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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।
অড়িড়জৎ দাস,
িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, আড়ল নমাস্তাফা,
দীপজজযাড়র্ গাঙ্গুড়ল ও োজজস মাহমুদ।
ড়টম নেট ফড় িং
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- র্ন্ময় নদি, শিংকি হালদাি, সঞ্জয় নসাম, জড়য়র্া
চ্জটাপাধ্যায়, সু েন্দ মণ্ডল, সম্পা পাল, সু িীি সিকাি, েড়ন্দর্া
কাজিী, অড়দড়র্ দাম, নসামোথ নিড়েয়া, দীপাঞ্জে দত্ত, পজহলী পাল,
দীপজজযাড়র্ গাঙ্গুলী, সায়ে িড়িক, েীলাড়ি নদি, অড়েজকর্, সায়িী
লাহা, ঋড়ষব্রর্ নগাস্বামী, িৃ ড়ি(পড়ল ন াষ), নিজাউল িহমাে,
সায়েী দাস,
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ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নসামোথ নদি, ড়িমা

কমিকাি এিিং নগৌিি নদি।
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ফড় িং কথা
অেলাইে মযাগাড়জে নেট ফড় িং এি পথ চ্লা শুরু হজয়ড়িল ২০১৭
সাজলি ১০ই নসজেম্বি। নসড়দে প্রকাড়শর্ হয় নেট ফড় িং এি
প্রথম সিংখ্যা। র্াি পিির্িীজর্ অেলাইজেি পাশাপাড়শ প্রকাশ কিা
হজয়জি নিশ ড়কিু মুিি সিংখ্যাও। দুগিা পূ জা, িইজমলা, িািংলা
েিিজষি নসই সিংখ্যালোজলা প্রকাড়শর্ হজয়জি ের্ুে আড়ঙ্গজক। আজ
নেট ফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি কজিজি। যাি নেপজথয িজয়জি
সম্পাদকমণ্ডলীি অক্লান্ত পড়িশ্রম। এই পথচ্লা নেট ফড় িং নলখ্কনলড়খ্কাজদি সড়িড়লর্ প্রজচ্িা িা া নকােিাজিই সম্ভি ড়িল ো।
প্রিীিিা অড়িজ্ঞর্াি মাধ্যজম, েিীেিা েি উদযজমি মাধ্যজম নেট
ফড় িং নক িড় জয় ড়দজয়জিে সািা ড়িজে। নসইসাজথ আজজকি
ড়িজশষ সিংখ্যায় নলখ্কজদি নলখ্াজলড়খ্ি পাশাপাড়শ পাঠকজদি
মর্ামর্ও প্রকাড়শর্ হজে ‘পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং’ ড়িিাজগ।
শুরুি ড়দেলোজলা নথজকই নেট ফড় িং এি নলখ্ক-নলড়খ্কািা
পাঠকজদি িাজলািাসায় সমৃদ্ধ হজয়জিে। র্ািাই আমাজদি এড়গজয়
চ্লাি অেু জপ্রিিা। নেট ফড় িং এি আগামীি পথচ্লা আিও মসৃ ি
হজয় উঠজি র্াজদি গঠেমূ লক ড়চ্ন্তািািো, পিামশি ও মর্ামজর্ি
মাধ্যজম। সকজল িাজলা থাকুে, সু স্থ থাকুে।
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নর্ামায় ড়লখ্জর্ নচ্জয়ড়ি যর্িাি
র্ন্ময় নদি
যখ্ে পৃড়থিী খ্ুি সু ন্দি ড়িল, সিযর্া গজ ওজঠড়ে,
ড়হিংসা জন্মায়ড়ে মােু জষি িুজক র্খ্ে নথজক নর্ামায়
ড়লখ্জর্ নচ্জয়ড়ি...
হয়জর্া িাষায় প্রকাশ কিজর্ পাড়িড়ে ড়কন্তু হার্ পা
নেজ নিাঝাজর্ নচ্জয়ড়ি ড়ঠক কর্টা িাজলািাড়স নর্ামায়

এিপি কর্ েদীি জন্ম হজয়জি, কর্ নরার্ হাড়িজয় নগজি
কাজলি গজিি। আড়ম কখ্েও িিফগলা, কখ্েও িৃ ড়িি
জজলি নচ্হািা ড়েজয় ড়িড়িজয়ড়ি নর্ামাি কাজি নপৌঁিজোি
সি িাাঁধ্া ড়িপড়ত্ত। আমাি নদজহি প্রড়র্ড়ট জলকিা
জুজ জুজ ড়লখ্জর্ নচ্জয়ড়ি নর্ামাি সমুিরূপ
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অিজহড়লর্ িীজ নথজক গাি হজয়ড়ি মাড়টি িুক নিদ কজি।
সূ যিজক পার্ায় িন্দী কজি আকাজশি সমাে হজয় উজঠড়ি।
পাড়খ্জক ড়দজয়ড়ি আশ্রয়, ক্লান্ত পড়থক নপজয়জি একদণ্ড শাড়ন্ত
আি আমাি নির্জিি সি নেহ িাজলািাসা একজজাট কজি
ড়লখ্জর্ নচ্জয়ড়ি নর্ামাি ফুল জন্ম...

সমজয়ি হার্ ধ্জি নহাঁজটড়ি অর্ীর্, ির্িমাে ও িড়িষযজর্।
সূ চ্োকাল নথজক আসন্ন ধ্বিংজসি ইড়র্হাস আমাি নঠাাঁটস্থ...
র্ািপি সৃ ড়িকর্িাি নচ্াজখ্ নচ্াখ্ নিজখ্ড়ি িজলড়ি র্াাঁি যাির্ীয়
িচ্োি নচ্জয়ও র্ুড়ম অজমা , র্ুড়ম সর্য, র্ুড়ম নপ্রম...

নর্ামায় ড়লখ্জর্ নচ্জয়ড়ি যর্িাি, র্র্িািই সমৃদ্ধ হজয় উজঠড়ি।
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নিাঁজচ্ আড়ি নর্া
শিংকি হালদাি
নর্ামাি ড়চ্ড়ঠ নপজয় লোেলোে কজি নগজয় উড়ঠ আেজন্দ।
আমাি ড়িড়েি িার্ জিাি নদয় সাদা পার্ায়।
নর্ামাি, আড়ম স্বীকাজিাড়ি ন াষিা কড়ি নখ্ালা িািান্দা জুজ
কাজলা িার্, অক্ষজিি সড়ন্নজিশ, নজাোড়কি পিকীয়া,
মধ্যাজে আাঁকা িড়ি, সিড়কিু জর্ই আড়ম নিাঁজচ্ আড়ি ,
িাাঁড়চ্জয় নিজখ্জি ওিা িাজলাজিজস ড়কিংিা ৃ িায় ।

স্বাধ্ীে িূড়ম মাড় জয় যািা দাসজেি নপাস্টাি টািায়,
কথায় কথায় উজত্তাড়লর্ হয় িকমাড়ি ড়েশাো
নয সি ড়শশুি ু ম িাজি ফুটপাজর্
গড়লজর্-গড়লজর্ খ্াজদযি ধ্স্তাধ্ড়স্ত
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মাড়স-ড়পড়সি কাাঁচ্া ু জমি চ্ াই-উর্িাই
চ্ুম্বজে ক্ষর্ আাঁজক স্বজদশ
পিকীয়াি ো ড়ক স্বের্া... আিও কর্ ড়ক?
উগজি ড়দজল পাহা ড়কিংিা েদী ড়কিংিা প্রলাপ কাজিা কাজি ।

র্িুও আড়ম ড়ক অদ্ভুর্ িাজি নিাঁজচ্ আড়ি
নিাঁজচ্ থাকাি র্াড়গদ অেু িি কড়ি
প্রািিন্ত হজয় ওঠা ঐ িীজলোড়লি মাজঝ ।
নযখ্াজে স্বাধ্ীের্াি নদ জশা পূ ড়র্িি বিড়শিয প্রজার্জেি ড়েিক মাজে
ড়শশু ড়দিজসি ড়েিথিক কলঙ্ক ড়শজিাপজি, িািোি সড়হর্ নলখ্ড়েি
দ্বন্দ্ব,
িুজঝ উঠজর্ পাড়ে ো এখ্জো, ড়ঠক নিাঁজচ্ আড়ি ড়ক ো ।
ড়কন্তু, অহিহ মজে পজ , নপ্রড়মকাি পাঠাজো ড়চ্ড়ঠি এক একড়ট শব্দ
নযটা ড়ক ো আমাজক ঈড়ঙ্গর্ কজি, আ ার্ কজি ো ।
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নর্ামাি ফুল নর্ামাি িাধ্া নর্ামাি মীিা
সঞ্জয় নসাম

দুড়দে আজগ ইজে কজি, প্রায় ষাট নসজকন্ড
দম িন্ধ কজি ড়িলাম
অেয িকম মজে হড়েজলা ড়েজজজক
নস সময়, নকােও িাজেীড়র্জকি িড়ি,
মজে আজসড়ে আমাি
অেু িূড়র্জদজশ স্পি হড়েজলা িাির্জেেীি মুখ্
িুঝলাম প্রািিায়ু অড়িজজে কাজক িজল
আমাি োসিায়ু টুকু আমাি থাক
নিাটজিলায় নচ্াখ্ োক িন্ধ কজি েদী, পুকুজি িুজি থাকর্াম
র্খ্ড়ে ড়শজখ্ড়ি জজলি আি এক োম জীিে
আড়ম নযজর্ পাড়িড়ে র্াজদি কাজি
জল িি াম এখ্েও সিটা িুড়ঝড়ে
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নর্ামাি শূ শ্রূষায় নর্ামাি,
আকাশ িার্াস জল
দলিদলু িাজেীড়র্ লোড়িজয় ড়েজে কািিাি
নদখ্ড়ি িাজনেড়র্ক কটাক্ষ পাল্টা কটাক্ষ
ড়িপ্রর্ীপ শজব্দ নেজক যাজে সময়
অথচ্ আষাজ়েি মমর্ায় িজি উঠজি মাড়ট
ড়েয়ম নমজে েীিজি ফুজট উঠজলা কদম ফুল
নর্ামাি ফুল নস নর্ামাি িাধ্া নর্ামাি মীিা।
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দী ির্ম িায়া
জড়য়র্া চ্জটাপাধ্যায়
উচ্চািি কিা যায় ো র্াি োম
শুধ্ু গজন্ধ িাাঁক নেয় নস অজলৌড়কক
সাড়ি সাড়ি গাি দাাঁড় জয় আজি
নযে কড়ির্া ফলাজে দূ জি
ড়শকজ ি েীজচ্ পার্াল
নদাটাো িজয় নগজি চ্ুমুজক-চ্ুমুজক
দী ির্ম িায়া র্াি োজম
দী ির্ম িায়া মুিাি ড়ঝেু জক ।।
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ইড়র্হাস হও অর্ীর্ েয়
সু েন্দ মন্ডল
েদীটা আজও আজি।

কখ্জো জলিড়র্ি, যুির্ী
কখ্জো িা শূ েয খ্াাঁ-খ্াাঁ িাড়লি চ্ি।

েদীটা আজও আজি।

কখ্জো উচ্ছ্বড়সর্ িষিায়
কখ্জোিা ম্লাে খ্িায়।

েদীটা িজয় যায়
জীিেজক টাের্-টােজর্।
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র্ুড়মও িজয়ই চ্জলি
আগামীি সাফলয কুজ াজর্-কুজ াজর্।

রূপ আজি, নযৌিেও
র্ুড়মও িুড় জয় যাজি একড়দে।

সমজয়ি নরার্ নমজে ড়েজয়
িুজঝ োও ড়েজস্ব লক্ষ্মিজিখ্া।

কািি েদীটাও
টুকজিা টুকজিা নসৌন্দযি উপহাি ড়দজয়জি।

র্ুড়ম অন্তর্ কজয়কটা দাগ নিজখ্ যাও
িড়িষযৎ প্রজজন্মি কাজি।
ইড়র্হাস হও, অর্ীর্ েয়।
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নগালাধ্িহীে জীিে
সম্পা পাল

চ্াাঁদ িুজি যাজে
র্ুড়ম ড়কিু িলজিা ো
এ সমজয় চ্ুপ থাকজর্ নেই

শুেজল কী িীষি শব্দ
হয়জর্া লোড়লড়িদ্ধ হল স্বপ্ন
শব্দহীে পৃড়থিীজর্ এিাজিই আর্জক ওজঠ জীিে

নদজখ্া কী রুদ্ধোজস নদৌঁজ নগল জীিেহীে দুজটা জীিে
ওজদি নগালাজধ্িি নকাজো োম নেই...
র্ুড়ম ড়ক এখ্েও গল্প ড়লখ্জি ?
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মায়া
সু িীি সিকাি
অহিংকাজিি উজল্টা ড়পজঠ পাঠ ড়কিংিা পর্জেি
মর্ শুজয় থাজক আমাজদি সাদা পৃষ্ঠাি ড়দেলোড়ল
র্খ্ে স্বজপ্ন িিা েদীি িাাঁক চ্জল আসজর্ই পাজি
ো নশাো গােলোড়ল উৎসগি কড়ি মিা ইাঁদুিজদি
সিজষ-নখ্জর্ নিড়িও িাজজল আগজল িাড়খ্ পূ িি
চ্াাঁজদি মায়া
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আস্তাকুাঁজ
েড়ন্দর্া কাজিী
েগ্ন নদজহি ড়েজটাল উন্মু ি স্তে
িস িিা োিীি উপি নপ্রড়মজকি নঠাাঁজটি স্পজশি
ড়র্ল ড়র্ল কজি ড়শহিি জাজগ নিজাজো হৃদজয়
ড়মলে িু াঁজয় যায় এজক অপজিি আড়লঙ্গজেি ঝিিায় প্রিাড়হর্ হজয়

নপ্রড়মজকি নপ্রম, পড়িিড়র্ নদয় এক ভ্রূজিি...
ভ্রূি নপ্রড়মকজক কজি নর্াজল দাড়য়েশীল অথিা দাড়য়েহীে —
নপ্রড়মকাি েগ্নর্াি গিীি সু প্ত িাসো পূ িি হজয় ওজঠ গিিধ্াড়িিী
রূজপ ৷

নসই ড়মলে-নযাড়ে সাজাপ্রাপ্ত আজ...
একড়ট ড়শশুি আর্িোদ নশাো নগল ওই আস্তাকুাঁজ জর্ !
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ড়েিা
অড়দড়র্ দাম
আমাি সাজথ প্রড়র্িাজর্ যাি নদখ্া হয়,
র্াজক আড়ম খ্ুি িাজলা কজি ড়চ্ড়ে।
র্াি শিীজিি গন্ধ আমাি নচ্ো।
র্াি নচ্াজখ্ি চ্াউড়ে, নঠাাঁজটি হাড়স,
র্াি ওই ে কাজলা নকজশি ড়েগ্ধ সু িাস,
আমাি নচ্ো।
খ্ুি নচ্ো।
বচ্ত্রি দািদাজহ নযমে িিা কুজয়াি জল শুড়কজয় যায়... ড়ঠক নর্মে,
র্াি দৃ ড়ি, আমাি নির্জিি সমস্ত িাগ, নদ্বষ, িয়,
ৃ িাজক শুজষ নেয়।
আড়ম হাড়িজয় যাই, র্াি িজ্র কড়ঠে িাহুি মাজঝ।
আমাি সমস্ত অঙ্গ - প্রর্ঙ্গ অিশ হজয় আজস,
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নযজো নকাজো এক ড়দিয-অজেি আ াজর্ আড়ম জজিড়ির্।
আমাি সমস্ত পিাক্রম র্খ্ে শূ েয।
নশষোজগি ফিাি েীজচ্ অেন্ত সজ্জায় শাড়য়র্ ড়র্রুপড়র্ি মজর্া আড়মও এক অেন্ত "ড়েিায়" েুজল পড় ।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

িাজজযাগ
নসামোথ নিড়েয়া
নজযাড়র্ষী ড়ঠকুড়জ ড়িচ্াি কজি িলজলা, "এ নর্া িাজজযাগ। িড়ত্রজশ
আঠাশ এজসজি। একটা গ্রহ শুধ্ু নমজলড়ে। ো হজল িড়ত্রজশ িড়ত্রশই
হজর্া। র্জি ড়চ্ন্তা নেই। এ ড়িজয় হজর্ পাজি।"
ড়িজয়জর্ পাত্র-পাত্রী সার্পাক ন ািাি পি নসখ্াজে উপড়স্থর্
অজেজকই িলজলা, "আিও একপাক িাড়ক আজি। িুল নগাো
হজয়জি।" ড়িজয় িাড় জর্ নযমেড়ট হয় আি কী! পাত্র িািজলা
সাজর্ি িদজল এিট্রা একপাক ড়দজয় আটপাক কজি ড়েজল আঠাশ,
িড়ত্রশ হজয় যাজি। িাজজযাগ ! অসু ড়িধ্া নকাথায়? যথািীড়র্ আিও
একপাক ন ািা হজলা। িন্ধে দৃ ়ে নথজক দৃ ়ের্ি হজলা।
ু ম নিজি নগল পাজত্রি নফাজেি ড়িিংজটাে িাজজর্ই। হযাজলা
িলজর্ই ওপাজিি কণ্ঠস্বি, "আজজক ড়িজিাজসিি ড়পড়টশে ফাইল
কিজিে নর্া !" পাত্র "িািড়ি" িজল নফাে নকজট ড়দজলা। এখ্ে নস
িািজি অড়র্ড়িি একপাজকি জেয গ্রহ কীিাজি র্াি কক্ষপথ
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িদজল নফলজলা নয র্াজদি দৃ ়ের্ি িন্ধে ড়েজমজষ এর্টা আলগা
হজয় নগল...
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শুধ্ুই একা একা থাড়ক
দীপাঞ্জে দত্ত
আজকাল ি একা থাড়ক
নকাজো র্ািাহীে ড়েকষ কাজলা আকাজশ
চ্াাঁদ নযমে একা
নসই িকম।

িহু ড়দে ধ্জিই একা থাড়ক।
দুজি এক ড়েজিে দ্বীপ...
অর্ল সমুজি নযমে একা
নসই িকম।

মাজঝ মাজঝই একা থাড়ক
পথ নিালা পড়থক
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জেহীে িাস্তায় নযমে একা
নসই িকম।

ড়দোজন্ত একা থাড়ক
িাজর্ি শান্ত শহি নযমে একা
নসই িকম।

একা থাড়ক িাজলা লাজগ
নসখ্াজেই জীিে পায় পূ ূ্িির্া।
আজকাল নিশ একা থাড়ক।
একা থাকজর্ ি ই িাজলা লাজগ।।
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িাইপাস
পজহলী পাল
হুটহাট ড়ফজি আসা কী সহজ !
ক্ষমা হল এ যুজগি িাইপাস,
িৎসি ন াজি কর্ নেই নখ্াাঁজ
একড়দে াজ পজ ড়েিঃোস।

