেজর্ েুড়ট। 
নলখ্াি মজর্া নলখ্া পজ  থাজক। আমাি মির্া িাজ । িাজাি 
নথজক র্া আোি কথা মাজঝমজধ্যই মজে থাজক ো। িউজয়ি কাজে 
িকাঝকা নখ্জর্ হয়। অজেকটা িয়স পাি কজি "গীর্ড়ির্াে"-এি 
হার্ ধ্জি িিীদ্রোথ িাকুিজক সামােয একটু ড়চ্েজর্ নপজিড়ে। িড়ি 
িাকুজিি গাে শুজে শুজে আমাজদি স্বকালটা প জর্ ড়শজখ্ড়ে। 
ড়েজজি ভণ্ডাড়মও ধ্িজর্ পািড়ে। এখ্ে ভািড়ে আমাজদি 
"গীর্ড়ির্াে" ো থাকজল আমাি ড়েজজি মুখ্টা েিই নথজক নর্র্। 
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নদজশি আজি ড়েয়ম 

ইয়াকুি নহাজসে 

 

কিশাখ্ মাস, প্রচ্ণ্ড গিম ড়দজেিজিলা নকাথাও িজস থাকা র্ায় ো। 
র্াই সিাই িাড়ত্রজর্ আড্ডা নদই। নসখ্াজে িয়স্ক নথজক নোট-নোট 
নেজলিাও উপড়স্থর্ থাকজর্া। হিাৎ একড়দে দাদুি (িাকুিদা) মুখ্ 
নথজক এই কাড়হেীড়ট শুজে আড়ম ড়েজজি মজর্া কজি ড়লখ্ড়ে। এক 
গুরু র্াি ড়শষযজক ড়েজয়  ুিজর্ নগজেে এক নদজশ। নসই নদজশ 
নর্জলি দাম আি ড় -এি দাম সমাে। ড়শষয গুরুজক ড়জজ্ঞাসা 
কজিড়েজলে, কী নদশ গুরু নর্জলি দাম আি ড় -এি দাম সমাে। 
র্াি উওজি গুরু িজলড়েজলে এই নদজশি মােুষ সি শয়র্াে, র্াই 
র্াজদি নর্জলি দাম আি ড়  এি দাম সমাে। ড়শষয ড়  নখ্জর্ খু্ি 
পেন্দ কিজর্া। র্াই ড়েজজি নদজশ নফিাি সময় ড়শষয গুরুজক 
িজলড়েজলে, ‘আপড়ে নদজশ ড়ফজি র্াে, আড়ম র্াজিা ো,’ গুরু 
িলজলে ‘নকে র্াড়ি ো?’ উওজি ড়শষয িলজলে, ‘আড়ম ড়  খ্াজিা ও 
নমাটা হজিা। গুরু অজেক নিাঝাজোি পি একাই নদজশ ড়ফিজলে। 
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ড়কেুড়দে র্াওয়াি পি নসই নদজশ দু’জে নচ্াি চু্ড়ি কিজর্ ড়গজয় 
নদওয়াজল চ্াাঁপা পজ  মািা র্ায়। নচ্াজিি ড়পর্া িাজাি কাজে 
োড়লশ জাোয় নর্, র্াি দুড়ট সন্তাে চু্ড়ি কিজর্ ড়গজয় নদওয়াজল 
চ্াাঁপা পজ  মািা র্ায়, আড়ম এি ড়িচ্াি চ্াই। িাজা িলজলে 
নদওয়ালটা কাি িাড় ি ড়েল। নচ্াজিি ড়পর্া িলজলা নলিুি িাড় ি 
নদওয়াল ড়েল। িাজা িলজলে নলিু-নক ধ্জি ড়েজয় আয়, ওি ফাাঁড়স 
হজি। 