নগালাজপি কাাঁটা িুজক চ্লা যায়
িিটা নলজগ থাজক জামাজর্ও
'িুল ড়িল', 'মাপ কজিা' িলা যায়
কিা নগজল কজি ড়দও আমাজকও।

চ্াাঁদ নলজখ্ কী জড়টল কািয
আসজল নর্া নর্ামিা র্া নিাজঝাড়ে
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আজ নকে র্াি কথা িািজিা ?
র্ািাজদি ড়িজ যাজক নখ্াাঁজজাড়ে ।

নচ্াখ্ নেজম ড়গজয়ড়িল প্রজেই
আড়িোয় পজ ড়িল উত্তি
িুজল নগড়ি নসই কথা, নিাষ নেই
আজ শুধ্ু দয়া হয় খ্ুি নজাি।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

দাড়য়ে
দীপজজযাড়র্ গাঙ্গুলী
িাসু জদিিািুি েী হঠাৎই মািা নগজলে আজ নিাজি। গর্কাল
িাজর্ও নিশ স্বািাড়িক ড়িজলে।

ু জমি মজধ্যই নরাক। িাসু িািুি

সাজথ ওোি নয খ্ুি ড়মল ড়িল র্া েয়। িাসু িািু িযািসায়ী মােু ষ
সািাড়দেই প্রায় িাইজি িাইজি থাকজর্ হয়। আি র্ািা াও দী ি
পাঁয়র্াড়িশ িিজিি বিিাড়হক জীিজে ওোিা ড়িজলে ড়েিঃসন্তাে।
র্াই কাো ু জষায় একিাি শুজেড়িলাম ওোিা োড়ক ইদােীিং আলাদা
জি নশাে।
সিকািী হাসপার্াল নথজক নিথ সাড়টিড়ফজকট ড়েজয় িড়ি ড়িড়লজ
কিাি পি িাসু িািুই িড়ি ড়েজয় আজসে িাড় জর্। আত্মীয়-স্বজে
িলজর্ মীিা নদিীি দুিঃসম্পজকিি এক িাই আি এক মামাজর্া
নিাে। খ্িি নপজয় ওোিাও এজসড়িজলে নশষ নদখ্া নদখ্জর্।
এখ্ে ড়িজকল চ্ািটা। নশষকৃর্য কজি সদয িাড়

ড়ফিজলে িাসু িািু।

যািা এজসড়িজলে র্ািাও ড়ফজি ড়গজয়জিে। হঠাৎই নকমে নযে একা
মজে হল ওোি। দী িড়দে কথা ো হজলও পাজশ নপজর্ে মীিা

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

নদিীজক আজ নকমে নযে খ্াড়ল খ্াড়ল লাগজি। ওোজদি সম্পজকি
মধ্ুির্া ো থাকজলও েী হিাি দাড়য়ে সিসময় পালে কজি নগজিে
মীিা নদিী। এসি িািজর্ িািজর্ িাইড়েিং রুজম ড়গজয় ড়িজটা
খ্ুলজলে িাসু িািু। আি র্খ্েই থমজক নগজলে, ড়িজজ পজ

আজি

গর্িাজর্ি িান্না কিা িাড়স খ্ািািলোজলা। হঠাৎ মজে হল নকউ নযে
পাশ নথজক িলল, "সািাড়দে ড়কিু ই নর্া নখ্জর্ পাজিাড়ে। এলোজলাই
গিম কজি নখ্জয় োও। এখ্ে নর্া ড়েজজজকই সিটা সামলাজর্
হজি।" ওখ্াজেই আটজক নগজলে িাসু িািু। গলাটা ড়েজজি অজাজন্তই
িািী হজয় আসজলা।
র্াহজল ড়ক মজি ড়গজয়ও েী এি দাড়য়ে পালে কজি নগজলে মীিা
নদিী?
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্কিজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়জট 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 ড়ক্লক করুে নেট
ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ।
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ধ্ািািাড়হক গল্প-

অজপক্ষাি নচ্াখ্
সায়ে িড়িক
পিি-৪
চ্াজয়ি নদাকাজেি একটা নকািায় দাাঁড় জয় মাড়টি িাাঁজ চ্া খ্াড়েল
প্রসাদ।
পজকট নথজক লাইটািটা নিি কজি ড়সগাজিটা ধ্িাজলা। এমে সময়
মুখ্ ু ড়িজয় মাড়েজক নদজখ্, ড়সগাজিট নফজল জুজর্া ড়দজয় নথাঁর্লাল
প্রসাদ।
'মাড়ে?' ভ্রু কুাঁচ্জক, উচ্চকজণ্ঠ প্রসাদ িলল।
'র্ু-উ-উ-ড়ম?' আশ্চযি হজয় মাড়ে িলল।
মাড়েি দু কাাঁজধ্ হার্ নিজখ্ প্রসাদ িলল, 'মাড়ে, ও মাড়ে'
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মুখ্ নিিজচ্ - ভ্রু কুাঁচ্জক কুৎড়সৎিাজি মাড়ে িলল, 'হার্টা সিাও
প্রসাদ।' প্রসাদ লড়জ্জর্ অিস্থায় র্াি কাাঁজধ্ি নথজক হার্টা সড়িজয়
ড়েজয় িলল, 'মাড়ে, ড়িজ মাড়ে। লাস্টিাজিি মজর্া...'
প্রসাদ ড়কিু ক্ষি মাড়েজক িুড়ঝজয়ও র্াি জায়গা নথজক ে াজর্
পািজলা ো। অিজশজষ মাড়ে র্া াহুজ া নদড়খ্জয় িলল, 'কাল সকাল
এগাজিাটায় পাজশি কযাজফ শজপ এজসা, ওখ্াজে কথা িলি।' এই
িজল নস চ্জল নগল।
'দাদা আি একটা ড়সগাজিট...'

ড় জর্, িাজিাটা িাজজর্ দুই ড়মড়েট িাড়ক। িাজর্ি খ্াওয়া-দাওয়া
নশজষ, প্রসাদ কাজে নহিজফাে লোাঁজজ গাে শুেজি। গাজেি সজঙ্গ,
লোেলোে কজি গােও কিজি আিাি নস। যড়দও, র্াি আজজকি
অিযাস েয়।
িযাঙ্গাজলাজি ড়গজয়ও র্াি নলখ্াড়লড়খ্ি অজিযসটা অিশয চ্জল যায়ড়ে।
সি কাজ নশজষ ড়িিাোয় নচ্াখ্ িন্ধ কিাি আজগ, আজও নস একটা
কড়ির্া ড়লজখ্ ু মায়।
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সময় এজগাজে। ড় ি কাাঁটা ু িজি। িাজি িাজি ড় ি ড়দজক নচ্াখ্
িাখ্জি প্রসাদ। নস, ড়কিু একটা নযে নিজিই চ্জলজি র্খ্ে নথজক।
"অজপক্ষাি নচ্াজখ্ আজও ড়িিজহ িজস আড়ম
জাড়ে ো নস ড়ক আসজি ড়ফজি ;
িুজল নযজর্ চ্াই অর্ীর্, র্াকাই ো আি
ড়িেব্রহ্মাজন্ড যড়দ নথজক থাজক
প্রাচ্ীে নসই সমজয়ি কাাঁটা, র্জি নহাক ো ড়িলীে
মুজি নফড়ল সি।
আজও র্ুড়ম িড়ি হজয় নচ্াখ্ নথজক নিি হও
নস নয 'অজপক্ষাি নচ্াখ্' থামজি ো কখ্েও।"

প্রসাজদি িযাঙ্গাজলাি নথজক প্রায় এক সপ্তাহ পজি আসাি কথা
ড়িল। ড়কন্তু নস একসপ্তাহ আজগই কলকার্ায় চ্জল এসজি। এমেড়ক
র্াি িািা-মাজকও জাোয়ড়ে নস।
কালজক নয ড়ক হজি, এই কথা িািজর্ িািজর্ নস ু ড়মজয় প ল
এিিং র্াি পাজশি নটড়িল লযাম্পটা জ্বজলই থাকল।
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সাজ পাাঁচ্ ণ্টা ু মাজোি পি প্রসাদ আজ সকাল সাজ ি'টায়
উজঠ পজ জি।
নচ্য়ািটা নটজে িযালকুড়েি সামজে িসল প্রসাদ। কড়ফ নখ্জর্ নখ্জর্
একটা নফাে কিল। 'হযাজলা সু মে। িাই নশাে ো, আমাি একটা
নহল্প কিড়ি নি...'

'এষা নিস্টুজিন্ট কাম কযাজফ শপ।' মাড়ে নযই কযাজফ শপটাি কথা
িজলড়িল, নসটাি সামজে দাাঁড় জয় আজি প্রসাদ। র্াি পাজশ ড়িলদাি
িাইকটা হাফ স্টযান্ড কিাজো।
পজকট নথজক ড়সগাজিটটা নিি কজি নঠাাঁজট র্ুলল।
টযাড়ি নথজক মাড়ে নেজম িা া ড়দল। প্রসাদ নদখ্জর্ নপজয়
ড়সগাজিটটা নফলল।
'কজি নথজক এই অজিযস?' পাজসি টাকা নোকাজর্ নোকাজর্ মাড়ে
িলল।
'এই, প্রায় িিি খ্াজেক হজলা।' প্রসাদ িলল।
কাল িাজর্ি আজলায় প্রসাদ, অর্টাও নখ্য়াল কজিড়ে মাড়েি
মুখ্খ্াো। যর্টা ো, আজ এই সূ জযিি র্াজপ স্পি। নস লক্ষয কিজলা
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মাজে নঠাাঁজট ড়লপড়স্টক, যা আজগ কখ্জো নদজখ্ড়ে। াজম নিজা
পাউিাি গলাি িাাঁজজ।
মাড়ে নযে র্াি নযৌিের্াি প্রকাশ কিজি অেযিকমিাজি। এি
িদজল মুজখ্ ড়কিু ো মাখ্জলই িিিং ওজক সু ন্দি নদখ্াজর্া প্রসাজদি
মজে হল। চ্াি িিি আজগ ও যা ড়িল নসটা আ াজল িাখ্াি জেয
নযে হালকা িদ্মজিশ মুজখ্ পজ জি।
'আজসা, নির্জি আজসা।' প্রসাদ িলল।
িাজিাখ্াো নটড়িজলি মজধ্য একড়টজর্ প্রসাদ িসল এিিং অপি
নচ্য়ািড়টজর্ মাড়েজক িসজর্ িলল।
ড়র্েড়ট গ্লাস উজল্ট িাখ্া। আিাি একড়ট পাজত্র নসৌন্দযিয িা াজোি
জেয ড়কিু ফুল িাখ্া ড়িল নটড়িললোজলাজর্। ড়কিু মােু ষ িন্ধুি সজঙ্গ
গল্প কিজি, আিাি কজয়কজে নপ্রম কিজর্ িযস্ত।
'হযাাঁ, ড়ক িলড়িজল নযে কালজক?' মাড়ে মৃদু উৎসাজহি সজঙ্গ িলল।
ড়কিু ক্ষি চ্ুপ কজি নথজক, প্রসাদ ড়কিু িলজর্ যাড়েল। অমড়ে মাড়ে
িলল, 'আজি িজলা?'
র্ৎক্ষিাৎই প্রসাদ িলল, 'র্ুড়ম ড়ক আমায় এখ্জো িাজলািাজসা?'
কথাটা িজল নস হাাঁপাজর্ লাগজলা।
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'কাজকি ড়কিু কিজিা?' মাড়ে প্রসাজদি প্রেজক এড় জয় নস, পাল্টা
প্রে কিল।
'ো।' কথাটা িজলই প্রসাদ মাথা োড়মজয় নমজঝি ড়দজক র্াকাল।।
মাড়েি মজে হল ওি জীিেশড়িি অজেকটাই ক্ষজয় নিড়িজয় নগজি।
চ্াহড়েজর্ আজগকাি নসই মজাদাি ঝকঝকাড়েটা ড়স্তড়মর্ পান্ডুি
লাগজি।