িাজাি কথা মজর্া নলিুজক ধ্জি ড়েজয় আসা হল এিিং িলা হল 
নর্ামাি ফাাঁড়স হজি। নলিু িলজলা ‘নকে?’, িাজা িলজলে নর্ামাি 
িাড় জর্ চু্ড়ি কিজর্ ড়গজয় নদওয়াজল চ্াপা পজ  দুড়ট নেজলি প্রাি 
নগজে, র্াই নর্ামাি ফাাঁড়স হজি। নলিু িলজলা নদাষ নর্া আমাি ো, 
িাজা িলজলে, ‘র্াহজল কাি নদাষ?’ নলিু িলজলা, ‘নদাষ ড়মড়িি, 
কািি আড়ম ড়সজমি, িালু, িড ইর্যাড়দ সিই নর্া ড়িক ড়দজয়ড়ে। 
ড়মড়ি এখ্ে হালকা কজি নদওয়াল িাড়েজয়জে।’ িাজা িলজলে, 
‘র্াহজল ড়মড়িি ফাাঁড়স হজি।’ িাজাি কথা মজর্া নসই ড়মড়িজক ধ্জি 
ড়েজয় আসা হল এিিং র্াজক িলা হল নর্ামাি ফাাঁড়স হজি। ড়মড়ি 
িলজে ‘নকে?’ িাজা িলজলা, ‘রু্ড়ম নলিুি নর্ নদওয়ালটা হালকা 
কজি িাড়েজয়ে, নসই নদওয়াজল চ্াাঁপা পজ  দুজে োগড়িজকি প্রাি 
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নগজে র্াই নর্ামাি ফাাঁড়স হজি।’ ড়মড়ি িলজে, ‘নদাষ আমাি ো, 
নদাষ হজে নজাগাইজলি। আড়ম নজাগাইলজক পাড়ে (জল) কম 
ড়দজর্ িজলড়ে, ও নিড়শ ড়দজয় নফজলজে র্াই নদওয়াল হালকা 
হজয়জে।’ িাজা িলজলে, ‘র্াহজল নজাগাইলজক ধ্জি ড়েজয় আয় ওি 
ফাাঁড়স হজি।’ িাজাি কথা মজর্া নজাগাইলজক ধ্জি ড়েজয় আসা হল 
এিিং িলা হল রু্ড়ম মশলায় পাড়ে নকে নিড়শ ড়দজয়ড়েজল নর্ামাি 
ফাাঁড়স হজি। নজাগাইলা িলজে, ‘ও নদাষ আমাি ো, ও নদাষ হাড়র্ 
ওয়ালাি। কািি হাড়র্ ওয়ালা হাড়র্ নেজ  ড়দজয়ড়েল। নসই হাড়র্ 
নদৌজ  র্াওয়াি সময় হাড়র্ি পা নলজগ পাড়েি িালড়র্ পজ  র্ায়, 
র্াই মশলায় পাড়ে নিড়শ হজয়ড়েল, নদাষ আমাি ো, নদাষ 
হাড়র্ওয়ালাি।’ িাজা িলজলে, ‘হাড়র্ওয়ালাজক ধ্জি ড়েজয় আয় ওি 
ফাাঁড়স হজি।’ িাজাি কথা মজর্া হাড়র্ওয়ালাজক ধ্জি ড়েজয় আসা 
হল এিিং র্াজক িলা হল রু্ড়ম হাড়র্ নেজ  ড়দজয়ড়েজল নকে, 
নর্ামাি ফাাঁড়স হজি। হাড়র্ওয়ালা িলজলা, ‘নদাষ আমাি ো, নদাষ 
হজে মড়হলাি। মড়হলাড়ট পাজয়  ু িা পজ ড়েল, নসই  ু িাি 
ঝেঝে আওয়াজ শুজে আমাি হাড়র্ নদৌ  নমজিড়েল।’ িাজা িলজলা 
র্াহজল মড়হলাড়টজক ধ্জি ড়েজয় আয়, মড়হলাি ফাাঁড়স হজি। িাজাি 
কথা মজর্া মড়হলাড়টজক ধ্জি ড়েজয় আসা হল এিিং মড়হলাড়ট 
িলজলা, ‘নদাষ আমাি ো, নদাষ হজে িাড়েয়াি। কািি িাড়েয়াই 
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আমাজক এই  ু িা িাড়েজয়ড়দজয়জে।’ িাজা িলজলা, ‘র্াহজল 
িাড়েয়াজক ড়েজয় আয়, িাড়েয়াি ফাাঁড়স হজি।’ িাজাি কথা মজর্া 
িাড়েয়াজক ধ্জি ড়েজয় আসা হল এিিং িলা হল নর্ামাি ফাাঁড়স হজি। 
িাড়েয়া হর্িাক হজয় িলজে ‘নকে?’ র্খ্ে িাজা সি  টো খু্জল 
িলজলা ড়কন্তু িাড়েয়াি কাজে নকাজো উপায় ো থাকায় ফাাঁড়স ড়েজর্ 
িাধ্য হয়। 

িাড়েয়াজক ফাাঁড়স নদওয়াি জেয ড়িজদশ নথজক দড়  ড়েজয় আসা হল 
এিিং িাড়েয়াজক ফাাঁড়সজর্ নঝালাজো হল, ড়কন্তু িাড়েয়াি গলা 
এর্টাই ড়চ্কে নর্ দড়  র্াি গলাজক ধ্জি িাখ্জর্ পািজেো, নস 
দড়  নথজক খু্জল পজ  র্াজে। জিাদ িলজলা, ‘িাজামশাই আপোি 
হুকুম নর্া কার্িকিী হজে ো !’ িাজা িলজলা ‘নকে?’ জিাদ 
িলজলা- ‘িাড়েয়াি  া  খু্ি ড়চ্কে, দড় জর্ আটকায় ো।’ িাজা 
িলজলা, “এই দড় জর্ র্াি গলা ড়মলজি র্াজকই ড়েজয় আয়।’ 
খু্াঁজজর্ খু্াঁজজর্ নসই ড়শষযজক পাওয়া নগল এিিং র্াজক ধ্জি ড়েজয় 
আসা হল, র্াজক িলা হল নর্ামাি ফাাঁড়স হজি, ড়শষয িলজলা- ‘নকে 
আড়ম নর্া নকাে অেযায় কড়িড়ে।’ িাজা িলজলা, ‘নর্াি  া  নমাটা 
এই জেয নর্াি ফাাঁড়স হজি।’ ড়শষয র্খ্ে ড়েরুপায়, িাজা র্াজক 
িলজলে, ‘নর্ামাি নকাে নশষ ইজে থাকজল িজলা।’ ড়শষয িলজলে 
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‘আমাি নশষ ইজে হল আড়ম আমাি গুরুি সজঙ্গ নদখ্া কিজর্ 
চ্াই।’ 

ড়শজষযি কথা মজর্া র্াি গুরুজক ড়চ্ড়ি নদওয়া হল, নসই ড়চ্ড়ি নপজয় 
গুরু নসখ্াজে র্া ার্াড়  নপৌঁজে র্ায়। গুরুজক নদজখ্ ড়শষয গুরুি পা 
জড় জয় ধ্জি িজল, ‘গুরু আমাজক িাচ্াে।’ গুরু র্খ্ে ড়শষযজক 
িলজলা ‘আমাি িুড়দ্ধ মজর্া কাজ কিড়ি...।’ ড়শষয িলজলা ‘ড়িক 
আজে।’ ফাাঁড়সি ড়দে গুরু িলজে ‘আমাজি ফাাঁড়স নদে, আমাি 
ড়শষযজক নেজ  নদে’ ; ড়শষয িলজে ‘আমাজক ফাাঁড়স নদে, আমাি 
গুরুজক নেজ  নদে।’ জিাদ িলজে ‘িাজা দু’জেজকই ফাাঁড়স ড়দজয় 
নদই।’ িাজা িলজে ‘ো, ফাাঁড়স হজি একজজেি। জিাদ রু্ড়ম একটু 
নথজম র্াও, দুজজেই ফাাঁড়স ড়েজর্ চ্াজে এি মজধ্য িহসয আজে।’ 
িাজা নসই িহসয জােজর্ চ্াইজল র্ািা নকউ িলজর্ চ্াড়েজলে ো, 
অজেক অেুজিাজধ্ি পি গুরু িলজর্ শুরু কজি নর্ আড়ম ওই দড় ি 
মজধ্য সি স্বগি (জান্নার্) নদখ্জর্ পাড়ে। এই দড় জর্ র্াি ফাাঁড়স 
হজি নস স্বগি (জান্নার্) লাভ কিজি। িাজা মজে মজে িলজে আড়ম 
জীিজে কর্ পাপ কিলাম, আড়ম জাড়ে আড়ম েিজক (জাহান্নাজম) 
র্াজিা, আি র্ড়দ এই দড় জর্ আমাি ফাাঁড়স হয় র্াহজল আড়ম স্বগি 
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(জান্নার্) লাভ কিজিা। এই নভজি জিাদ-নক িজল ‘ওজদি নেজ  
ড়দজয় আমাি ফাাঁড়স নদ।’ 
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প্রিাম জলড়ধ্ 