চ্াি িিি আজগকাি প্রসাদ নযে খ্ুি িদজল নগজি, মাড়ে িািজর্
লাগল। পজকজট এখ্ে নস খ্ুচ্জিা পয়সা িাজখ্ ো, পাসি িযিহাি
কজি। র্াি সাইজকলটাি নিাধ্হয়, জিং ধ্জি ড়গজয়জি এর্ড়দজে।
িাইজি প াজশাো কিজি িজল কথা।
র্জি যাই নহাক ো নকে, প্রসাজদি ড়কন্তু আমাি প্রড়র্ িাজলািাসাটা
এখ্জো কজমড়ে। এসি কথা িািজর্ িািজর্ নযে, মাড়ে ড়েজজও
মুচ্ড়ক-মুচ্ড়ক হাসজর্ লাগল।
মাড়েি নঠাাঁজট মুচ্ড়ক হাড়স নদজখ্ প্রসাদ িািল, এিাি ড়ক অজপক্ষাি
নচ্াখ্-এি অন্ত হজি !
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'মাড়ে, খ্ুি কজি নথজকড়ি জাজো? এই চ্ািজট িিি নর্ামায় িা া।'
কথা িলজর্ িলজর্ প্রসাজদি নচ্াখ্ দুজটা জ্বলজ্বজল হজয় এল এিিং
নর্ার্লাজর্ লাগল।
'মাড়ে? আড়ম খ্ুি িুল কজিড়িলাম মাড়ে। খ্ুি ি িুল কজিড়িলাম
আড়ম।' কথাটা িলজর্ িলজর্ই নযে, নস প্রায় নকাঁজদই নফলল।
নটড়িজলি ওপি িাখ্া পাজত্রি নির্ি নথজক সিলোজলা ফুল একসজঙ্গ
ড়েজয়, মাড়েি নচ্য়াজিি কাজি হাাঁটুজগজ িজস প্রসাদ িলল, 'শুধ্ুমাত্র
নগালাপই েয়, প্রজর্যকটা ফুলই প্রকৃড়র্ি কাজি নসৌন্দযিময়। আি
র্াই, সিাি মজর্া নগালাপ ড়দজয় িা দামী উপহাি ড়দজয় আড়ম
নর্ামাজক আকৃি কিজর্ চ্াই ো।'
মাড়েি ড়দজক র্াি হার্টা িাড় জয় িলল, 'হযাড়প িাথিজি মাড়ে, িু
ইউ লাি ড়ম এজগইে?'
মাড়ে র্াি হাজর্ি নথজক ফুললোজলা ড়েজয়, নজাজি কজি প্রসাদজক
জড় জয় ধ্িজলা।
ো, আড়ম যা নিজিড়িলাম র্া েয়। প্রসাদ, নদজহি ড়দক নথজক
পড়িির্িে হজলও মজেি ড়দক নথজক এজেিাজি একই িজয় নগজি —
এই নিজি নস প্রসাদ নক আজিা নজাজি জড় জয় ধ্জি কাাঁদজর্
লাগজলা।
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আেজন্দি জল নচ্াজখ্ ড়েজয় মাড়ে ড়জজজ্ঞসা কিল, 'র্ুড়ম, আমাি
জন্মড়দজেি কথাটা এখ্েও মজে নিজখ্ি!'
'সার্াজশ এড়প্রল নর্ামাি জন্মড়দে। একথা র্ুড়ম আমাজক পাাঁচ্ িিি
আজগ িজলড়িজল, নর্ামাি মজে আজি মাড়ে?' প্রসাদ র্াি নচ্াজখ্ি
জলটা মুজি িলল।
'ড়েশ্চয়ই মজে আজি। নসই গঙ্গাি ধ্াি, র্ুড়ম নসখ্াজে ড়েজয় নগজল
আমাজক। আমাি জন্মড়দে নশষজমষ একটা নিাট ধ্ািাজর্ই পালে
কজিড়িজল।' মাড়ে নহজস িলল।
'আি আজ! আজ এই নিস্টুজিন্ট...' প্রসাদও এিাি নহজস িলল।
মাড়ে আি প্রসাজদি মাজঝ এ`কটা িিি নযিাজি নকজটড়িল, নসটা
শুধ্ুমাত্র ওিাই জাজে। মাড়ে এিিং প্রসাদ এক অপিজক র্ািা প্রচ্ন্ড
িাজলািাসর্। চ্াি িিি ো নদখ্াি পজিও র্াজদি িাজলািাসা
ড়িন্দুমাত্র কজমড়ে।
র্জি, যাই নহাক ো নকে ; প্রসাদ এিিং মাড়ে ড়কন্তু র্ািা র্াজদি
অর্ীজর্ ড়ফজি যায়ড়ে। র্ািা ির্িমােটা ড়েজয় নিজিজি, িড়িষযৎটাজক
ড়েজয় িাাঁচ্জর্ ড়শজখ্জি। র্াই র্াজদি ি'িিি আজগকাি িাজলািাসাও
নযে একটুও কজমড়ে।
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র্াজদি প্রথম নদ িিি িাজলাই নকজটড়িল। ড়কন্তু ি' মাস ধ্জি
র্াজদি মজধ্য ড়িজয় ড়েজয় ঝগ া হজয়ড়িল। যড়দও, মাড়ে আি প্রসাদ
খ্ুি নিাট ড়িল র্খ্ে ;
প্রসাদ এিিং মাড়ে এখ্ে িুঝজর্ ড়শজখ্জি। প্রসাদ, িযাঙ্গাজলাজি
পজ জি। মাড়ে নকাথাও ড়গজয় প াজশাো কজিড়ে ড়ঠকই। ড়কন্তু নস
র্াজদি িাড় ি কাজি 'িিােীপুি এিুজকশে নসাসাইড়ট কজলজ'-এ
পজ জি।
প্রসাদ ড়কিু ড়দজেি মজধ্যই হয়জর্া চ্াকড়িটা নপজয় যাজি। আি মাড়ে
ড়কিু িাচ্চাজদি গাে নশখ্ায়। চ্াকড়িটা নপজয় নগজল হয়জর্া র্াজদি
মজধ্য পাকা কথাটাও হজয় যাজি।
কযাজফ নথজক প্রসাদ এিিং মাড়ে এজক অপজিি হার্ ধ্জি নিড়িজয়
এজলা। প্রসাদ িাইজক িজস মাড়ে নক িলল, 'চ্জলা।
র্াজদি িাজলািাসা নযে আজ পড়িপূ িির্া নপল। (সমাপ্ত)
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িষিা
েীলাড়ি নদি
ফড় িং এি িাোয় নিিু
মধ্ুি প্রজলপ সি... নঠাাঁট নথজক োড়ি
ড়চ্িায়র্ বচ্র্জেযি পাজশ িাখ্াজলি িাাঁড়শ
নহজল পজ জি নম , িৃ ড়ি োমজি
গিাড়দি জি নফিা মাজে িীষি েয়োড়িিাম
এমে োও হজর্ পাজি
অর্এি িজ্রড়িদুযৎ ও মজোজক্রাম
অর্এি এক, একা সার্িিা িার্া।
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ের্ুে পড়িচ্য়
অড়েজকর্
আজ পয়লা বিশাখ্। ের্ুে িিজিি একটা ের্ুে র্ির্াজা ড়দজেি
শুরু। আজ িোেীি মজে আেন্দ র্াই ধ্জিো। ের্ুে িিজি, আজ
নস সূ যি ওঠাি আজগই নজজগজি। নিািজিলা, িাজদ উজঠ এজসজি
সূ জযিাদয় নদখ্জর্। নিজক ু ম নথজক র্ুজল এজেজি, নিাে িাজেযাজক,
ের্ুে িিজিি ের্ুে সূ জযিাদজয়, ের্ুজেি নিাাঁয়া নপজর্। ড়কিু ক্ষি
পজিই, সূ যি উঠজলই, িোেী লোেলোে কজি নগজয় উঠজলা, “ এজসা
নহ বিশাখ্, এজসা এজসা...”
িোেী িিীন্দ্রােু িাগী। র্াাঁি শয়জে স্বপজে সিড়কিু জর্ই কড়িলোরুি
ড়িচ্িি। এই অেু িাজগি কািজিই, নস হুজুজগ এমে ড়কিু কজি
িজস, যা অেযজদি কাজি হজয় দাাঁ ায় অথিহীে। আজ নসিাজিই,
ড়দড়দজক সার্সকাজল সূ জযিাদয় নদজখ্, গাে গাইজর্ নদজখ্, িাজেযা
িজল উঠজলা, “ ড়দড়দ, নর্াি এই পাগলাজমা আমাি একদম িাজলা
লাজগ ো। ড়ক দিকাি ড়িল, নিাকাি মর্ে এইিাজি সার্সকাজল,
ু ম নথজক র্ুজল এজে, সূ জযিাদয় নদখ্াজোি? নর্াি যর্ ইো নদখ্
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ো, আমায় িাকা ড়ক খ্ুি দিকাি ড়িল?” িোেী নহজস নফজল নিাট
নিাজেি কথায়। সজি ফাস্টি ইয়াজি প জি, ড়কন্তু নমজাজ নদখ্জল
নিাঝাি উপায় নেই।
আদজিি নিােজক িোেী িজল, “ জাড়েস নর্া, ের্ুে নিাজিি ের্ুে
সূ জযিি আজলাজর্ একটা ড়ক িকম আলাদা এোড়জি পাওয়া যায়।
মেটা সজর্জ হজয় ওজঠ। আি র্াাঁি সাজথ যড়দ িড়িঠাকুজিি গাে...”
ড়দড়দজক থাড়মজয় নদয় িাজেযা। “ নর্াি খ্াড়ল ওই এক, িড়িঠাকুি
আি িড়িঠাকুি ! ওই িুজ া মােু ষটাজক নিজ নর্ািা আি নিজিাজর্
পািড়ল ো ! কর্ দারুি গাে এজসজি, ওজয়স্টােি, ইড়ন্ডয়াে
সজিজর্ই এোড়জি এজসজি গাজে... আি র্ুই ওই পযােপযাজে
িিীন্দ্রসঙ্গীর্ িা া ড়কিু ই পিন্দ কড়িস ো। নসা িযাকজিজটি”।
িোেী আি কথা িা াজলা ো। িোেী শাড়ন্তড়েজকর্জে প াজশাো
কজি, আি িাজেযা কলকার্াজর্। হয়জর্া এই জেযই, দুইজজেি
মজধ্য িািোড়চ্ন্তাি এজর্া ড়িস্তি ফািাক হজয়জি।
ড়কিু ড়দে পি, িাজেযাি স্কুজল র্খ্ে গিজমি িু ড়ট। িোেী হঠাৎ
দুজটা ড়টড়কট ড়েজয় হাড়জি হল। নিাে নক নস ড়েজয় যাজি র্াাঁি
সাজথ, দুই নিাজে যাজি নি াজর্। “নকাথায়?”, ড়জজ্ঞাসা কিজলা
িাজেযা।
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িোেী উত্তি ড়দজলা, “ শাড়ন্তড়েজকর্ে। আমাি নসখ্াজে সম্বধ্িো
হজি। চ্ল, ন ািাও হজি, আিাি কাজও হজি”। ড়কন্তু,
শাড়ন্তড়েজকর্ে োমটা শুজেই, িাজেযাি সমস্ত উৎসাজহ িাটা পজ
নগজলা। ড়দড়দজক আ ার্ নদজিো, র্াই িাধ্য হজয় িাজী হল নযজর্।
অিজশজষ, একটা সকাজল, িোেী আি িাজেযাজক ড়েজয়, নট্রে িু জট
চ্লজলা শাড়ন্তড়েজকর্জেি ড়দজক।
নগাটা নট্রজে, সািাটা িাস্তা ড়দড়দি কাটজলা প্রকৃড়র্ি নশািা নদজখ্,
আি িাউল গাজে মগ্ন হজয়, আি নিাট নিাজেি কাটজলা নমািাইজল
ড়েজজজক িুাঁদ কজি। নট্রে যখ্ে দুপুিজিলা নিালপুজি েুকজলা, র্খ্ে
ঠাঠা নিাদ িাইজি। মােু জষি নকালাহল নগাটা নস্টশে জুজ ।
িাজেযা িজল উঠজলা, “ এই জায়গাি োম োড়ক শাড়ন্তড়েজকর্ে!!
ধ্ুি, এজর্া ড় ড়ঞ্জ...” িোেী নহজস, র্াাঁজক ড়েজয় র্াাঁজদি নগস্ট
হাউজজ নগজলা। র্ািপি, পিপি দু ড়দে ধ্জি, র্াাঁিা নদজখ্ ড়েজলা
এজক এজক ড়িেিাির্ী, নখ্ায়াই, নকাপাই সহ সমস্ত িিিযলোড়ল। ও
থুড়ি, িলা িাজলা, নদখ্জলা িোেীই, িাজেযা শুধ্ু ু জি নি াজলা।
নকােও ড়কিু জর্ই একটুমাত্র আগ্রহও জন্মাল ো র্াাঁি। িড়ি ঠাকুি
র্াাঁি ধ্িাজিাাঁয়াি িাইজিই িইল।
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অিজশজষ, আজ ড়র্েড়দে পি, িোেীি সিংিধ্িো। িোড়েি সাজথ
র্াাঁিই িযাজচ্ি অেযােয নিজলজমজয়জদিও গ্রাজুজয়শজেি মােপত্র
নদজি ড়িেিাির্ী। িোেী র্াই নিড়িজয় নগজি মােপত্র আেজর্।
নগস্ট হাউজজ একা িাজেযা, হঠাৎ খ্িি নপজলা, কজলজজ ড়কিু ড়দে
অেু পড়স্থড়র্ি ফজল, র্াাঁি প্রজজক্ট গ্রুজপি সঙ্গী িান্ধিী, র্াাঁি গ্রুপ
িদল কজিজি। ফজল র্াাঁি গ্রুজপ, িাজেযা সম্পূ িি একা। শুধ্ু র্াই
েয়, নস র্াাঁজদি িযাে টাই র্াাঁি ের্ুে গ্রুপজক িজল ড়দজয়জি। ফজল,
ড়েিধ্াড়ির্ সমজয়ি মজধ্য, িাজেযা একা একা পুজিা প্রজজক্টটা ো
কিজর্ পািজল, র্াি পজক্ষ পাশ কিাটাই সমসযা হজয় যাজি।
অসহায় হজয় িাজেযা একা িজস জােলাি িাইজি র্াড়কজয় িইল।
র্াাঁি নচ্াখ্ দুজটা ড়দকভ্রান্ত। ড়কিু ই মাথায় আসজি ো। নকােও
উদযম নেই আি র্াাঁি মজধ্য। হর্াশা আি দুিঃখ্ যখ্ে র্াাঁি মেটাজক
গ্রাস কজি উঠজলা, র্খ্েই, নগস্ত হাউজজি নগজটি সামজে িসা
িাউলটা র্াাঁি নদার্ািা িাড়জজয় গাে নগজয় উঠজলা...
এই টোি পি নদখ্জর্ নদখ্জর্ নকজট নগজলা পাাঁচ্টা মাস।
িাজেযা, আজ ড়ফিজি কজলজ নথজক, র্াাঁি পিীক্ষাি নিজাল্ট ড়েজয়।
িাড় জর্ উৎকণ্ঠাি প্রহি লোেজি মা িািা আি ড়দড়দ। একা একা,
শুধ্ু একজে সযাজিি র্োিধ্াজে, পুজিাপুড়ি ড়েজজি পড়িশ্রজম,
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িাজেযা প্রজজক্ট জমা ড়দজয়ড়িজলা। সিাই ধ্জিই ড়েজয়জি, নস পাশ
কিজর্ পািজি ো। র্াই উৎকণ্ঠাটা ক্রমশ চ্িজম উঠজি।
এমে সময়, িাজেযা িাড় জর্ ড়ফিজলা। অিশয খ্িিটা এজলা নোকা
মাত্রই। নস্পশাল প্রজজজক্ট, সম্পূ িি একাি পড়িশ্রজম, কজলজজি নসিা
প্রজজক্টটা জমা ড়দজয়জি িাজেযা মুজখ্াপাধ্যায়। নসইসজঙ্গ অেয
ড়িষয়লোড়লজর্ও দারুি ফল কজিজি।
িািা মা নমজয়ি কপাজল চ্ুমু নখ্জয়, আদি কিজলা। র্াাঁিা িািজর্ই
পাজিড়ে ড়কিাজি এই অসাধ্য সাধ্ে হল। র্াাঁিা নিজঙ্গই পজ ড়িল,
অজেজক িাজেযাজক ড্রপ কিাি পিামশিও ড়দজয়ড়িল, ড়কন্তু নস
নশাজেড়ে। একপ্রকাি নজজদি িজশই পিীক্ষাটা ড়দজয়ড়িল।
ড়কন্তু, নসড়দে, নগস্ট হাউজজ হর্াশ ও ড়েরুপায় িাজেযাি সাজথ
এই িাজেযাজক নমলাজর্ পািজলা ো নকউই, িোেী িা া। নস
নজজেজি, র্াাঁি নিাে এর্টা মােড়সক নজাি কথা নথজক নপজয়জি।
ওইড়দজক, মা িািাি মুজখ্ হাড়স ফুড়টজয়, িাজেযা যুদ্ধ জজয়ি হাড়স
ড়েজয় যখ্ে জিি ড়দজক চ্লল, র্খ্ে হয়জর্া িা মজেি অজাজন্তই
লোে ু ড়েজয় উঠজলা নসড়দজেি িাউজলি নসই গােটা, “ যড়দ নর্াি
িাক শুজে নকউ ো আজস, র্জি একলা চ্জলা নি...”
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নদশ
সায়িী লাহা
এ িাড় ি একর্লা নথজক নদার্লায় আমাি আস্ত একটা নদশ।
নর্ামাি ড়চ্জলজকাঠা জিই আমাি িাজধ্ােী।
েীিির্া নিজি নযথায় নঠাাঁট নিাাঁয়াজর্ জাড়ে।
িাজধ্ােীজর্ ি নিাঁজধ্জি একদল পায়িা।
ওিা প্রকৃর্ই সু ন্দি র্াই প্রসাধ্েী নমজখ্ আয়োয় নদজখ্ ো নচ্হািা।
িাড়গযস আমাজদি মজর্া,চ্াম াি িিং নচ্জে ো।
সযালািী ড়দজয়ই ড়দজেি নশজষ নপ্রম মাজপ ো।
র্াই পজিি দাজয় ড়িজকাজর্ হায়ড়ে ড়েজ নদশ,
ড়দজেি নশজষ সিটা ড়দজয়ও হয়ড়ে ড়েরুজেশ।
ড়দে যায়, মাস যায়, িিি গ ায় র্িু এ নদজশ নকউ আমাি খ্িি
নেয় ো।
আমাি নদজশ যুদ্ধ চ্জল, পায়িািা নটি পায় ো।
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আড়ম ড়দজেি নশজষ ওজদি নদজখ্ ঈষিায় নফজট পড়ি।
নয নদজশি িাজা অর্যাচ্ািী নস নদশ র্যাগ কড়ি।
নদশ িাগ হজয় যায়, আমাি িাজধ্ােী স্থাোন্তড়ির্।
পায়িাি দল শাড়ন্তি নখ্াাঁজজ নদশ িদলায়, িুজলজটি শজব্দ র্াজদি
িুক িিাি।
িি জিা চ্ুজল িাাঁধ্া, দগ্ধ নঠাাঁজট নলাগাে র্ুড়ল নজাজ ।
আাঁচ্ল জুজ আলোে িাাঁড়ধ্, ের্ুে নস এক নিাজি।
আদালজর্ হাড়জিা নদয় নফয়ািজেস ড়ক্রম, হয়ো জি নফিা।
টুকজিা নদশ, টুকজিা মযাপ, কাাঁটা র্াজিি নি া।।
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নসামলর্া
ঋড়ষব্রর্ নগাস্বামী
এর্ি একটা নপ্রািাকশে এ অড়িেয়? শুজে একপ্রকাি চ্মজক
যায় সু জার্া। গ্রুপ ড়থজয়টাি কিা ও োটক ড়েজয় ড়প এইচ্ ড়ি
পাঠির্ সু জার্া নসে িিি দুজয়ক হল রুজপাড়ল পদিায় মুখ্
নদড়খ্জয়জি এিিং স্বিাির্ই ড়েজজি অড়িেয় লোজি নিশ পড়িড়চ্ড়র্
লাি কজিজি। সম্প্রড়র্ এক নমগাড়হট িািংলা িড়িজর্ও র্াি অড়িেয়
দশিকমহজলি মজেি মড়িজকাঠায় র্াজক একটা গিীি স্থাে ড়দজয়জি।
ড়কন্তু র্া িজল এর্ি একটা নপ্রািাকশজেি ড়লি নিাল? এি উপি
আিাি স্বয়িং পড়িচ্ালক শুিঙ্কি িযাোজিী। গর্ দুিিি দুজটা
ড়িেমাজেি পুিষ্কাি যাাঁি ড়জিায়। যাই নহাক অর্ি ড়িজিক্টি র্াজক
িািাই কজিজিে ড়েশ্চই র্াি মজধ্য সড়র্যই লোি আজি। সজন্ধযজিলা
সু জার্াজক নিজকজিে শুিঙ্কি িািু। র্াাঁি নদওয়া ড়ঠকাো মজর্া
ড়েধ্িাড়ির্ সমজয়ই সু জার্া নপৌঁজি যায় কাড়ির্ ড়ঠকাোয় অথিাৎ
শুিঙ্কি িািুি ফ্ল্যাজট। র্াাঁি ড়ড্রম ড়িজিক্টিজদি মজধ্য অেযর্ম
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িযড়িজক চ্াক্ষুস নদজখ্ আজিজগ, ড়িিজয় ও খ্ুড়শজর্ র্াি হার্ পা
কাাঁপজর্ থাজক
"ওিাজি িয় নপজয়া ো। র্ুড়মও একজে ড়শল্পী আি আড়মও। সহজ
হও। আি সড়ি নর্ামায় র্ুড়ম িললাম।" মৃদু নহজস গম্ভীি গলায়
িলজলে িিি পয়ড়ত্রজশি স্বোমধ্েয পড়িচ্ালক শুিঙ্কি িযাোজিী।
নঠাাঁজটি নকাজি নগাাঁজা ড়সগাজিট। লম্বা নপটাজো ফিসা নচ্হািা।
"ড়ক িলজিে। আপড়ে.... আমাজক ....অিশযই....র্ুড়ম....কজি...."
আমর্া আমর্া শুরু কজি সু জার্া।
"হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ যাই নহাক সময় োও। র্জি ট্রাই টু ড়ি ড়ি"িলল
শুিঙ্কি । "যাই নহাক, িটটা জাজো নর্া একটু অেযিকম । এক
অেযিকম োিী চ্ড়িত্র। িলজর্ পাজিা অজেকটা নর্ামাি জেযই
িাোজো ।" িজল চ্জল শুিঙ্কি। আি কর্ ড়িিয় সু জার্াি জেয
আজ অজপক্ষা কিজি? সু জার্াি নযে এখ্ে মেমুগ্ধ এি মর্
অিস্থা। এসি সার্পাাঁচ্ িািজর্ িািজর্ সু জার্াি হাজর্ি সামজে
একটা স্টযাজপল কিা ড়দস্তা কাগজ ধ্জি শুিঙ্কি। "নশাজো এটাজর্
গজল্পি সমস্ত িটটা িলা আজি। র্ুড়ম এটাজক িাজলা কজি পজ
নসামলর্া চ্ড়িজত্রি সজঙ্গ ড়েজজজক খ্াপ খ্াইজয় নেওয়াি কাজ শুরু
কজি দাও। আড়ম নর্ামাজক সিসময় গাইি কজি যাি। সিংলাপ
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নলখ্াটা কড়লিট হজলই ড়সজেমা শুরু হজি।" িজল শুিঙ্কি। "আড়ম
পািজিা নর্া? আপোি মজর্া একজে স্বোমধ্েয পড়িচ্ালজকি
স্বজপ্নি িট ফুড়টজয় র্ুলজর্?"
"সু জার্া, অড়িজের্া-অড়িজেত্রীিা স্বোমধ্েয ো হজল একজে
পড়িচ্ালক র্াি স্বজপ্নি িজটি সন্ধাে পায় ো আি স্বোমধ্েয ও
হজর্ পাজি ো। র্াই পড়িচ্ালকজক স্বোমধ্েয িাোজোি ড়পিজে
ড়িজশষিাজি কাজ কজি অড়িজের্া-অড়িজেত্রীজদি দক্ষর্া। আি
নর্ামাি প্রড়র্ আমাি পূ িি ড়িোস আজি । আড়ম ড়কন্তু প্রড়র্িা
ড়চ্েজর্ িুল কড়িো । আড়ম জাড়ে নসামলর্া র্ুড়ম ফুড়টজয় র্ুলজিই।"
নমাহমুগ্ধ হজয় নদখ্জর্ থাজক সু জার্া এর্ ি স্বোমধ্েয পড়িচ্ালক
র্াি ড়িন্দুমাত্র অহিংকাি নেই। িিঞ্চ র্াি সাজথ কাজ কিজল নয
নকাে কলাকুশলীই র্াি সজিিাচ্চটা ড়দজর্ পািজি । ওোি
উৎসাহদাে সড়র্য সু জার্াজক অজেক আত্মড়িোসী কজি নর্াজল ।
ড়েজজি অজাজন্তই অেু িাগ জন্মায় শুিঙ্কজিি প্রড়র্। হঠাৎ শুিঙ্কজিি
কজে সড়ম্বর্ নফজি র্াি। ড়কন্তু এ ড়ক িলজি শুিঙ্কি। নস নযে
ড়েজজি কােজকই ড়িোস কিজর্ পািজি ো।
"কী হল? ঝটকা লাগজলা োড়ক? আজি িািা খ্ুি সহজ ড়হজসি।
এই নসামলর্াি পি র্ুড়ম সাফজলযি উধ্বির্ম স্তজি থাকজি। একটু
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কজম্প্রামাইজ কিজি ো? ফাাঁকা ফ্ল্যাজট নকে িাকলাম র্াহজল? ওহ্
কাম অন্। নো নটেশে নকউ ড়কেু জােজর্ িা িুঝজর্ পািজি ো
আি আমাি কজরাড়লিং পাওয়ািও যজথি । নর্ামাি নকাজো ক্ষড়র্
হজি ো। জাস্ট ড়কিু টা সময়।" শান্তকজে আিািও িজল চ্জল
শুিঙ্কি।
"প্রথজম আমাি প্রড়র্ড়ক্রয়া নদজখ্ই নিাঝা উড়চ্র্ ড়িল নয আড়ম
আপোি প্রস্তাজি িাড়জ েই। শুধ্ু শুধ্ু এর্লোজলা কথা িজল সময় েি
হল আপোি আিািও। এই আপোি নসামলর্া িইজলা নটড়িজলি
উপি। অেয নকাজো নসামলর্াজর্ শািীড়িক সজন্তাষ খ্ুাঁজজ নেজিে।
আসলাম। আি শুেু ে অজেকটা নিজি নফজলড়িলাম আপোজক ড়েজয়।
এর্ কম সমজয় এর্টা িািা উড়চ্র্ হয়ড়ে । আসজল দূ ি নথজক
নদজখ্ মােু জষি চ্ড়িত্র ও নিাঝা যায় ো সড়ঠকিাজি ।"এই িজল
হেহে কজি ি নথজক নিড়িজয় ফ্ল্যাজটি দিজাি সামজে আসজর্ই
নদখ্া যায় শুিঙ্কজিি মযাজেজািজক। মযাজেজাি িজল ওজঠ "মযািাম
ইউ আি ড়সজলজক্টি ফাইোড়ল ফি নসামলর্া"। ড়ক্ষপ্ত হজয় সু জার্া
িজল ওজঠ" ড়িন্দুমাত্র ইজে আমাি নেই। এসি নদখ্াি পি"। ড়ক্ষপ্ত
সু জার্াজক মযােজাি শান্ত কজি িজল "সু জার্া ড়দ। শুিদাি ড়ফল্ম
ড়িমান্ড হওয়াি পি এিাজি ড়র্ড়ে অড়িজেত্রী ড়সজলক্ট কজিে।
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শুিদাি যাজক পিন্দ হয় র্াজক ফ্ল্যাজট নিজক কুপ্রস্তাি নদয়। যড়দ
নস িাড়জ হয় র্াহজল নসই মুহূজর্ি িিিাজি র্াজক িাড়র্ল কিা
হয়।" ড়দ্বধ্াগ্রস্ত িাজি সু জার্া র্াি মাজে ও কািি জােজর্ চ্ায়।
র্খ্ে শুিঙ্কি শান্তিাজি এজস িজল "সু জার্া ড়শজল্পি জেয যািা
নদহ নিাঁচ্জর্ িজল আি যাাঁিা র্াাঁজদি প্রস্তাজি িাড়জ হজয় যাে
সাফজলযি কথা নিজি র্াাঁিা নকউই ড়শল্পী েে। আি প্রকৃর্ ড়শল্পী
িা া সৃ ড়িজক র্ুজল ধ্িা মাজে র্াজক অপমাে কিা। প্রকৃর্ ড়শল্পীিা
ড়শল্প িা া কাজিা কাজি মাথা ের্ কজিে ো। এই কািজি সু জদষ্ণা
মজুমদািজক '২8 এ বচ্ত্র' নথজক িাদ নদওয়া হজয়জি। নর্ামাি
মজর্া দৃ ়েজচ্র্ািাই ড়শল্পী। সামজেি সপ্তাজহি মজধ্যই শুযট শুরু
কিজিা। বর্িী নথজকা।"
সু জার্াি ধ্াোয় সড়ম্বর্ নফজি শুিঙ্কজিি। "ড়ক িািজিা? ড়ক কান্ড !
কর্িাি িাকলাম"
"ো আসজল িািড়িলাম "নসামলর্া"ি দশ িিি হজয় নগল। র্ািপি
সাফলযমড়ন্ডর্ কর্ ড়ফল্ম হল। নিকিিও িািজলা কর্। ড়কন্তু
নসামলর্া আি হল ো নগা। ওটা নয অেেয।" আজিজগি স্বজি িজল
শুিঙ্কি।
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"হযা নসই 'নসামলর্া'ি গগেচ্ুম্বী সাফজলযি পি র্াি রিাি কাজিই
নর্া ড়েজজজক নিাঁজধ্ ড়দল নসামলর্া আজীিজেি জেয। জন্ম
জন্মান্তজিি জেয।" শুিঙ্কজিি িুজক মাথা িাজখ্ সু জার্া। "নসামলর্া
আি ড়ফিজি ো র্াি নচ্ো জায়গায় র্াই নসামলর্া আি হজিও ো।
র্জি সু জার্া আিাি ড়ফিজর্ পাজিাো রুজপাড়ল পদিায় ? নসামলর্াি
ি অিাি নিাধ্ কড়ি আজ আমাি কমিজগজর্। সু জার্া হজয় নর্া
আমাি জীিেটাজক আগজল নিজখ্জিা। নসামলর্া হজয় একিাি ড়ফজি
আাজসা ো নগা। র্ার্াে নর্া এখ্ে আট িিি হজয় নগজি। ও এখ্ে
নিাজঝ অজেক ড়কিু । ড়ফজি এজসা ো আমাি নসামলর্া। আট িিি
আজগ আড়ম নয নর্ামায় গড়ন্ডজর্ নিাঁজধ্ ড়দজয়ড়িলাম র্া আজ আড়ম
ড়েজজই উন্মু ি কিলাম। নসামলর্া আমাি কাজি এখ্ে শুধ্ু একটা
চ্ড়িত্র েয়। এ নযে এক রিা । আমাি সাজথ হার্ ড়মড়লজয় আজিা
সৃ ড়ি কিজি নস। নসামলর্াজক ড়শল্পজগর্ নথজক দূ জি িাখ্াটা ড়শজল্পি
কাজি আমায় অপিাধ্ী িাড়েজয় র্ুজলজি ।" সু জার্াি মুজখ্ নযে
নযৌিে ড়ফজি পািাি এক অদ্ভুর্ হাড়স, আেন্দ। নচ্াজখ্ জল। মুজখ্
ড়কিু ো িজল শুধ্ু সিড়র্সূ চ্ক হযাাঁ জাোয় নস। রিা র্াাঁি সৃ ড়িজক
আড়লঙ্গেিদ্ধ কজি হয়জর্া িুজে চ্জল আজিকড়ট অেিদয সৃ ড়িি জাল।
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ধ্রুির্ািা
িৃড়ি (পড়ল ন াষ)
েীিজি দাাঁড় জয় থাড়ক জােলাি ড়দজক র্াড়কজয়।
িাজর্ি আকাজশ থাকা সি র্ািাজদি ড়িজ ,
এক মজে থাকা এক নিাট মে।

িাজর্ি আকাজশ ধ্রুি র্ািা হজয় জ্বজল উঠজিা,
নকাজো এক পূ ড়িিমা িাজর্।

পািজিা ো িু াঁজর্ নর্ামায় নকাজো ড়দে ই,
র্িু ও িু াঁজর্ চ্াওয়াি ইোয় হার্ িািাই িািিংিাি।

মুগ্ধ হজয় চ্াাঁজদি আজলায় উদ্ভাড়সর্ নহাক নর্ামাি জীিে।
জ্বলজি র্ুড়ম নর্ামাি ঐ পজথ।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

ড়ঠক আকাজশি র্ািাি মজর্া জ্বজল।
শর্ শর্াব্দীি সাক্ষী নহাক এই কড়ির্াি শজব্দি িিি-মালা ।

হয়জর্া আড়ম ও যাজিা ঝজি,
র্ুড়ম িাখ্জি ড়ক মজে আমায়?

কড়ির্া নসড়দে ও থাকজি এক নকাজে েীিজি ড়েিৃজর্ অড়িমাজে।
অজেক েক্ষজত্রি ড়িজ র্ুড়ম ড়চ্জে ড়েজর্ পািজি ড়ক নর্ামাি হৃদয়।

নসড়দে আড়ম নর্ামাজক নদখ্জিা নর্ামািই শুকর্ািা হজয় এক
পলজক।
আজ মজে িাড়ি লক্ষ র্ািাজদি মাজঝ র্ুড়ম আমাি ধ্রুির্ািা।
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িার্ ও ড়স্থি িািো
নিজাউল িহমাে
প াি নটড়িল...
একড়ট নখ্ালা জােলা...
আি নপাকাজদি অেু প্রজিজশ
িার্ িা জর্ থাজক।
থমজক দাাঁ ায় শুধ্ু
কলম ও প া।
প্রড়র্জিশী আজলালোজলা
ড়েজি যায়।
িন্ধ দিজায় োজ ক া,
ড়িোি নিড়ি।
সময় িজয় যায়,
ড়স্থি থাজক শুধ্ু
িািোি নকন্দ্রড়িন্দু।
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অন্তযড়মল
সায়েী দাস
- আসজর্ নকাজো অসু ড়িজধ্ হয়ড়ে নর্া ?
- র্া হয়ড়ে, র্জি আপোজক এমে শুড়কজয় থাকজর্ নদজখ্ একটু
অসু ড়িজধ্ হজে বিড়ক !
- এক কাজ করুে, আমাি উপি এক িালড়র্ জল নেজল ড়দে।
নদখ্জিে ড়িজজ নগড়ি
- নসা ইউ ড়থঙ্ক ড়দস ইস ফাড়ে ?!
- আসজল স্টযান্ড আপ নশাজয়ি কজন্টন্ট ড়লখ্জর্ ড়লখ্জর্ এখ্ে সিটা
ড়েজয়ই ড়খ্ড়ি কিা স্বিাজি দাাঁড় জয় নগজি। নিজি নদখ্ুে পািজিে
নর্া থাকজর্ ?
- ড়খ্ড়ি কিজর্ কিজর্ আমাি ড়সদ্ধান্ত িদজল নদজিে িািজিে নর্া,
নসড়ট আি এিাজি হজেো !
- এক নসজকন্ড, এিাজি মাজে ? আজিাও নকাজোিাজি িদজল
ড়দজয়ড়িলাম িুড়ঝ ?!
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- পািড়মর্া, আপোি ড়েশ্চয়ই মজে আজি আইড়িএম নথজক আপড়ে
যখ্ে নিজিাজর্ে পাজশি অড়ফজসি একটা নিাগা মজর্াে নিজল
আপোজক হাাঁ কজি নদখ্জর্া। ড়কন্তু নকাজোড়দে ড়কিু িলজর্ পাজিড়ে
িা ড়িিি কজিড়ে িজল আপড়ে র্াজক ইিড়টজািজদি দজল নফলজর্
নচ্জয়ও পাজিেড়ে
- এটা নর্া আড়ম নদিরূপজক িজলড়িলাম একড়দে নফিাি পজথ।
আপড়ে..
- শুজে নফজলড়িলাম !
- এিড়ট্রমড়ল সড়ি
- আজি ো ো ড়ঠকাজি। ওিাজি কাজিাি ড়দজক র্াকাজল র্াি অস্বড়স্ত
হিািই কথা
- ড়কন্তু ড়ক ড়সদ্ধান্ত িদজলি কথা িলড়িজলে ো ?
- আপোি মজর্া র্ন্বীি কখ্জোও জােজর্ ইজে কিজিো নকজো
ওিাজি একটা আেিাটি িযািলা নিজল র্াি ড়দজক র্াড়কজয় থাজক।
র্াই কখ্জো জাোইওড়ে কাি নলখ্া ড়চ্ড়ঠ আপোজক আিাি িািংলা
ড়শখ্জর্ িাধ্য কিাজে। র্জি নযড়দে িুঝলাম আপড়ে নদিরূপজক
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ড়িজয় কিজিে নসড়দে নথজক ড়চ্ড়ঠ নলখ্া িন্ধ কিলাম। আপোজক
নদখ্াি মর্ সাহস হজর্া ো।
- মাজে আপড়েই নসই ?!
- হযাাঁ। আড়মই নসই। এিপজি আমাজদি ড়িজয়টা ো হজলও আমাি
নকাজো আফজসাস হজিো, কািি আপোজক এই কথালোজলা
জাোজোই আমাি উজেশয ড়িজলা। র্াই নপপাজি ড়িজ্ঞাপে নদজখ্ই
ড়ঠক কজি নফজলড়িলাম আসজিা নদখ্া কিজর্। এমে সু জযাগ নর্া
চ্ট কজি হয়ো ো ! উড়ঠ আজ
- দাাঁ াে ঋিু, আপড়ে ড়জজজ্ঞস কিজিে ো আমাজদি ড়িজয়টা
নকজো হজলাো ?
- নদিরূজপি নমরুদন্ড আপড়ে বর্ড়ি কিজর্ পাজিেড়ে এটা নমজে
ড়েজর্ ড়েজর্ই নর্া দুজটা িিি নপড়িজয় নগজি, এখ্ে এসি কথা
র্ুলজল হয়জর্া আজিা কজয়কটা িিি েি কজি িসজিে। আপোিও
নর্া িয়স হজে। আপড়ে আজকাল নিাজঝে ড়দে নশজষ প্রজর্যজকি
একটা মােু ষ চ্াই, যাি সাজথ মে খ্ুজল কথা িলা যায়। র্াই আি
কাকু কাড়কমাজক নফিােড়ে। িাড়জ হজয়জিে ড়িজয়ি জেয। র্াই নর্া?
- সিটাই যখ্ে নিাজঝে র্খ্ে এটাও ড়েশ্চয়ই নিাজঝে নয আড়ম
ড়কন্তু যখ্ে র্খ্ে ড়খ্ড়ি কজি িড়স !
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- ড়েজজি জীিে ড়েজয় নয একটাি পি একটা নজাক িজল নযজর্
পাজি র্াি কাজি এটা নর্া খ্ুিই কমে িযাপাি ! র্জি ড়ক যড়দ
নিজাজর্ই হয় র্জি জল নেজল নিজাজিা ো আপোজক !
- মাজে ?!
- ড়কিু ো ! আজ উড়ঠ। েীজচ্ অজপক্ষা কিজি সিাই
- আড়ম র্াহজল েীজচ্ ড়গজয় িড়ল আপড়ে আমাজক নিজাজোি িযাে
কিজিে!
- এই ো ো দাাঁ াে পািড়মর্া... শুেু ে
- ড়ক শুেজিা ?
- একটা কেরাকশে সাইজট যাজিে ? গাে নশাোজিা িাজদি উপি
িজস। ড়গটাি িাড়জজয়।
- নসা ইউ আি আড়স্কিং ফি আ নিট িাইট ?
- ওই মাজে ধ্জি ড়েে র্াইই
- ড়ঠকাজি। র্ািপজি ড়কন্তু নকাজো ধ্ািা নথজক ড়িোি কজি
ড়ফিজিা।
- ড়টড়পকযাল িউ হজিে নদখ্ড়ি !

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

- ো এিাজি নর্া কাজিাি খ্িচ্া িাাঁচ্াজো যায়ো র্াইো! নসটা
েীগর্ অপিাধ্ !
- র্াহজল...?
- ড়ফজি নটিট কজি নদজিে।
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ওিা ড়েিিাক
নসৌড়মর্ সিকাি
নকাজোড়দেও নকউ িাজি ো গিীজিি িযথা ড়েজয়।
ওজদি সন্তড়র্ স্বপ্ন নদজখ্ ো িহুকাল !
শুধ্ু দুজটা িাজর্ ওিা খ্ুড়শ হয় ;
র্িু ওিা পজথ োজম,
শুধ্ু দুজটা িাজর্ি িজ া র্াড়গদ !
নসখ্াজে উজপক্ষা মৃর্ুযিয়।
জাড়ে ওজদি িাাঁচ্াজর্
নিজ যাজি আমাজদি দূ িে আজিা,
র্িু এক আকাশ আশা িুজক ড়েজয়
স্বপ্ন নদড়খ্ আজগি পৃড়থিী আিািও।
র্ুড়ম আড়ম নসই নচ্ো পথ,
নযপথ এড় জয় যায় আজজকি এড়লট সমাজ,
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নসই ড়চ্ি নচ্ো চ্াজয়ি লোমড়টি এক নিড়ঞ্চজর্
পাশাপাড়শ িু াঁজয় থাকা শিীি দুজটা,
শুধ্ু একড়ট চ্াজয়ি কাজপ।।
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সাাঁওর্াল দীড় ি অজাো কথা
নদিদশিে চ্ন্দ