েীর্া কড়ি 

 
নহ সমুি ! নহ িত্নাকি ! সতড়িি মহাে সতড়ি ! 

রু্ড়ম ো থাকজল নকাথায় নপর্াম আমিা সুন্দি িতড়ি ? 

েীল আকাশ আি েীল সমুি ড়মজশ র্জি ড়দগন্ত-পাজি 

নকাে অজাো সুদূজি আমিা হািায় আপে-ন াজি। 

 

িত্নাকি রু্ড়ম িজি ধ্জিজো অজর মুজক্তা-মাড়েকযখ্ড়ে 

র্িু নর্া রু্ড়ম কজর্া ড়েিহঙ্কািী, আমিা সিাই জাড়ে 

িাি িাি রু্ড়ম আপে কজিজো মােজিজি ভাজলাজিজস 

লহিীি পজি লহি নর্াজলা অিজহজল, অজিজশ। 

 

িযথারু্ি -নপ্রমী েুজট র্ায়, নদজখ্ নর্ামাি সুন্দি উড়মি 

নপ্রম-ড়েজিদজে মজে পজ  শুধু্ নর্ামাি িালুকাভূড়ম 
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পূিযিাজে েুজট েুজট র্ায়  সমুিিাে লাড়গ 

অর্দ্র-প্রহিীসম রু্ড়ম নদি ! থাজকা সািা িার্ জাড়গ। 

 

এজর্া সুন্দি, এজর্া নর্ মহাে, কভু র্ি নিাষােজল 

মােি-হৃদয় নকাঁজপ ওজি ভজয় ধ্বিংস এজসজে িজল 

নর্ামাি িজ্র-হুঙ্কাি র্জি গজজি ধ্িিী পজি 

সতড়িটা িুড়ঝ র্াজি িসার্জল, এই ভজয় সি মজি। 

 

মহাে পতড়থিীি মহাে সতড়ি ! নর্ামাি রু্লো রু্ড়ম 

িহু মােুজষি অন্নদার্া, নর্ামাি চ্িি চু্ড়ম। 
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অেেয িুদ্ধজদি 