িাজাি শহি নকাচ্ড়িহাি। এই শহজিি গা ন জষ প্রিাড়হর্ হজয়জি
নর্াসিা। িাজ শহজিি ড়িড়িন্ন প্রাজন্ত িড় জয় ড়িড়টজয় আজি িহু দীড় ।
যাি নিড়শিিাগই আজ িাজ ঐড়র্জহযি সাক্ষয িহে কজি। শর্াব্দী
প্রাচ্ীে এই ড়দড় লোড়লি প্রজর্যকড়টই নহড়িজটজজি র্াড়লকািুি। র্জি,
নকাচ্ড়িহাজিি সাগি দীড় িাদ ড়দজল নিশীিিাগ দীড় ই অড়স্তে
সিংকজট ধ্ুাঁকজি।
আজ িলজিা শর্াড়ব্দ প্রাচ্ীে সাাঁওর্ালড়দড় ি কথা। শহজিি মাজঝ
অিড়স্থর্ হজলও দীড় ড়টি অিস্থাে অজেজকি কাজিই অজাো। িাজ
আমজল খ্েে কিা এই দীড় ড়টি োম নকে সাাঁওর্াল দীড় িাখ্া
হজয়ড়িল, র্াও জাো নেই অজেজকিই। নকউ নকউ অিশয জাোে,
সাাঁওর্াল জেজাড়র্ি িসড়র্ সিংড়িি এলাকায় থাকাি কািজিই
দীড় ড়টি এই পড়িড়চ্ড়র্। র্জি, সাাঁওর্াল সম্প্রদাজয়ি সাজথ আজদৌ
এই এলাকাি নকাজো িকম নযাগ িজয়জি ড়কো িা আজগ নসই
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জেজাড়র্ি িাস ওই অঞ্চজল ড়িল ড়কো, একথা সড়ঠকিাজি জাজেে
ো নকউই।
শহজিি িয় েম্বি ওয়াজিিি েজিন্দ্রোিায়ি নিাি সিংলগ্ন এলাকায়
িজয়জি সাাঁওর্ালদীড় । ির্িমাজে যা কচ্ুড়িপাো এিিং আিজিোয় মুখ্
নেজকজি। দীড় ড়টি চ্ািপাশ দখ্ল হজয় যাওয়ায় পযিটজকিা খ্ার্ায়
কলজম োম শুেজলও র্াজদি দীড় নদখ্িাি সু জযাগ নসিাজি হজয়
ওজঠ ো। র্জি এিাড় -ওিাড় ি জােলা ড়দজয় র্াকাজল আজও নদখ্া
নমজল এই দীড় ড়টি। দখ্ল হজয় ড়গজয়জি দীড় ড়টি াটলোড়লও। জাো
ড়গজয়জি, এক সময় প্রায় দুই ড়ি া জড়ম ড়েজয় দীড় ড়টি অিস্থাে
ড়িল। ড়কন্তু কাজলি ড়েয়জম দখ্ল হজয় নযজর্ িজসজি দীড় ড়ট।
সাগিড়দ ী, নগালাপ দীড় সহ অেযােয দীড় ি মজর্াই এই দীড় ড়টও
িাজ আমজলই খ্েে কিা হজয়ড়িল।
ির্িমাজে প্রাচ্ীে এই দীড় র্াি নকৌড়টলয হাড়িজয়জি। কাজলি ড়েয়জম
নিদখ্ল হজয় নগজি দীড় ড়টি চ্ািপাশ। দীড় িজিজি আিজিো এিিং
জঙ্গজল। মলমূ ত্র এমেড়ক োজেি জল নথজক শুরু কজি আজশপাজশি
নহাজটললোড়লি অিড়শি খ্ািািও নফলা হজে নসখ্াজে। একসময়
দীড় জর্ মাি চ্াষ কিা হজলও ির্িমাজে নসসিও িন্ধ িজয়জি।
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এড়িষজয় মৎস দপ্তি িা নজলা প্রশাসে নকে নকাজোিকম িযিস্থা
ড়েজেে ো, র্া ড়েজয় প্রে র্ুজলজিে অজেজকই।

(র্থয সহায়র্ায় : ি: েৃ জপন্দ্রোথ পাল, ইড়র্হাদড়িদ)
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হঠাৎ যড়দ
ঐড়ন্দ্রলা িসু িায়
আো হঠাৎ যড়দ হাড়িজয় যাই, র্াহজল কী র্ুড়ম আমায় খ্ুাঁজজি ?
কখ্জো মজে পিজল িাজর্ি আকাজশি ড়দজক র্াড়কজয় আমাজক
িাকজি ?
নসড়দে মজে প জলও আমাজক নিজকা ো নকমে !!
ড়পিু টাে নয িজ া কজিি...

র্াহজল নর্ামাি আি আমাি স্বপ্ন নদখ্া ! নসটা !!
স্বপ্ন নসটা নর্া কল্পো কিা যায়...

কীিম ?
নকে !! র্ুড়ম আমাজক নর্ামাি কল্পো নর্ িাাঁড়চ্জয় িাখ্জি !! নসই
কল্পোজর্ই ো হয় একসাজথ হাটজিা... ক্ষড়র্ কী !!
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আি নর্ামাি সাজথ কথা িলজর্ ইজে হজল !!
আড়ম হাসলাম !! নহজস িললাম নকে আজজকি মজর্া এই নখ্ালা
আকাজশি েীজচ্ দাাঁড় জয় আমায় খ্ুাঁজজি...

এর্ র্ািাি মাজঝ নকােটা র্ুড়ম কীিাজি িুঝজিা ??
ধ্ুিি িুদ্ধু যড়দ িাজলাজিজস থাজকা র্াহজল ড়ঠক ইই পাজি !!
নযই র্ািাটা সিজথজক নিড়শ জ্বলজি নসটাই আড়ম !!

যড়দ নর্ামাজক কাজি নপজর্ ইজে কজি র্াহজল ?
সিাই কী িাজলাজিজস কাজি পায় !! র্াহজল নর্া দুড়েয়াজর্ িযথি
নপ্রড়মক-নপ্রড়মকা থাকজর্া ো !!

আমাজদি গল্পটাও িাস্তজি এমে অসমাপ্তই থাক...
নর্ামাি কল্পোি িাজজয ো হয় আমাজক সু জখ্ নিজখ্া !!
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আষা়ে
শঙ্কি সূত্রধ্ি
আষা়ে মাজেই,
ো িজল োমা িৃ ড়ি !
আি ের্ুে রূজপ ের্ুে প্রিাজর্ি সৃ ড়ি ।
আষা়ে মাজেই নর্ামাি অজপক্ষায় ড়সি আজিগী মে ;
আি নখ্ালা আকাজশি ড়দজক র্াড়কজয় থাকা নর্ামাি অেু িজি নমা া
আমাি প্রড়র্ড়ট ক্ষি ।

আষা়ে মাজেই,
িৃ ড়ি ঝিাি ড়সি পিজশ ;
আজিগী কল্পোয় একটু িু জয় যাওয়া !
নর্ামাি হৃদয় ।
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আষা়ে মাজেই,
নর্ামাি োজমি কড়ির্া হজয়,
কড়িে নখ্াাঁজা আি
পিশপাথি হজয় িজয় যাওয়া সময় ও সমজয়ি সড়ন্ধ-পজট ।
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ড়িদযাধ্ি
র্ীথিঙ্কি িটাচ্াযি
'এই নিজললোজলা এই সোলজিলা বহ বহ কিজি, এজদি ড়ক ইস্কুল
িন্ধ?' জঞ্জাল নফলজর্ এজস কজপিাজিশজেি সাফাই কমিীজক
ড়জজ্ঞাসা কিজলে সাধ্েিািু। সাফাই কমিী চ্াাঁদু িলল ' এজদি নর্া
এখ্ে ইস্কুল িন্ধ কজি নথজক। এজদি আি অেলাইে ক্লাস নক কী
কিাজি।'
সাধ্েিািু ড়চ্ন্তা কিজলে একটু। গঞ্জ এলাকাি ড়েড়ষদ্ধ পিীি
অনির্ড়েক প্রাথড়মক ড়িদযালয় এজকিাজি িন্ধ। লকিাউজেি নজি।
অেলাইে ক্লাসও হজে ো।
ইস্কুলটা নয এেড়জও চ্ালায়, র্াি কিিধ্াি সাধ্েিািুি কজলজজি
িন্ধুি নিজল। চ্াাঁদু হল কজপিাজিশজেি অস্থায়ী কমিী। ঐ ইস্কুলটাজর্
ও ড়েজজই মহা উৎসাজহ ন্টা িাজাজোি কাজ কজি। িুল হল, ন্টা
ো িাড়জজয় ও ওি হুইসলটা িাজায়। স্কুল িসাি সমজয় আি িু ড়টি
সমজয়। জঞ্জাল নেওয়াি কাজ হজয় নগজল ও সাইজকল ড়েজয় ড়েড়ষদ্ধ
পিীজর্ ড়গজয় সাইজকজল চ্েি নদয় আি হুইসল িাড়জজয় িাড়জজয়
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ইস্কুল শুরুি জাোে নদয়। প ু য়ািা একসাজথ িু জট চ্জল আজস
র্খ্ে দল নিাঁজধ্। মহা উৎসাহ ওি এই কাজটাজর্। এখ্ে ও হাড়স
হাড়স নিজাি মুজখ্ আজক্ষজপি সু জি সাধ্েিািুজক কথাটা িলল।
সাধ্েিািু প্রযুড়িি অধ্যাপক ড়িজলে। সম্প্রড়র্ অিসি ড়েজয়জিে।
িাড় জর্ কজয়কটা নিািট আজি। র্াজদি কাজজ লাগাজোি কথা
িািজলে।
প্রথজম ড়র্ড়ে নফাে কিজলে র্াাঁি কজলজজি ঐ িন্ধুজক। র্ািপি
নিজলি সজঙ্গ কথা িলজলে।
পজিিড়দে গাড় ড়েজয় এেড়জও’ি ড়কিু নলাক চ্জল এল সাধ্েিািুি
িাড় । র্াজদিজক িাজদ ড়েজয় ড়গজয় ড়চ্জলজকাঠা নথজক একটা পজ
থাকা পুিজো নিািট নক নিজি ড়েজলে। র্াজক পড়িষ্কাি কজি
কলকব্জালোজলা নেজ জচ্জ নদখ্জর্ লাগজলে।
একোগাজ ড়র্েড়দে ধ্জি খ্াটা-খ্াটড়ে কজি নিাজিাট বর্ড়ি কিজলে
সকজল ড়মজল ঐ ইস্কুজল প াজোি কাজজি জেয। নিাজিাজটি ের্ুে
োম হল ড়িদযাধ্ি। এিপি র্াজক ড়শড়খ্জয় পড় জয় ড়েজর্ হজি ঐ
স্তজিি ড়শশুজদি প াজোি জেয। দুড়দে অেলাইে নট্রড়েিং ড়েল
ড়িদযাধ্ি ইস্কুজলি ড়শক্ষক-ড়শড়ক্ষকাজদি কাি নথজক। প্রাথড়মক
নট্রড়েিং আজগই হজয় ড়গজয়ড়িল আজগি ড়র্েড়দজে। সাধ্েিািুি িাত্রিা
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উপযুি ড়কিু নপ্রাগ্রাম নমইল কজি পাড়ঠজয় ড়দজয়ড়িল ড়িদযাধ্জিি
জেয। নসলোজলা ড়িদযাধ্জিি নমজমাড়িজর্ ইেস্টল কজি নদওয়া হল।
র্ািপি পিীক্ষামূ লকিাজি ড়চ্জলজকাঠাি জি ড়িদযাধ্জিি প াজো
এেড়জও’ি নলাজকিা নদখ্ল। র্ািপি ড়িড়িও নর্ নদখ্ল এে ড়জ ও
ি ড়শক্ষক ড়শড়ক্ষকা সহ িাড়কিা। ড়ঠক হল ড়িদযাধ্ি প াজো শুরু
কিজি আি দু’ড়দে অন্তি অেলাইে নট্রড়েিং নেজি ড়শক্ষক
ড়শড়ক্ষকাজদি কাজি। সপ্তাজহ একড়দে কজি নহিড়দড়দমড়িি কাজি
ড়িজপাটি নদওয়াি কথাও হল। সি ড়িষয় প াজি ড়িদযাধ্ি। আি
র্াি সাজথ মহামািী নথজক সু িড়ক্ষর্ থাকািও ড়িড়ধ্ নশখ্াজি।
ড়েড়ষদ্ধপিীি িাস্তায় আিাি ইস্কুল শুরুি সমজয় চ্াাঁদুি হুইসল
নশাো নগল সকাজল। এর্ দম চ্াাঁদুি এি আজগ নকউ জাের্ োকাজে র্ালা ধ্িাি উপক্রম। ইস্কুল আিাি চ্ালু হজয় নগজি।
দূ িেড়িড়ধ্ যথাযথ নমজেই। ড়িদযাধ্জিি িুজকই নলখ্াি জেয নিািি।
ি ক্লাস জি দূ জি দূ জি িসা প ু য়াজদি কাজি ড়গজয় ড়গজয় ু জি
ু জি প াজর্ র্াি নকাজো অসু ড়িধ্া হজি ো। প্রশাসে নথজক
অেু মড়র্ নেওয়াও হজয় নগজি।
এখ্ে চ্াাঁদুি ড়দ্বলোি উৎসাহ। ড়িদযাধ্িজক সাইজকজলি ড়পিজে িড়সজয়
ইস্কুজল ড়েজয় যাওয়া আি ইস্কুল িু ড়টি পি দুপুজি ড়ফড়িজয় ড়দজয়

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

যাওয়াি কাজটাও ওই কজি। িাড়ি যত্ন কজি ড়েজয় যায় ড়েজয়
আজস। কাদা নোিংিা লাগজল িাল কজি পড়িষ্কাি কজিও নদয়।
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স্বপ্ন
নসৌিি দাস
নর্ামাজক িািজর্ িািজর্ আড়ম পাড় নদই েীল আকাজশ
কখ্জো িা গািড়চ্ল হজয় উজ নি াই পাহা চ্ূ ায় ।
কখ্জো িা মাঝ েদীজর্ পাল নর্ালা নেৌকা হজয় িাড়স,
কখ্জো নরাজর্ি টাজে সার্ সমুি, নর্জিা েদী নদই পাড় ।

িািজর্ িািজর্ িাজলাই লাজগ নর্ামাজক ড়েজয় আমাি
িার্ টা নিশ নকজটই যায় স্বপ্ন নদজখ্ আমাি ।
নযড়দে র্ুড়ম আজসা ো আমাি স্বজপ্ন,
নসড়দে আমাি িািাি ড়কিু ই থাজক ো নর্ামাজক ড়েজয় ।

জাজো ? নসড়দে ড়কিু নযে িজয় যায় িাড়ক,
দুিঃজখ্ ন িা জীিেটাি মাজঝ সু খ্টুকু নদয় ফাাঁড়ক ।
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স্বপ্ন নদখ্জর্ নর্া িাজলাই লাজগ, িাস্তজিি সাজথ নমজল ো
হয়জর্া - অজেজকি ড়মলজর্ পাজি, আমাি িাজগয র্া হয় ো

জীিেটাজক সাড়জজয় এজসড়ি স্বজপ্নি ফুল ড়দজয় ।
ড়পিে ড়ফজি র্াড়কজয় নদড়খ্, নিড়শিিাগই ফুল ড়গজয়জি শুড়কজয় ।
শুকজো ফুল আগজল ধ্জিই কাটজি আমাি ড়দে-িার্,
অজপক্ষায় িজস আড়ি, জাড়ে ো আসজি কজি স্বজপ্নি নসই স্বাদ ।

দুিঃজখ্ ন িা জীিে আমাি, র্াই স্বজপ্ন নর্ামায় খ্ুাঁড়জ,
স্বজপ্ন নর্ামায় নদখ্জর্ নপজল একটু সু খ্ ড়েজয় িাাঁড়চ্ ।
স্বপ্ন িা া আড়ম আজ একা,
যা ড়কিু হজয় যাক, আড়ম িা জিা ো স্বজপ্ন নর্ামাজক নদখ্া ।
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র্ুড়ম োিী
নশৌড়িক মন্ডল
র্ুড়ম োিী, র্ুড়ম সিিদুিঃখ্হাড়ি, র্ুড়মই স্বয়িংড়সদ্ধা।
কখ্জোই নিজি নপাজিা ো সিাি মাজঝ, মাথা র্ুজল দাাঁ াজর্ নশজখ্া,
জিাি দাও।
দূ গিাি মজর্া দশ হাজর্ দাাঁ াও, ড়ত্রশুল ধ্িজর্ নশজখ্া।
এর্ড়দে নর্া নদখ্াজল মায়া, মমর্া, নেহ, পুরুজষি প্রড়র্ িড়ি।
মড়হষাসু জিি মজর্া অসু িজদি িধ্ কজি এিাি নদখ্াও নর্ামাি
শড়ি।
নর্ামাি িুড়দ্ধজর্ই সিংসাি চ্জল, র্িুও নকে শুেজি পুরুজষি মুখ্
নথজক 'োিীি িুড়দ্ধ হাাঁটুি ড়েজচ্'?? আিািও দাও নর্ামাি িুড়দ্ধি
পড়িচ্য়।
কুৎসা িটাজো পুরুজষি মুখ্ িন্ধ কজি দাও নর্ামাি হাজর্ি র্ালু
ড়দজয়, িাজলাজদি েয়।
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িাইজি নিড়িজয় নদজখ্া লোজি িড় জয়জি নর্ামাি োজম, প্রড়র্িাদ
কজিা র্াি।
ড়িড়েজয় োও েযাজয়ি সড়হর্ নর্ামাি অড়ধ্কাি পুরুজষি নথজক।
প্রড়র্দ্বড়ন্দ্বর্া সমপজক্ষি সাজথ েয় ড়িপিীর্ পজক্ষি সাজথ হয়
র্াই প্রড়র্দ্বড়ন্দ্বর্া োিী হজয় োিীি সাজথ েয় পুরুজষি সাজথ কজিা।
হাল নিজ া ো, ল াই কজিা, ড়জর্জর্ হজি, আত্মড়িোস িাজখ্া।
র্ুড়ম োিী, র্ুড়ম সিিদুিঃখ্হাড়ি, র্ুড়মই স্বয়িংড়সদ্ধা।
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আড়ম আিাি জন্ম নেজিা
েূ ি সাড়মম িসু ড়েয়া
অড়িমাজে ড়িলাম আড়ম
জাড়ে সময় হজল িাগ নস িাঙ্গাজি ।
িুড়ঝড়ে...
অেয র্ুড়মটা র্াি জােলা িু াঁজয়জি
এিাজি হার্ নিজ চ্জল যাজি ।
এখ্ে র্াজক শুধ্ু খ্ার্াি পার্ায় ড়লজখ্
একাড়ক সু জি নগজয় চ্ড়ল,
দূ জি নকাথাও িামধ্েু উজঠজি
এ খ্ার্াি পার্া ড়িজজ নগজি
কই োজমড়ে নর্া িৃ ড়ি ।
র্জি র্াি অজেক িৃড়র্ই
আড়ম আমাি কজি নিজখ্ ড়দজয়ড়ি
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ইজেলোজলা িু াঁজয়ড়িজলা র্াজক,
একলা নপ্রজমি ড়েিঃোজস
ড়িাঁজ নফলা র্াি োজমি নশষ ড়চ্ড়ঠটা
আজও হলুজদ ড়িজজ আজি ।
এক যুগ অজপক্ষায় আড়ম র্জি আিাি জন্ম নেজিা
এিাি কড়ি হজয় েয়
আমাি নপ্রজম নর্ামাজক নগালাজপ নফাটাজিা ৷৷
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িষিা ড়িল
ধ্রুিজজযাড়র্ সিকাি
আড়ম জাড়ে,
নর্ামাি ড়প্রয় ঋর্ু িষিা।
আকাজশ নম জমজলই র্ুড়ম নদৌজ উজঠ
যাও িাজদ। হার্ িাড় জয় ধ্িজর্ চ্াও
প্রড়র্টা িৃ ড়িি নফাাঁটা।
নম জমজলই র্ুড়ম মােু ষ থাজকা ো আি,
হজয় যাও শহজিি নম িাড়লকা।

িষিা ড়িল আমািও িীষি ড়প্রয়।
নর্ামায় আড়ম নিজা মাড়টি নসাাঁদা গজন্ধ
সিুজ পাহা আি নমজ ি গল্প শুড়েজয়ড়িলাম।
িৃ ড়িি িজন্দ িজন্দ কখ্ে নযে নম হজয় নযর্াম
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আমিা। নিজস নি ার্াম পাহাজ ি গা নিজয়, অজঝাজি ঝ র্াম
িৃ ড়িি নফাাঁটা হজয়।

িষিা ড়গজয়জি িহুড়দে, িজয় নগজি শুধ্ু পাহা টাই।
পাহা জুজ আজও একাই িিংজিিজিি নম সাজাই।
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আড়ম আিাি িৃক্ষ হজিা
অড়িলাষ ন াষ
আড়ম আিাি নক্লাজিাড়ফল হজিা,
সূ জযিি আজলা িু াঁজয় নেজিা ড়েোস।

আড়ম আিাি ঝ -শীর্-গ্রীষ্ম
িসন্ত মাখ্ি গাজয় ;
আড়ম আিাি দাাঁড় জয় িার্া হজিানকাজো ক্লান্ত পড়থজকি মাথায়,
আড়ম আিাি ফুল হজিা ;
পিাগ হজয় উজ যাি প্রজাপড়র্ি িাোয়,
আড়ম আিাি ফল হজিা ;
পড়িির্ হজিা পক্ষী শািকজদি প্রথম খ্াদযকিায়।
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আড়ম আিাি িৃ ক্ষ হজিা,
িহািা প্রািীজদি আিাি ি হজিা।

আড়ম আিাি স্বমড়হমায় ড়ফিজিা ;
নকজট যাওয়াি - উপজ যাওয়াি িয় নিজিআড়ম আিাি িুজ া হজিা,
আড়ম আিাি প্রাি হজিা।
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িৃড়িহীে
িিঃ নগৌিাঙ্গ ড়সেহা
আজ দুপুজি যখ্ে িািলাম িার্ ু ম নদজিা,
এমে সময় নিশ নঝাঁজপ িৃ ড়ি এজলা।
িৃ ড়ি এজল আড়ম একাত্ম হই ওি সাজথ,
নকউ আি আমাজক পাই ো পাজশ।
িইজি নিজা ঠাণ্ডা িার্াস,
মাড়টি নসাাঁদা গন্ধ পাই।
আমাি জিি ঝাপসা অন্ধকাজি...
উষ্ণ নমাটা চ্াদজিি স্পজশি িুড়ি র্ন্দ্রাজিজশ।
নম জমদুি দুপুি হিি কজিজি আমাি মে,
হজয় ওজঠ িৃড়র্ময় এক রুপকথায় উচ্াটে।
নিজলজিলায় এক িৃ ড়ি ড়িজলা আমাি কাজি,
নিাজ ড়িজকজল নখ্লাি সাথী হর্াম দু’জজে।
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একড়দে িজ া হজল আলাদা শহজি আড়স,
হজর্ হজি নয অজেক স্বজপ্নি সফল কৃর্ী।
িৃ ড়ি এখ্ে নথজম নগজি,
আমাি িৃ ড়িও চ্জল নগড়িজলা এিাজি।
অজেজকই এমে চ্জল যায় ড়েিৃজর্,
র্ািাই আাঁচ্ নিজখ্ যায় মজেি অন্দজি।
িৃ ড়ি ড়িজলা ক্ষড়িজকি,
র্াই িাজলািাসা ড়িল অজল্পি।
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নর্ামাি জেয
ঈশােজজযাড়র্ দত্ত

নর্ামাি জেয যাি আি কর্টা পথ িজলা,
আি কর্টা হাাঁটজল িু াঁজর্ পাড়ি িজলা ?
স্বজপ্নও নদজখ্ড়ি নর্ামায় ধ্িজর্ ড়গজয়,
পাড়িড়ে র্াও জাজো নর্া নমজয়।

একটা োম নিজি িাখ্া আজি, জাজো নর্া,
যড়দ কখ্জো সু জযাগ আজস
নসই োজম নিজক নদখ্ি নকাজোড়দে ড়ঠক,
শুধ্ু জীিে নসই সু জযাগটা ড়দক।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

আকাশ নিাাঁয়া স্বপ্ন
েীি ড়িন্দু িমিে
আমাি নদওয়াজলি মাজঝ
স্বপ্ন িুড়ঝ নদয়ো উাঁড়ক
র্াই চ্াি নদয়ালজক
সঙ্গী কজি িাড়খ্।

আমাি দড়ক্ষিা জাোলাটা
আজগি মজর্া খ্ুড়লো,
দড়ক্ষিা হাওয়াি সাজথ
এখ্ে নসৌিি ড়েজয় আজস ো।

আমাি ি আজগি মজর্া
নগািাজলা থাজক ো,
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মেটাজক নকউ
লোড়িজয় নদয় ো িজল।

আমাি সকল চ্াওয়া
ফুড়িজয় নগজি,
নকউ আমাি কাজি
ড়কিু আিদাি কজি ো িজল।

আমাি সকল আশাি দ্বীপ
ড়েজি নগজি,
নকউ আমাজক
চ্াাঁজদি সাজথ র্ুলো কজি ো িজল।
আমাি নচ্াজখ্ি কাজল
ধ্ূ সি হজয় নগজি
অড়িমাজেি কাজি
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দাাঁ াজর্ পাড়ি ো হজল।

আমাি সকল মুগ্ধর্া ম্লাে
আড়ম ঝলজস নগড়ি
আমািসযাি িাড়ত্রি
ে কাজলা নমজ ি আিিজি।
আমাি সিিত্র অড়িমাে
নিজঙ্গ নগজি,
আড়ম সিিস্ব
হাড়িজয়ড়ি িজল।

আমাি কান্না নথজম নগজি
অঝ েয়জে
কাজিা িৃড়র্ নর্মে কজি
িাজস ো িজল।
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আমাি সু প্রিার্ উড়দর্ হয় ো
প্রহজিি নকাড়কল িাজক ো
দড়ক্ষিা জাোলাটা
ড়চ্ির্জি িন্ধ িজল।

আমাি চ্াি নদয়াজলি মাজঝ
স্বপ্নলোজলা ফুজট ওজঠ ো,
চ্াি নকাি িি নকৌশল হজয়
জািেটাজক জড় জয়জি িজল।

আমাি কাজিা ওপি
নকাে অড়িমাে নেই
নকউ আমাজক আপে কজি
পাজশ িাকজি িজল।
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নেটফড় িং
অড়পির্া িটাচ্াযিয
নম লা কিা গগে মাজঝ,
ঝিজর্া নয জল নচ্াজখ্ি িাাঁজজ।
হঠাৎ নদড়খ্ ঝাপজট িাো,
ফড় িং, কাাঁদজর্ আমায় কিল মাো।
াজসি ঘ্রাজিি অিাক টাজে,
িু জট নয মে র্ািই পাজে।
নিজখ্ নগল একড়ট চ্াড়ি,
যাি দুয়াজি র্ািই িড়ি।
নম লা কিা গগে মাজঝ,
ঝজ নয জল ের্ুে সাজজ।
েীিি িযথা িজন্দ িাজজ,
আজ, নেটফড় িং-এি িুজকি খ্াাঁজজ।
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িথযাত্রাি একাল-নসকাল
েীর্া কড়ি মুখ্াজিী
আমিা নযর্াম িথ নদখ্জর্, জগন্নাজথি িথ
দল নিাঁজধ্ সি নযর্াম নহাঁজট িহুদূ জিি পথ।
িজথি দড় টােজল োড়ক মহাপুিয হয়
মা- ড়দড়দমা িলজর্ে সি, ড়মজথয কথা েয়।

সকাল সকাল োেড়ট নসজি শুদ্ধ কাপ পজি
খ্ািাি নিাঁজধ্ ড়েজয় নযর্াম িািাি হার্ড়ট ধ্জি।

নজঠর্ুজর্া িাই, খ্ু র্ুজর্া িাই, মাড়স-ড়পড়স যজর্া
হাড়স, গল্প, গাে নগজয় সি কজর্া মজা হজর্া।

এক পয়সাি মণ্ডা ড়কজে ড়দর্াম িজথি পজি
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পাাঁপ িাজা নখ্জর্ ড়ফির্াম সি জি।

দড় খ্াো টাোি কজর্া হুজটাপুড়ট !
সিাি িাজগি পুিযটুকু একাই নযে লুড়ট।

আজকাল নস সি নেই নি িািা ! িজথি নমলায় যাওয়া
বহ-হুজিা , হাড়সমজা, পাাঁপ িাজা খ্াওয়া।
আধ্ুড়েজকি যুগ এ নয িাই, নকড়িয়ািই সি
ড়দেিাড়ত্তি প া প া, িুজল যাও উৎসি !

ওসি োড়ক িযাকজিজটি িাই, িাদু-পূ জা, িজথি নমলা
একলা জি িজস শুধ্ু নমািাইজল নগম নখ্লা !

িািা-মা সি অড়ফজস যায়, ঠািা-দাদু িৃ দ্ধাশ্রম
ড়েউড়ক্লয়াি ফযাড়মড়লজর্ ড়শশুজদি ওজঠ উপি-দম !
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পাঠ প্রড়র্ড়ক্রয়া
ড়েজিদজে- নদিড়ির্া ন াষ

িইজয়ি োম- সূযির্ামসী
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নলখ্জকি োম- নকৌড়শক মজুমদাি
প্রকাশেীিঃ িুক ফামি (কলকার্া)
মূ ড়ির্ মূ লযিঃ ২৬৯ টাকা
পৃষ্ঠািঃ ২৩১
পাঠ প্রড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ

○িইজয়ি োমকিি প্রসঙ্গ :
িই শুরুি প্রথজমই নলখ্া আজি:"নকাথাও পাড়খ্ি শব্দ শুড়ে ;
নকাজো ড়দজক সমুজিি সু ি ;
নকাথাও নিাজিি নিলা ি'নয় নগজি - র্জি।
অগিে মােু জষি মৃর্ুয হ'নল - অন্ধকাজি জীড়ির্ ও মৃজর্ি হৃদয়
ড়িড়িজর্ি মজর্া নচ্জয় আজি ;
এ নকাে ড়সন্ধুি সু ি :
মিজিি – জীিজেি ?
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এ ড়ক নিাি ?
অেন্ত িাড়ত্রি মজর্া মজে হয় র্িু।
কড়ি জীিোেন্দ দাজশি পঞ্চম কািযগ্রন্থ 'সার্ড়ট র্ািাি ড়র্ড়মি'
এি অন্তগির্ 'সূ যির্ামসী' কড়ির্াড়টি ড়শজিাোম এই িইড়টি
োমকিজি িযিহৃর্ হজয়জি। 'সূ যির্ামসী' এমে এক জাদুি নখ্লা িা
মে যা িুল হজল শয়র্াজেি হাজর্ আত্মাি মৃর্ুয হয়। োমকিজিি
সাথিকর্া কর্টা র্া পুজিা িইটা প জলই পাঠজকি নিাঝা সম্ভি।

○গজল্পি ড়িষয়িস্তু :
গজল্পি সময়কাল ২ ড়ট িাজগ িড়িির্। ১৮৯০ ি দশক আি এই
একড়িিংশ শর্াব্দীি নপ্রক্ষাপট অথিাৎ ২০১৮ ি কলকার্া। টো
প্রসজঙ্গ মূ লর্ কাড়হেীজর্ স্থাে নপজয়জি িজয়জি ৩ ড়ট জায়গা
কলকার্া, ড়চ্জে পা া, চ্ন্দে েগি। এসজিি মাজঝই উজঠ এজসজি
কলকার্াি ড়িড়িন্ন ঐড়র্হাড়সক স্থাজেি ড়েপুে িাজি িিিো। আিাি
িহজসযি প্রজয়াজজে প্রসঙ্গক্রজম লন্ডজেি নিকাি ড়রজটি কথাও
এখ্াজে আজলাড়চ্র্ হজয়জি। গজল্পি আজলাচ্য ড়িষয় ; ঊেড়িিংশ
শর্াব্দীি নশষ দশজকি কলকার্া শহজি ড়চ্জেপা ায় একড়ট
মৃর্জদজহি িুজক এক আপার্-দুজিিাধ্য ড়চ্ে নদজখ্ র্রুি গিপড়র্
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চ্ক্রির্িী (ড়যড়ে পজি ড়িখ্যার্ জাদুকি হজয়ড়িজলে) পুড়লশজক
জাোজল, পুড়লজশি র্িজফ র্দজন্ত োজমে আজিক র্রুি ;
ড়িজটকড়টি ড়প্রয়োথ মুজখ্াপাধ্যায়। শি-িযিজেদ কিজর্ ড়গজয়
ড়প্রয়োজথি সজঙ্গ আলাপ হয় লন্ডে নথজক আসা এক িহসযময়
র্রুজিি, যাি োম সাইগািসে নমাজহলস। একড়িিংশ শর্াব্দীজর্
নসই পুিজো টোি িহসয নিদ কিজর্ ড়গজয় খ্াড়েকটা অেু ধ্ািে
কিজর্ পািা যায়, নসই িহসযময় র্রুি সাইগািসে নমাজহলজসি
সাজথ এক জেড়প্রয় ড়িজটকড়টি উপেযাজসি রিা শালিক নহামজসি
অস্বািাড়িক ড়মল। হয়জর্া নস সময় শালিক নহামস ড়েজজই ওই
িদ্মোজম এই িহসয নিজদ সহায়র্া কজিজিে। আিাি অেয প্রাজন্ত
আজি, ২০১৮ সাজলি ির্িমাে সমজয়ি কথা। র্াড়িিী িাজয়ি
উত্তিসূ িী প্রাইজিট ড়িজটকড়টি র্ুিিসু িাজয়ি ড়িজটকড়টি জীিজেি
প্রথম ক্লাজয়ন্ট চ্ন্দেেগজিি িাড়সন্দা নদিাড়শস লোহি িীিৎসিাজি
হর্যাি টোয় োো ড়দক নথজক র্ুিিসুি জড় জয় প া। সিড়কিু ই
নযে এক সু জর্ায় িাাঁধ্া ১০০ িিি আজগকাি টোি মায়াজাল ; যা
পুজিা িইজয়ি নশজষ আিংড়শকিাজি স্পি ফুজট উজঠজি।
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○কাড়হেীি ইড়র্িাচ্ক ড়দক :
১. িাষানশলীি ক্ষমর্া :
উেড়িিংশ শর্াব্দীি চ্ড়িত্র লোড়লি মুজখ্ি িাষা এিিং খ্ুাঁজজ পাওয়া
িাজয়ড়িি পার্ায় িৃড়র্চ্ািজিি িাষা নলখ্জকি কলজমি আাঁচ্জ
পূ িির্া লাি কজিজি। একড়িিংশ শর্াব্দীি সিংলাজপও আধ্ুড়েক
িািংজিড়জ িাষা আি কটূড়িি প্রজয়াগ ক্ষমর্া যজথি প্রশিংসেীয়।
এমেড়ক নকাে কাড়হেীি অড়র্ড়িি িিিোি িাহুলযর্া নেই। পাঠজকি
মজে টোি নপ্রক্ষাপট নিাঝাজর্ যর্টুকু দিকাি র্র্টুকুই ড়র্ড়ে
িড়িির্ কজিজিে র্াাঁি নলখ্েীজর্।

২. প্রেদ ও অেযােয আেু ষড়ঙ্গক ড়িষয় :
িইড়টি িাাঁধ্াই, প্রেদ, িাপা নিশ প্রশিংসেীয়। িইজয়ি শুরুি আি
নশজষি ব্লািি অিংশটাজর্ িড়িে আটি নপপাি িযিহাি কজি
ইলাজরশে আি িইজয়ি নলখ্াি ফাাঁজক ফাাঁজক কাড়লর্ুড়লজর্ আাঁকা
িাকি এিিং ড়গ্রড়ট আটিওয়াকি যথাযথ িযিহাি িইড়ট আলাদা মাত্রা
ড়দজয়জি।
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৩. পাঠকজদি কাজি জেড়প্রয়র্া :
পুজিাজো কলকার্াি ইড়র্হাস এিিং যাদুড়িদযা ড়েজয় পাঠকজদি মজে
আগ্রজহি সঞ্চাি কিজর্ ; উড়েশ শর্জকি কলকার্া, লোপ্তসিং ,
জাদুড়িদযা সহ োোে র্জথযি প্রাচ্ুযি িা াও িইড়টজর্ আজলাড়চ্র্
হজয়জি ১৮৯২ এি সময়কাি পাগলাগািজদি িিিো, এমেড়ক
ড়েড়ষদ্ধ পিীি ড়কিু টোও। র্াই, পুজিাজো কলকার্াি ইড়র্হাস
এিিং যাদুড়িদযা ড়েজয় পাঠকজদি মজে আগ্রজহি সঞ্চাি কিজর্;
ড়েিঃসজন্দজহ পুজিামাত্রায় সফলর্া পাজিই নলখ্ক নকৌড়শক
মজুমদাজিি নলখ্া সূ যির্ামসী িইড়ট।

৪.গজিষিামূ লক িই ড়হজসজি পাঠকজদি কাজি স্থাে :
িইজয়ি নশজষ উজিড়খ্র্ অজেক উৎস এি কথা নদখ্জলই পাঠক
িুঝজর্ পািজিে নয এই িইড়ট ড়লখ্জর্ নলখ্কজক কর্টা পড়িশ্রম
কিজর্ হজয়জি। ঐড়র্হাড়সক িযাড়িেজদিজক ড়েজজি নলখ্েীি
কাড়হেীি চ্ড়িত্র ড়হজসজি সু ড়েপুিিাজি প্রড়র্স্থাপে কিাি জেয
কর্টা যত্নশীল হজয়জিে।
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৫.ড়িন্ন ড়িন্ন টোি দ্বািা একড়টমাত্র িহসয উজন্মাচ্ে :
এই িইজর্ মূ ল একড়ট চ্ড়িজত্রি মজধ্য ড়দজয়ই দুড়ট ড়িন্ন শর্াব্দী
টো একই িহসয নিজদি কাড়হেী িড়িির্ হজয়জি, গজল্পি একমুখ্ী
নরার্ নথজক পাঠকজক ড়িড়েন্ন কজিড়ে।