অড়িড়মত্র 

 
িুদ্ধজদি দাশগুপ্ত এক সুমহাে চ্লড়চ্চত্র পড়িচ্ালক ও সুকড়ি 
ড়েজলে। 'িা  িাহাদুি', 'উিিা', 'চ্িাচ্ি', 'র্াহাজদি কথ','মন্দ 
নমজয়ি উপাখ্যাে' ইর্যাড়দ অমি ড়কেু েড়ি ড়র্ড়ে িাড়েজয়ড়েজলে। 
প্রথম েড়ি 'দূিত্ব', র্া মুড়ক্ত পায় ১৯৭৮ সাজল। সমীিা নিড়ড্ড ও 
িড়জর্ কাপুজিি মজর্া িড়লউজডি অড়ভজের্ািাও র্াাঁি েড়িজর্ 
অড়ভেয় কজিজেে। 'র্াহাজদি কথা' নর্ ড়েজলে ড়মিুে চ্ক্রির্িী।  
সর্যড়জৎ িায় ও মতিাল নসজেি পজি িািংলা ড়সজেমায় ড়র্ড়ে ও 
নগৌর্ম ন াষই সিিাড়ধ্ক চ্ড়চ্ির্ ড়চ্ত্র পড়িচ্ালক। পাাঁচ্িাি র্াাঁি েড়ি 
নশ্রষ্ঠ েড়িি জেয জার্ীয় পুিস্কাি নপজয়জে। ড়র্ড়ে ড়েজজ দু’িাি নশ্রষ্ঠ 
পড়িচ্ালজকি জার্ীয় সম্মাে নপজয়জেে। আন্তজিাড়র্ক মহজল 
সিজথজক সমাদতর্ িাোড়ল ড়চ্ত্র পড়িচ্ালকজদি মজধ্য একজে 
ড়েজলে িুদ্ধজদি দাশগুপ্ত । 

আিাি কড়ি ড়হজসজিও ড়েজলে অপ্রড়র্ম। 

'োর্া কাড়হেী', 'কড়ফে ড়কিংিা সুটজকস' ও 'ড়হমজর্াগ'-এি মজর্া  
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কালজয়ী কড়ির্াও ড়র্ড়ে ড়লজখ্ড়েজলে। 

িুদ্ধজদি িািুি নেজলজিলা নকজটজে দড়িি পুরুড়লয়াি আো াজর্।  

অথিেীড়র্ি অধ্যাপক ড়হজসজি ড়র্ড়ে কমিজীিে শুরু কজিে। পুত্র  

ড়িিসা দাশগুপ্তও োমী ড়সজেমা পড়িচ্ালক। 

অজেকড়দে ধ্জিই ড়কডড়েি সমসযায় ভুগড়েজলে ড়র্ড়ে। 

গর্কাল কলকার্ায় প্রয়ার্ হজলে ৭৭ িেি িয়জস। র্াাঁি প্রয়াজি  

িািংলা ড়সজেমা ও সাড়হজর্যি অপূিিীয় িড়র্ হজয় নগল।। 
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নসই িার্ 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

আজ নথজক প্রায় ৫ িেজিি আজগি  টো, এখ্জো মজে প জল 
শুভি সমস্ত শিীি কাাঁটা ড়দজয় উজি। নসই িাজর্ি নিলায় ড়ক কজি 
িাড়  ড়ফজি এজসড়েল ! 

র্খ্ে কিশাখ্ মাস চ্লড়েল, নসড়দে খু্ি গিম পজ ড়েজলা। নসই 
সময় গ্রাজমি কত ষকিা ধ্াে নকজট মাড় জয় খ্  শুড়কজয় নখ্ালা মাজিি 
মজধ্যই জায়গায় জায়গায় সূ্তপ কজি নিজখ্ড়েল। র্খ্ে 'লাইট অফ' 
ড়েল িজল গ্রাজমি অজেক নলাক িাজর্ি নিলায় ঐ খ্জ ি মজধ্যই 
শুজয় হাওয়া নখ্জর্া ! শুভ র্াজদি মজধ্যই ড়েজলা, নিশ হাওয়া 
িইড়েজলা িজল শুভ একটু ঐ খ্জ ি মজধ্যই শুজয় পজ ড়েজলা। কখ্ে 
নর্  ুড়মজয় পজ ড়েজলা মজে নেই। র্খ্ে  ুম ভাঙ্গজলা র্খ্ে অজেক 
িার্, চ্ািপাজশ র্াড়কজয় নদজখ্ পাজশ নকউ নেই, নসই একা আজে ! 
অিাক হজয়  ড় ি ড়দজক র্াড়কজয় নদজখ্ র্খ্ে িার্ ড়র্েটা িাজজ ! 
নসই খ্াড়েকটা ভয় নপল, র্খ্ে শুেজর্ নপজলা খ্ক খ্ক কজি 
কাড়শি আওয়াজ ! ভয় নপজয় র্াড়কজয় নদজখ্ র্াি সামজে ড়দজয় নক 
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নর্ে সাদা চ্াদি মুজ  একটা নলাক হাাঁটজে ! নসই র্খ্ে সাহস 
কজি িলজলা, "নক?" র্খ্ে ঐ নলাকটা র্াি কাজে এজস িলজে, 
"এর্ িাজর্ এখ্াজে নকে? চ্ল নর্াজক িাড়  ড়দজয় আড়স।" 
আওয়াজটা শুজে নচ্ো নচ্ো মজে হল, শুভ িলজলা, "আজি রু্ড়ম 
িড়হম কাকা, এর্ িাজর্ রু্ড়ম ড়ক কিজো?" িড়হম কাকা হাসজর্ 
হাসজর্ িলজলা, "এখ্জো আমাজক মজে নিজখ্ড়েস? চ্ল িাড়  ড়দজয় 
আড়স নর্াজক!" র্খ্ে খু্ি নজাি হাওয়া িইড়েজলা। নসই হাওয়াজর্ 
শুভ সািা শিীি এক িান্ডা অেুভি কিজলা ! র্াই নহাক িাস্তায় 
নর্জর্ নর্জর্ শুভ িড়হম কাকাজক িলজলা, "নর্ামাজক নর্া অজেক 
ড়দে নদড়খ্ড়ে, নকাথায় থাজকা ? নসই নর্ নর্ামাি ড়চ্ড়কৎসাি জেয 
কলকার্া নগজল, র্াি পি নর্ামাি খ্িি নেই!" িড়হম কাকা 
হাসজর্ হাসজর্ িলজলা, "সিাই জাজে, শুধু্মাত্র রু্ই জাড়েস ো 
আমাি ড়িকাো !" িাড় ি সামজে এজস শুভ িলজলা, "আড়ম চ্জল 
এজসড়ে" িজল ড়পেজে র্াকাজর্ আি িড়হম কাকাজক নদখ্া নগজলা 
ো ! িাড় জর্ এজস ড়ক িাণ্ডা লাগজে শুভি, র্া ার্াড়  শুজয়  ুড়মজয় 
প জলা নসই িাজর্ ! পজিিড়দে সকাজল উজি নসই িড়হম কাকাি 
িাড়  নগজলা নদখ্া কিজর্। িড়হম কাকা িাড় জর্ ড়গজয় শুেজলা, নর্ 
িড়হম কাকা দুই িেি আজগই নডঙু্গজ্বজি মািা নগজে ! কথাটা শুজে 
শুভ সমস্ত শিীি িান্ডা হজয় নগজলা। কাল িাজর্ র্জি ড়ক িড়হম 
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কাকাি আত্মা এজসড়েল ! ভজয় আি নকাজোড়দে িাজর্ি নিলায় 
নিি হয় ো। মাজঝ মাজঝ খ্ক খ্ক কাড়শি আওয়াজ শুেজর্ পায়। 
আজও নসই িাজর্ি কথা নস ভুজল নর্জর্ পাজিড়ে মে নথজক !      
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পাি প্রড়র্ড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়ির্া ন াষ 
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িইজয়ি োম- পতড়থিীি নশ্রষ্ঠ নভৌড়র্ক কাড়হেী 

নলখ্ক- পতথ্বীিাজ নসে 

প্রকাশক- র্পে কুমাি ড়িশ্বাস 

পাি-প্রড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ 

 