○কাড়হেীি নেড়র্িাচ্ক ড়দক :
১.কাড়হেীজর্ নপ্রাটাগড়েস্ট চ্ড়িজত্রি িী একটু নিড়শই। সড়র্যকাজিি
মূ ল চ্ড়িত্র আসজল নক, নসই িযাপাজি একটু নযে পাঠকজদি মজে
িািো নথজক যায় ।
২. ড়শল্পীি আাঁকা প্রশিংসেীয় হজলও কাড়হেীি সাজথ অজেক স্থাজে
র্াি অসামঞ্জসযর্াি ফজল, সড়র্যই পাঠকজদি কাজি নেড়র্িাচ্ক
প্রিাি প াই স্বািাড়িক। নযমে- ১৮৯৩ এি গিীি িাজর্ পালড়ক
কজি কলকার্ায় চ্ীজে পা ায় যাওয়াি দৃ জশযি িিিোয় আমিা
জােজর্ পাড়ি চ্াড়িড়দজক ড়েস্তব্ধর্া ড়িিাজমাে। ড়কন্তু ড়চ্ড়ত্রর্ িড়িজর্
নদখ্া যাজে, িাস্তাি দুই ধ্াি িড়র্ি নলাকসমাগম। এিকমই আজিা
অজেক জায়গায় ড়চ্ত্রজি িুল ধ্িা পজ জি।
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৩.িইড়টি িড়িির্ কাড়হেীি শুরু নথজক ড়িড়িন্ন জায়গাি অড়র্ড়িি
ঐড়র্হাড়সক িিিো শুরুজর্ই পাঠজকি মজে একজ জয়ড়ম স্থাে কজি
ড়েজর্ পাজি। র্জি, প্রথম কজয়ক পার্া নপড়িজয় পজিি ড়দজক গল্প
নিশ িাজলা। র্জি অজেক স্থাজেই মূ ল কাড়হেী নিজ নকাে স্থাজেি
ড়িস্তাড়ির্ ড়িিিি অপ্রজয়াজেীয় িজলই মজে হজর্ পাজি।
৪. নশজষি ড়দজক মজে হল নলখ্ক খ্ুি র্া ার্াড় ইড়র্ টাোি জেয
একড়িিংশ শর্াব্দীি খ্ুজেি িহসয নিদ অসম্পূ িি নিজখ্ই িইজয়ি
নশজষ 'ক্রমশ' ড়লজখ্জিে, যা একড়ট ড়িজটকড়টি উপেযাজসি
পাঠকগজিি পজক্ষ খ্ুিই অস্বড়স্তদায়ক। এি ফজল িহু িহসয নিদ
অসম্পূ িি নথজক নগজি পাঠকগজিি কাজি। যাি ফজল এই িইড়ট
িিীন্দ্রোজথি নিাট গজল্পি মর্ "নশষ হইয়াও হইল ো নশষ"
কথাড়টি যজথাপযুি িযিহাি পাঠকগিজক িিি কড়িজয় নদয়
ড়িজশষিাজি।

**র্জি আশাি কথা এই নয, নলখ্ক এি কথামজর্া "সূ যির্ামসী"
িইজয়ি ড়দ্বর্ীয় সিংস্কিি "ড়েিািসপ্তক" র্া ার্াড় প্রকাশ কিজর্
চ্জলজিে। এখ্ে নসই িইড়ট পাঠজকি মজে কর্টা ইড়র্িাচ্ক ও
নেড়র্িাচ্ক প্রিাি নফলজর্ পাজি নসটাই নদখ্াি।।
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সিংস্কৃর্ সু িাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- নেহা িায়
सु भाषितम् गर्जषत शरषि न विजषत, विजषत विाज सु षनिःस्वनो मेघिः।
नीचो विषत न कुरुते , न विषत सु र्निः करोत्येव।।

সু িাড়ষর্ম্ গজিড়র্ শািড়দ ে িষিড়র্, িষিড়র্ িষিাসু ড়েিঃসজো নম :।
ড়েজচ্া িদড়র্ ে কুরুজর্, ে িদড়র্ সু জে: কজিাজর্যি।।

অথি - শিৎকাজল নম প্রচ্ুি গজিে কজি, র্জি িৃ ড়ি হয় ো। িষিায়
নমজ ি গজিে িা াই িৃ ড়ি হয়। একজে দুজিে িযড়ি সিসমজয়ই
ড়িো কাজজ কথা িজল র্জি একজে িাজলা িযড়ি কথা ো িজলই
কাজটা আজগ কজি।।
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- উড়িি পালুই

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

কথায় িজল "Beauty lies in the eyes of beholder" ড়কন্তু
কখ্েও যড়দ দশিকজক এই কাঠজগা া নথজক সড়িজয় ড়িচ্ািজকি
আসে নদওয়া যায়, আি িাজলা-খ্ািাজপি সম্পূ িি দায় ির্িায়
উপস্থাপজকি ওপি, নকমে হজি ?
আজ ড়লখ্জর্ িজস নসিকমই ড়কিু একটা অেু িি কিড়িলাম।
ড়েজজজক ''নলখ্ক'' িলাি মর্ ধ্ৃ ির্া আমাি নেই, র্াই এই
কলাজমি সম্পূ িি মর্ামর্ একজে সাধ্ািি 'পাড়ঠকা' ড়হজসজিই।
"জেট ফড় িং" - িাচ্ুিয়াল পৃড়থিীি সাজথ র্াল ড়মড়লজয় চ্লা এই
উজদযাজগি ড়িষজয় প্রথম জােজর্ পাড়ি এক িন্ধুি কাজি...
নসড়দজেি নকৌর্ূহলী মজেি উৎসাহ নমটাজর্ নিড়িজয় কজি নয
কলম্বাস হজয় নলখ্েীি জগজর্ি ের্ুে অধ্যাজয়ি এক অন্তিীপ
আড়িষ্কাি কজি নফলি - র্া র্খ্ে ড়িল কল্পোিও অর্ীর্ !
ড়কশলয় সৃ জেশীলর্াজক ের্ুে িযাটফমি নদওয়াি উজেজশয এই
প্রয়াস পথ চ্লা শুরু কিজলও র্া ড়কন্তু আজ আি নকিল সাপ্তাড়হক
মযাগাড়জজেি গড়ন্ডি মজধ্য আটজক নেই... ড়েজজজদি ড়িস্তৃড়র্জর্
এজেজি নিশ ড়কিু ড়ের্যের্ুে সিংজযাজে ; িাড় জয়জি পাঠক-কুজলি
িািোি পড়িড়ধ্। কড়ির্া-গল্প-ভ্রমিকাড়হেী এিিং আিও োোড়িধ্
ড়িিাজগি সিুজ াজস মুি ফড় িংজয়ি মজর্াই সফলিাজি ড়িচ্িি
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কজি চ্জলজি অিাজধ্ ; কাগজ-কলজমি নিাাঁওয়া িা াও িকলজম
স্পশি কজিজি আমাজদি স্বত্ত্বা ! অসিংখ্য, অলোিড়র্ মজে নয অড়িেি
স্বাজদি নিাাঁয়া জাড়গজয়জি "জেট-ফড় িং", র্াি ঋি'নশাধ্' নর্া সম্ভি
েয় নকাজোড়দেই, র্াই ঋি'স্বীকাি' কজি ধ্েযিাদাজন্ত এটুকুই
িলাি :
'নলখ্ক' নিজশও চ্াইি র্ুড়ম সঙ্গী হজয় নথজকা,
নর্ামাি নদজশ আমায় র্িু 'পাঠক' সাজজই নিজখ্া !
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ফড় িং নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- অয়ে চ্জটাপাধ্যায়
(ড়িিাগীয় সম্পাদক, সিংস্কৃর্ সু িাড়ষর্মালা)
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সমজয়ি সাইজকজল পযাজিল কজি নপড়িজয় এলাম ১৯৯ড়ট সিংখ্যা। ৪
িিি আজগ ১০ই নসজেম্বি, ২০১৭ নর্ লোাঁড়টসিংখ্যক মােু ষজক সজঙ্গ
ড়েজয় নয "নেট ফড় িং" - এি পথ চ্লা শুরু হজয়ড়িল আজ ৪ িিি
পূ ড়র্িি নদািজগা ায় নপৌঁিজোি প্রাক্-মূ হুজর্ি এজস ড়েড়দ্বিধ্ায় িলাই
যায় নসই "নেট ফড় িং" িািংলা সাড়হর্য জগজর্ এক েিড়দগজন্তি
সূ চ্ো কজিজি। শুধ্ু র্াই েয়, সাপ্তাড়হক অেলাইে সাড়হর্য পড়ত্রকা
রূজপ এক েি নচ্র্োি ড়িকাশ ড়টজয় জেমােজস নেট ফড় িং এক
অেেয স্থাোড়ধ্কাি কজি ড়েজয়জি। পাঠক সিংখ্যা িু াঁজয়জি প্রায়
১,০০,০০০ এি গড়ন্ড। এক েজজি নগাটা সপ্তাহ, ড়িজোদে, হৃদজয়ি
ড়চ্িকুট, আটি গযালাড়ি, িড়ি ও িািো, কযাজমিামযাে অফ দয উইক,
িেযিা িজে সু ন্দি, িান্না-িান্না, ফড় িং সাক্ষাৎ, অিুগল্প, পিমািু
কড়ির্া - এসজিি পাশাপাড়শ "সিংস্কৃর্ সু িাড়ষর্মালা"ও পাঠজকি
হৃদয়মড়ন্দজি স্থাে দখ্ল কজি ড়েজয়জি। 'ড়িিাগীয় সম্পাদক' এই
টযাগড়ট আমায় নদওয়া হজলও নিড়শিিাগ কৃড়র্েই নয আসজলই
ড়িক্রমদাি প্রাপয নসটা িলাি অিকাশ িাজখ্ো। "প্রড়র্িািই ের্ুে
চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা ড়দলাম। এই পড়ত্রকা
আপোজদি সিাি। র্াই প্রশিংসা, সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয
সিই জাোজর্ পাজিে ড়েড়দ্বিধ্ায়।" - পড়ত্রকাি নশজষ পুেশ্চ অিংজশ
এই ন াষিাড়ট, নকিল ড়দজয়ই ক্ষান্ত থাজকড়ে "নেট ফড় িং"। িিিং,
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ড়িড়িন্ন সমজয় পাঠকমহল নথজক আসা সদথিক মর্ামর্ ও েঞথিক
মর্ামর্ সিড়কিু জকই িাস্তড়িক-ই "নেট ফড় িং" "ড়েড়দ্বিধ্ায়" গ্রহি
কজিজি, ড়কিাজি পাঠক মেেস্থ সাড়হজর্যি কােজে কুসু মকাকড়লি
ড়িস্তাি টাজো যায় নসড়দজক েজি নিজখ্ নগজি এিিং ড়েজজজদি
সজঙ্গ িািংলা সাড়হজর্যি ক্রমড়িকাজশ অগ্রিীিূড়মকা পালে কজি
চ্জলজি। োমকিা সাড়হড়র্যকজদি সজঙ্গ একদমই ের্ুে, অোড়ম
নলখ্ক-নলড়খ্কাি নলখ্েীি প্রড়র্ মযিাদা ড়দজয় সসিাজে "নেট
ফড় িং" র্া প্রকাশ কজি চ্জলজি এিিং র্াজদি নলখ্েীি প্রড়র্ সিাে
জ্ঞাপোজথিই কড়পিাইট সিংক্রান্ত িযিস্থাও গ্রহি কজিজি যা
সাড়হজর্যি সিংিক্ষজিি নক্ষজত্রও লোরুেপূ িি অিদাে িাজখ্। গর্িিি
শ্রািিী পূ ড়িিমাি পূ িয লজগ্ন "সিংস্কৃর্ সু িাড়ষর্মালা" ড়িিাজগি পথ
চ্লা শুরু। নেটফড় িং এ আমাজদি এই ড়িিাগ শুরুি উজেশযই ড়িল
- িািজর্ি ও পৃড়থিীি সজিিাত্তম প্রাচ্ীে িাষা সিংস্কৃর্ি িত্নিান্ডাজি
নয সু িাড়ষর্লোড়ল িজয়জি র্া পাঠকমােজস নপৌঁজি নদওয়া। ির্িমাে
ড়িজেি এই গিীি সঙ্কজট আমাজদি সকজলি মােড়সকিাজি সু স্থ
থাকাটা অর্যন্তই জরুিী। শািীড়িক সু স্থর্াি জেয আমিা যজত্নি
ত্রুড়ট িাড়খ্ ো, ড়কন্তু বদেড়ন্দে কমিিযস্তর্াি জাাঁর্াকজল আমিা
আমাজদি মােড়সক সু স্থর্াি ড়দকটাজকই ড়িিৃর্ হজয় যাই। র্াই
প্রড়র্মূ হুজর্ি পড়িির্িেশীল অেু কূল-প্রড়র্কূল পড়িজিজশ সামাড়জক-
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িাজনেড়র্ক - অথিনেড়র্ক - পাড়িপাড়েিক জীিে-যাপজেি মজধ্য
কড়ঠে নথজক কড়ঠের্ি-কড়ঠের্ম সমজয়ও ড়কিাজি ড়েজজি মােড়সক
দৃ ়ের্া িজায় িাখ্া যায় এিিং শুধ্ু ড়েজজ ো ড়েজজি সজঙ্গ অেযােয
সকলজকও মােড়সকিাজি দৃ ়ে নথজক দৃ ়ের্ি-দৃ ়ের্ম কজি নর্ালা
যায় র্া জাোজোই ড়িল এই ড়িিাজগি উজেশয। নয উজেজশয ড়েজয়
এই ড়িিাজগি পথ চ্লা শুরু হজয়ড়িল র্া পাঠকজদি মজেি
আড়িোয় িাপ নফজলজি। র্াজদি হৃদজয়ি কযােিাজস "সিংস্কৃর্
সু িাড়ষর্মালা" নয একটা ড়েড়দিি স্থাে দখ্ল কজি িজস আজি র্া
র্াজদি নদওয়া ড়ফিিযাক নথজকই আমিা জােজর্ নপজিড়ি। "নেট
ফড় িং" এইিাজিই িািংলা সাড়হজর্যি দিিাজি সকলজক সজঙ্গ ড়েজয়
এড়গজয় চ্লুক। "নেট ফড় িং" এি উজ্জ্বল িড়িষযৎ প্রাথিো কড়ি।
সকজল িাজলা থাকজিে, সু স্থ থাকজিে। ঈেি সকজলি মঙ্গল
করুক।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