একুশ শর্াব্দীি এই কড়ম্পউটাি আি ইিািজেজটি র্ন্ত্রড়েভিি রু্জগ 
ভূজর্ি গজল্পি জেড়প্রয়র্া পূজিিি মজর্াই ড়িদযমাে। নকাে এক 
অিেযািজল নপাজ া িাড় জর্ অজলৌড়কক িার্ কাটাজো, মধ্যিাজর্ 
নভজস আসা িাাঁদজিি আওয়াজ ড়কিংিা নহাুঃ নহাুঃ কজি নহজস ওিা  
ভয়ঙ্কি ড়পশাচ্ ; গল্প নহাক ড়কিংিা ড়সজেমা, এই সমস্ত ড়কেু 
আমাজদি আজও প্রিলভাজি আকষিি কজি। ড়িশ্ব সাড়হজর্যি নসিা 
ভূজর্ি গল্পগুজলা ড়েজয় এই িইড়টজর্ সাজাজো হজয়জে ড়িড়ভন্ন 
ইিংজিড়জ সাড়হড়র্যকজদি নলখ্া নভৌড়র্ক গল্প িািংলা ভাষাি অেুিাজদ, 
পতথ্বীিাজ নসে োমক একজে অেুিাদক। এই সিংকলজে ড্রাকুলাি 
হাড়মিং কিা িাড়হেীি সন্ধাে নথজক শুরু কজি দুড়ট সিাি অড়ধ্কািী 
আির্ি মােুজষি কথা জােজর্ পািা র্াজি। এো াও হজিকিকম 
ভূজর্ি কাড়হেী জােজর্ পািা র্াজি, এই িইড়টি গল্পগুড়লি মধ্য 
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নথজক গল্পগুজলা প জর্ প জর্। এমেড়ক ড়েজজি কল্পোয় নসই সি 
ড়দে ড়ফজি র্াওয়া র্াজি নর্খ্াজে পতড়থিীটা এর্ ড়িজ্ঞােড়েভিি 
ড়েলো। র্খ্ে সড়র্য সড়র্য ভূজর্জদি িাজাি ড়েল িমিমা। হয়জর্া 
এসি কল্পোপ্রসূর্ ড়কিংিা হয়জর্া আিংড়শক সড়র্য; র্িুও এসি 
মহাে সাড়হড়র্যকজদি নলখ্া ইিংজিড়জ গজল্পি িািংলা অেুিাদ প জর্ 
প জর্ পািকগি ড়শহড়ির্ হজিে। নভৌড়র্ক গল্প  িা ড়সজেমা র্ািা 
পেন্দ কজিে র্াজদি কাজে এই িইড়ট র্জথি মজোগ্রাহী হজি এই 
আশা িাখ্ড়ে। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 

  

सुभाषितम् - 

यथा काषं्ठ च काषं्ठ च समेयातां महोदधौ। 

समेत्य च व्यपेयातां तद्वत् भूतसमागमः।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

র্থা কাষ্ঠিং চ্ কাষ্ঠিং চ্ সজময়ার্ািং মজহাদজধ্ৌ। 

সজমর্য চ্ িযজপয়ার্ািং র্িৎ ভূর্সমাগমুঃ।। 

অথি - 

কাজিি দুজটা টুকজিা নর্মে মহাসাগজি একড়ত্রর্ হজয় আিাি 
র্িজঙ্গি আ াজর্ আলাদাও হয়, 

নর্মেই মােুষ জগজর্ িড়িজকি জেয একড়ত্রর্ হজয় আিাি 
ড়িড়েন্নও হয়। 
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জেে- েীলাড়ি নদি 
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নেট ফড় িং, একড়ট আজলাি োম - 

ভািজর্ ইিািজেজটি আত্মপ্রকাজশি প্রায় আ াই দশক নপড়িজয় 
নগল। এই িেি পাঁড়চ্জশি মজধ্য প্ররু্ড়ক্ত প্রড়র্ড়ট নসজকজণ্ড, প্রড়র্ড়ট 
মুহূজর্ি উন্নর্ নথজক উন্নর্র্ি হজয়জে. প্ররু্ড়ক্তজক কাজজ লাড়গজয় 
ড়শিা নথজক সাড়হর্য, চ্ািপাজশ েড় জয় থাকা প্রড়র্ড়ট নিত্র একড়ট 
েরু্ে ড়দশাি ড়দজক এড়গজয় চ্জলজে। নর্ নকাজো ড়িষয় চ্চ্িা এিিং 
প্রসাজিি পড়িড়ধ্ নর্ভাজি ড়িস্ততর্ হজয়জে এিিং হজে, র্া অভািেীয়। 
ড়িক এমেই এক আজলাি নভর্ি দাাঁড় জয় ড়িড়ভন্ন অন্ধকািজক 
মুজখ্ামুড়খ্ রু্জঝ ড়েজর্ হজে। প্রাককথজে এর্ ভড়ের্া হয়জর্া 
মাোেসই েয়, র্িু িলজর্ই হয়, নেটদুড়েয়ায় দাাঁড় জয় 'নেটফড় িং' 
একড়ট অেেয উচ্চািি। র্াি িতজিি নভর্ি সতড়িি সিাি। নলখ্ক ও 
পািক ড়হজসজি এি সাজথ জড় জয় নথজক অেুভি কজিড়ে এি 
আন্তড়িকর্া। প্রথম র্খ্ে ড়লজখ্ড়েলাম, আজ র্খ্ে ড়লখ্ড়ে... 
উিাপটা একই িকম। ড়েয়ড়মর্, ধ্ািািাড়হক চ্চ্িাজক কুড়িিশ 
জাোজর্ই হয়। আি র্া র্ড়দ প্রাড়ন্তক এক শহজি িজস দাপজটি 
সাজথ হয়, র্াহজল র্াি প্রড়র্ শ্রদ্ধাজিাধ্ও জাজগ. অড়ভেিত্ব আি 
অধ্যািসায়... এও নেটফড় িং এি সম্পদ। র্রুি প্রজজন্মি কর্ 
নলখ্কজক নস্পস ড়দজে এই পড়ত্রকা, র্া ড়িড়ির্ কজি। আসজল 
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এগুজলাই উৎসাহ, অড়িজজে। এই েযাটফমি কাজজক গিেমূলক 
ড়দজক ড়েজয় র্াজি, ড়েউড়িয়াি সমজয়ও সমজির্ িাাঁচ্জর্ নশখ্াজি, 
চ্চ্িায় িাখ্জি, পুি কিজি জ্ঞাে ও নিাধ্জক এিিং র্া কিজেও। 
এটাই নর্া আমাজদি অজেজকি চ্াওয়া. মােড়সক সুস্থর্া, নর্ৌথর্া 
এসিই সতড়িসুজখ্ি সমান্তিাজল, িাড়ক সি ড়মজথয। আজলা, গড়দ, 
মি, মাইক... সি। র্ািা ড়িশ্বাস কজিে ড়িপুি ড়িপিীজর্ও নরার্ 
আজে, খ্াড়ল নচ্াজখ্ নদখ্া প্রড়র্ড়দজেি জীিজেি ড়িপিীজর্ও নরার্ 
আজে, র্াজদি জেয উিাস। এই উিাজসি র্ীের্া আজে িজলই 
এখ্েও ফুল নফাজট, পাড়খ্ গায়। ফড় িং উজ  নি ায়। র্খ্ে 
অন্তজিাজল এজস িজস... আমিা মুগ্ধর্া আাঁড়ক। 
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নেট ফড় িং এি ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট কিজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্াি ওপি উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পিমািু কড়ির্াি ড়িভাজগ র্ড়দ ড়েজজি নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অন্তুঃড়মল কড়ির্া 

পািাে। 

 

ড়প্রয় পািক 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 

 

েড় জয় প জে আজলা... (চ্লজি) 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নর্ নর্ ড়িষজয় নলখ্া পািাজর্ 
পাজিে:- 

▪ ে া  

▪ কড়ির্া (অেড়ধ্ক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ িান্নাি নিড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

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

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

আপ কিজর্ পাজিে এই েম্বি এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজথি অেুজপ্রিিা, জাোে 
আপোি অড়ভজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৯৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

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

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

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফিমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ড়েভত জর্ 

Camera-man of the week 

েী  ড়িনু্দ িমিি 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৯৭ 

১৩ই জুে, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় 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 

গাঙু্গড়ল 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 
ড়েড়িিধ্ায়। ে া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজিি মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