ফড় িং নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- মড়িকা দাস
(সহিঃ সম্পাড়দকা, নেট ফড় িং)
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িাজলািাসাি নেটফড় িংকিংড়ক্রট আি যে মােি শহজি নিড়শিিাগ মােু ষই যখ্ে যাড়েক
নসই সময় দাড় জয় প্রড়র্ড়েয়র্ সাড়হজর্যি রূপ-িস-গজন্ধি আস্বাদে
ড়দজয় চ্জলজি নেটফড় িং। দী িড়দে িন্ধুি সাজথ নদখ্া ো হজল মে
নযমে আজিগপ্রিি হজয় ওজঠ নর্মড়ে প্রজর্যক িড়িিাি নেটফড় িং
ো প জল মেটা িীষি আেচ্াে কজি। িলাইিাহুলয িাজলািাসাি
আজিকোম নেটফড় িং। সখ্যর্া আি আজিজগি আজিক োম
নেটফড় িং। নিাজটা নথজকই আড়ম প াজশাোি পাশাপাড়শ গল্পকড়ির্াি িই প জর্ িীষি িাজলািাড়স। আি নসই িাজলািাসাি
র্াড়গজর্ই কখ্ে নয নলখ্াজলড়খ্ি প্রড়র্ একটা টাে অেু িি কিজর্
লাগলাম িুঝজর্ই পাড়িড়ে।স্কুল এিিং কজলজজি মযাগাড়জজে নিাজটা
নিাজটা নলখ্া স্থাে নপজলও ধ্ািািাড়হকর্া িজায় িাড়খ্ 'নেটফড় িং'
এি মাধ্যজম। আমাি ড়িড়শি কড়ি িন্ধু জাহাঙ্গীি নহাজসে প্রথম
আমাজক নেটফড় িং সমজন্ধ অিগর্ কজিে এিিং ড়র্ড়েই যুি কজিে
"জেটফড় িং নলখ্ক সমাজিশ" এি নহায়াটসযাপ গ্রুজপ।
এিপি নেটফড় িং সাপ্তাড়হক সিংখ্যায় ড়েধ্িাড়ির্িাজিই প্রকাশ নপজর্
শুরু কজি আমাি কড়ির্া এিিং নসই সাজথ হজয় উড়ঠ নেটফড় িং এি
একড়েষ্ঠ পাঠক।ড়কিু মাস নেজটি জাজল আিদ্ধ থাকজলও
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'নেটফড় িং পূ জা সিংখ্যা ২০১৮' ড়েজয় অেু ড়ষ্ঠর্ আজলাচ্ো সিায়
প্রথম সাক্ষাৎ জট নেটফড় িং এি ড়িড়শি নলখ্ক নলড়খ্কাজদি সাজথ
এিিং মযাগাড়জজেি সম্পাদক ড়িক্রম শীল মহাশজয়ি সাজথ। এিপি
নেটফড় িং জন্মড়দে উদযাপে এিিং িই নমলা সিংখ্যা প্রকাজশ আিাি
সকজলি সজঙ্গ সাক্ষাৎ জট। হাড়স আড্ডা গল্প সি ড়কিু ই হয়। এ
নযে এক অেয িকম িালিাসা। যড়দও গর্ এক িিজি কজিাো
মহামাড়িি জেয হয়ড়ে নকাজো নদখ্া-সাক্ষাৎ িা হয়ড়ে নকাজো ফড় িং
আড্ডা। র্জি এই মহামাড়ি কাড়টজয় আিাি ফড় িং আড্ডায় নদখ্া
হজি এই আশা িাড়খ্।
সমজয়ি নরাজর্ নিজস যাওয়া িযস্তর্াি কমিজীিজে সপ্তাজহি িু ড়টি
ড়দজে নযে নেটফড় িং ড়েজয় আজস এক অফুিন্ত আেন্দ।সাড়হর্য নয
সমজয়ি জার্াকজল হাড়িজয় যায়ড়ে র্াি দৃ িান্ত এই নেটফড় িং।
নেটফড় িং পড়িিাজি আিদ্ধ থাকজর্ নপজি ড়েজজজক গড়িির্ মজে
কড়ি এিিং নসই সাজথ নেটফড় িং পৃড়থিীি প্রজর্যকড়ট নকাজি িাো
নমজল উজ নি াক এই কামো কড়ি।
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ফড় িং নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- অেুপম ড়মত্র
(ড়িিাগীয় সম্পাদক, হৃদজয়ি ড়চ্িকুট)
প্রসাড়ির্ হৃদজয় আজ আেন্দ-সমুি। পাজয় পাজয় ২০০, িীষি
আেজন্দি ড়দে আমাজদি। শুরু নথজক এই পড়িিাজিি সজঙ্গ যুি
আড়ম, পিির্িীজর্ সিাসড়ি যুি হলাম ‘হৃদজয়ি ড়চ্িকুট’ ড়িিাজগ,
প্রাড়ন্তক শহজি িজস ড়িক্রজমি এই িািোজক কুড়েিশ জাোই।
ড়িিাজগি অেেযর্া আমাজক আিু র্ কজি প্রড়র্ড়েয়র্। িড়িিাি
মাজেই নেট ফড় িং, ের্ুে নলখ্া প াি ড়দে। অিযাজস পড়িির্
হজয়জি। অজেক সমসযা, প্রড়র্কূলর্াি মাজঝ নেট ফড় িং উজ্জ্বল।
একিাশ শুজিো জাোই নেট ফড় িং এি সম্পাদক ড়িক্রম শীল ও
নেট ফড় িং এি ড়িিাগীয় সম্পাদকজদি যািা নেট ফড় িং ড়টম এি
সজঙ্গ যুি। অেন্ত শুি কামো িইজলা নেট ফড় িং এি প্রড়র্।
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ফড় িং নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- শাড়কলা খ্ার্ুে
(ড়িিাগীয় সম্পাদক, িড়ি ও িািো)
একড়দে what's app এ স্টযাটাস নচ্ক কিজর্ কিজর্ এক
িান্ধিীি স্টযাটাজস নদখ্লাম, র্ািই একটা ড়েজজি নলখ্া একটা
কড়ির্া নপাস্ট কজিজি, ওপজি নলখ্া "নেটফড় িং সিংখ্যা" কড়ির্াি
োম আি ওি ড়েজজি োম, আড়ম ড়জজ্ঞাসা কিলাম নকাে পড়ত্রকা ?
আড়ম নলখ্া ড়দজর্ পািজিা ! নকমে একটা সিংজকাচ্ নিাধ্ কাজ
কিড়িজলা, িান্ধিী িলজলা নকজো েয় ! আমাজক পাড়ঠজয় নদ।
র্ািপি আমাি নলখ্া পাড়ঠজয় ড়দলাম, পজিিড়দে একটা অজচ্ো
েম্বি নথজক মযাজসজ আসজলা, নর্ামাি নলখ্াটা িাজলা হজয়জি, নেট
ফড় িং ব্লজগ নপাস্ট কজি নদওয়া হজয়জি, নসই মুহূর্িটা নিালাি মর্
েয় ! আড়মও নয ড়লখ্জর্ পাড়ি, আমাি নলখ্াও নয িাপজর্ পাজি,
এটা শুজে একিাশ উৎসাহ নপলাম। র্ািপি এমে কজি নলখ্া
নদওয়াি পাশাপাড়শ আমাি নর্ালা ড়কিু িড়ি পাঠালাম। একড়দে
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নেট ফড় িং এি সাপ্তাড়হক সিংখ্যায় ড়িিাগীয় সম্পাদক ড়হজসজি
আমাি োমটা নদখ্জর্ নপলাম...।
এখ্ে আড়ম প্রায় ৩/৪ খ্াো পড়ত্রকাি সাজথ যুি, র্জি "নেট
ফড় িং" আমাি অেযর্ম িাজলািাসা আমাি অেু িূড়র্। আি
ড়িক্রমদাজক যখ্েই নকাজো নলখ্া পাড়ঠজয়ড়ি র্খ্েই আমাি িুল
সিংজশাধ্ে কিাি সু জযাগ নপজয়ড়ি। দাদাি এর্ অক্লান্ত পড়িশ্রম আি
আমাজদি সড়িড়লর্ কজিি ফল আমিা পাজিাই, একড়দে
"নেটফড় িং "নক আিও মােু ষ ড়চ্েজি ! আিও নিড়শ পাঠজকি
কাজি নপৌঁজি যাজি নেট ফড় িং।
আমাি এর্টুকু পথচ্লা এই নেটফড় িং এি হার্ ধ্জিই।।
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ফড় িং নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- নদিড়ির্া ন াষ
(ড়িিাগীয় সম্পাদক, পাঠ প্রড়র্ড়ক্রয়া)
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আড়ম নদিড়ির্া ন াষ, নেট ফড় িং সাপ্তাড়হক অেলাইে মযাগাড়জজেি
একজে ড়িিাগীয় সম্পাড়দকা। অজেক কড়ি-িন্ধু র্াজদি অেেয
সু ন্দি সৃ ড়ি ড়দজয় প্রড়র্ সপ্তাজহই 'নেট ফড় িং' নক সমৃদ্ধ কজি
চ্জলজিে। সকজলি সড়িড়লর্ প্রয়াজস আজ 'নেট ফড় িং' এি পাঠক
সিংখ্যা প্রায় এক লাখ্। অজেকলোজলা সিংখ্যা নপড়িজয় এজস আজ ৪ঠা
জুলাই নেট ফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি কজিজি। আশা িাখ্ড়ি
আগামী ড়দজে আজিা অজেক কড়ি, নলখ্কজদি সু ন্দি নলখ্েী 'নেট
ফড় িং' এি মাধ্যজম আিও নিড়শসিংখ্যক পাঠজকি কাজি নপৌঁিজর্
সক্ষম হজি। এিাজিই 'নেট ফড় িং' সাড়হর্যজগজর্ আজিা নিড়শ
পড়িড়চ্ড়র্ লাি কিজি। 'নেট ফড় িং' পাজশ সিসময় থাকাি ইজে
ড়েজয় এিিং সাড়িিক সাফলয কামো কজি আমাি র্িফ নথজক
অজেক শুজিো ও অড়িেন্দে িইজলা ‘নেট ফড় িং’ এি জেয ।
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ফড় িং নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- অড়েজমষ পড়ণ্ডর্
(ড়িিাগীয় সম্পাদক, েীড়র্ কথা)
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জীিজে চ্লাি পজথ আমাজদি োো িাাঁধ্াি সিুখ্ীে হজর্ হয় আি
এই িাাঁধ্া হয় ধ্বিংস কজি, র্া ো হজল ের্ুে রূজপ আড়িষ্কাি কজি।
ড়ঠক নর্মেই শর্ আ াজর্ি ফজল প্রড়র্িাজদি নসই িাষা প্রকাশ
কিজর্ এিিং ড়েজজজক ের্ুে রূজপ আড়িষ্কাি কিজর্ সঙ্গ নদয়
আমাজদি ড়প্রয় ‘নেটফড় িং’।
ও হযাাঁ আমাি পড়িচ্য়-ই নদওয়া হল ো। আমাি োম অড়েজমষ
পড়ণ্ডর্, আড়ম এক র্রুি নলখ্ক।
জীিজে চ্লাি পজথ যা ড়কিু প্রর্যক্ষ কড়ি র্া প্রড়র্ড়লড়পি দ্বািা
প্রকাশ কড়ি এই সপ্তাড়হক পড়ত্রকায়।
আমাি এই অেলাইে পড়ত্রকায় আগমে ২০১৮ সাজলি নফব্রুয়াড়ি
মাজস ড়িক্রমদাি হার্ ধ্জি। প্রথম ড়িক্রমদাি সাজথ আলাপ-পড়িচ্য়
হয় আমাজদি Engineering college এ। নসই সময় খ্ুি একটা
নলখ্াজলড়খ্ কির্াম ো ড়কন্তু আজলাি সিংস্পজশি থাকজর্ থাকজর্
কজি নয আমাি জীিজে আজলাি প্রিাি পজ নগল নিাঝাই নগল
ো। সড়র্য ড়িক্রমদা আমায় নলখ্ক ড়হজসজি আড়িষ্কাি কজিজি এিিং
নেটফড় িং র্া প্রকাশ কিজর্ সাহাযয কজিজি।
আমাি দৃ ়ে ড়িোস আমাজদি ড়প্রয় নেটফড় িং র্াি ড়িস্তাি টাজি
সািা ড়িেজুজ ।
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িাজলািাসাি নেট ফড় িং
সায়ে িড়িক
নেটফড় িং সম্পজকি িলজর্ নগজল নশষ হজি ো। যর্িািই িলজিা,
ড়কিু ো ড়কিু কম নথজক যাজি নকাথাও একটা।
আড়ম যখ্ে নিাট ড়িলাম, র্খ্ে একটা দাদাি সাজথ কথা িলজর্
িলজর্ নদখ্জর্ পাড়ি— র্াি জিি নদওয়াজল ড়কিু নিজলজদি সাজথ
একটা িড়ি নঝালাজো িজয়জি। িড়িটাি সামজে নযজর্ই নদড়খ্, সিাি
হাজর্ একটা কজি মযাগাড়জে ধ্িা িজয়জি। আিও িাজলা কজি লক্ষয
কিজর্ই নদড়খ্ আাঁকা ফড় িং-এি িড়ি, নসই মযাগাড়জজেি ওপজি।
র্খ্ে আি অর্ ড়কিু িুঝর্াম ো, পাজল্ট আি ড়জজ্ঞাসা কড়িড়ে।
এিপজি যখ্ে ড়িড়িন্ন গল্প ড়লখ্জর্ শুরু কজিড়ি, র্খ্ে
নহায়াটসঅযাজপ আিও একজে দাদাি স্টযাটাস নচ্াজখ্ পজ নগল।
নদড়খ্, ওি একটা কড়ির্া নেটফড় িং-এ নিড়িজয়জি। আমাি নদজখ্ই,
প্রায় ড়র্ে িিি আজগি কথা মজে পজ নগল— আজি, নসই
দাদাটাি িাড় জর্ নদজখ্ড়িলাম ো? এই মযাগাড়জেটাই হাজর্
ধ্জিড়িল, নসটাজর্ও নর্া নেটফড় িং নলখ্া ড়িল।
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ড়র্ে িিি আজগি কথা মজে পজ নগল, সাজথসাজথই। র্খ্ে
আমাি মজেও একটা আশা নজজগ উঠল, আমাি নলখ্া যড়দ পাঠাই!
নসই দাদাজক নমজসজ কিজর্ই আমাজক নেটফড় িং-এি সম্পাদজকি
সাজথ নযাগাজযাজগি মাধ্যম িজল ড়দল, এিিং সম্পাদক আমায়
র্াজদি গ্রুজপ জজয়ে কড়িজয় ড়দল।
ই-মযাগাড়জে, নেটফড় িং। প্রড়র্ িড়িিাি কজি, আমাজদি গ্রুজপ
ড়পড়িএফ িাউেজলাি কিিাি জেয একটা ড়লঙ্ক আসর্।
িাউেজলাি কির্াম, প র্াম।
প্রায় এক-দু’মাস নকজট নগল। আমাি নলখ্া পাড়ঠজয় নিজখ্ড়িলাম,
প্রকাশ হড়েল ো। ড়কন্তু এক িড়িিাি, নফােটা ড়িপ্ ড়িপ্ কজি
নিজজ উঠল। নদড়খ্, যথািীড়র্ িাওেজলাি কিিাি ড়লঙ্ক এজস নগজি।
আড়ম নসড়দেও খ্ুি উজত্তড়জর্ হজয় প জর্ শুরু কিলাম, আি
িািজর্ লাগলাম— আজ যড়দ আমাি নলখ্া নিি হয় !
সূ ড়চ্পত্র প জর্ই নদড়খ্, আমাি োমটা পড়িষ্কাি কজি র্াজর্ নলখ্া
িজয়জি। নদখ্লাম, আমাি গল্প এর্ড়দে পজি নিড়িজয়জি। নসড়দে
যর্টা খ্ুড়শ হজয়ড়িল, িলিাি মর্ ো। আি নসড়দে নথজক নয
প্রকাশ হাওয়া শুরু হল, আজও আমাি নলখ্া প্রড়র্ সপ্তাজহ
প্রকাড়শর্ হয় নেটফড় িং-এ।
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আড়ম শুধ্ু ধ্েযিাদ-ই ো, র্াি নথজকও যড়দ নিড়শ ড়কিু নথজক
থাজক, র্া আড়ম নেটফড় িং-এি সম্পাদকজক ড়দজর্ চ্াই। আমাি
প্রথম নলখ্া প্রকাশ নেটফড় িং ই-মযাগাড়জজেই, এিপজি নিশ ড়কিু
ড়েজজি নলখ্াি িই িাপা হয়। ড়কন্তু, নসই িইজর্ও ‘নলখ্ক
পড়িড়চ্ড়র্’নর্ জায়গা ড়দজয়ড়ি, আমাি িাজলািাসাি মযাগাড়জে
নেটফড় িংজক।
ড়িড়িন্ন শহজিি ড়িড়িন্ন জায়গায় নেটফড় িং-এি স্টল নদখ্জর্ পাওয়া
যায় িইজমলায়। র্জি, একজে নকাচ্ড়িহািিাসী হজয় িািংলাি
সিজচ্জয় ি ই-মযাগাড়জে নেটফড় িং-এি সাজথ যুি হজর্ নপজি
আড়ম খ্ুিই গড়িির্। আপোিাও আসু ে, নেটফড় িং-এি সাজথ যুি
হে— প ু ে। নদখ্জিে, আপোি ড়েজজিও গিিজিাধ্ হজি।
নেটফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি কজিজি আপোজদি িাজলািাসা
ড়েজয়। আপোিাও আসু ে, আপোজদি সহজযাড়গর্াি হার্ িাড় জয়
ড়দে— প্রড়র্ড়ট নলখ্ক এিিং পাঠক উিয়জকই আমাি আন্তড়িক
শুজিো ও অড়িেন্দে জাড়েজয় আড়ম নশষ কিড়ি।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

নেট ফড় িং এিিং আমাি আত্মপ্রকাশ
ইমােুজয়ল হক
নলখ্াড়লড়খ্ি অিযাস আমাি ড়িল ো এজকিাজিই। দশম নশ্রিীজর্
প াি সময় ২০১২ সাজল একখ্াড়ে অজগািাজলা কড়ির্া
ড়লজখ্ড়িলাম- িযাস এর্টুকুই। আি সাড়হর্য-পুস্তক-লাইজব্রিী
এসজিি অড়িজ্ঞর্া আমাি নেই িলজলই চ্জল। র্জি অিজচ্র্জে
অজপক্ষা ড়িল একটা এিকম িযাটফজমিি, নযখ্াজে েিীেজদি নলখ্াি
সু জযাগ নদওয়া হয়। ২০১৮ সাজল এক িন্ধুি সজঙ্গ কথা িলজর্
িলজর্ হঠাৎ নস িলল "নেট ফড় িং" এি কথা। আগ্রহ ড়েজয়
িললাম সাপ্তাড়হক অেলাইে মযাগাড়জে, র্াহজল নর্া আড়মও নলখ্া
ড়দজর্ পাড়ি। র্ািপি িন্ধুি কাি নথজক ড়িক্রমদাি োম্বাি ড়েজয়
নহায়াটসঅযাপ গ্রুজপ যুি হওয়া। র্র্ড়দজে চ্ড়িশড়ট সিংখ্যা নপড়িজয়
নগড়িল নেটফড় িং। এিপি নযে ড়েয়ড়মর্ পাঠক ও নলখ্ক এ
পড়িির্ হজয় নগলাম নেটফড় িং-এি। কলম ড়েজয় িসজলই এখ্ে নয
কড়ির্া ড়কিংিা গল্প বর্ড়ি হজয় যায়। আি ড়েজজি কাজি অড়িোসয
হজলও সড়র্য নয একটু সময় ড়দজলই গাে ড়কিংিা ড়িে বর্ড়ি হজয়
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যায়। নেটফড় িং-এি সজঙ্গ পথচ্লা ৫০ সিংখ্যা, ১০০ সিংখ্যা এিিং
চ্লজর্ চ্লজর্ ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি। খ্ুি গড়িির্ নিাধ্ কড়ি সিাি
ড়প্রয় নেটফড় িং নদজশ-ড়িজদজশ সমাদৃ র্ হজে িজল এিিং প্রিীেজদি
সজঙ্গ েিীেজদি সাড়হর্য ড়দগন্ত খ্ুজল নদওয়াি জেয। নেটফড় িং-এি
নযে িড্ড আপে হজয় নগড়ি, সজঙ্গ ড়িক্রমদাি-ও। ইজে আজি
নকাে একড়দে দাদাি সজঙ্গ কাজ কিজিা-অড়র্ শীঘ্রই !
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- সালুজো সিকাি
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আড়ম সালুজো, আি এই ৪ঠা জুলাই আমাজদি সকজলি নেজহি
নেট ফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি কিজি। এিাজিই নযজো ২০০০২০০০০ কজি পাঠক-নলখ্জকি হৃদজয় উজ চ্লুক এই কামো
কড়ি।
আলাদা কজি প্রশিংসা কিাি নকাজো িাষা আি আমাি নেই, নযে
যর্ই িলজিা কম িলা হজি।
শুধ্ু িড়িিাজিি অজপক্ষাটা জাড়ি থাকজলা...
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- শম্পা গাঙ্গুলী ন াষ
"নেট ফড় িং" এি জগজর্ আমাি প্রজিশ খ্ুি নিড়শ ড়দে েয়। ড়কন্তু
এক অফুিন্ত িাজলালাগা এখ্াজে...। ড়পড়িএফ এ ড়ক্লক কিজলই
অজেক আজলা, অজেক িি, আেজন্দি সমাজিাহ। কখ্জো প্রকৃড়র্
এখ্াজে অকৃপিিাজি ধ্িা নদয় কড়ির্ায়, কযাজমিায়। আি গল্পলোজলা
নযে কথা িজল চ্জল ড়েিঃশজব্দ। িড়িিাি দুপুজি... নেটফড় িং এি
সাজথ আমাি মর্ আপোিাও ড়েশ্চয় ড়িচ্িি কিজর্ থাজকে
কল্পোি জগজর্? আড়ম খ্ুি সাধ্ািি পাড়ঠকা, িাজলালাগাটুকু
জাোলাম। আি হযাাঁ, নেট ফড় িং এি সম্পাদক ড়িক্রম শীল-নক
অসিংখ্য ধ্েযিাদ ও কৃর্জ্ঞর্া জাোই আমাজক প্রড়র্ িড়িিাি
ড়পড়িএফ সিংখ্যা মজে কজি পাঠাজোি জেয। ড়িক্রজমি গাওয়া গাে...
"নপয়াি হযা" অেিদয। "র্ুড়ম িজি েীিজি"ও মে িু াঁজয় যায়।
এিাজিই নেট ফড় িং র্াি িাো নমজল আকাশ িু াঁজয় যাক...
শুিকামো িইজলা।
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- নসৌড়মর্ সিকাি
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সাড়হর্য জগজর্ নেট ফড় িং নযে েি-ড়দশািী। ২০০ এটা নকিলমাত্র
একটা সিংখ্যা। নেট ফড় িং অজেকটা পথ পাড় নদজি আমিা এটাই
আশা িাখ্ড়ি। নলখ্কজদি কলম চ্লুক, সিাই দারুি ড়লখ্জি।
আমাি ড়িোস সাড়হজর্যি জগৎ এ ের্ুে নিকিি সৃ ড়ি কিজি
নেটফড় িং।
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- পাথি নদি পাপাে
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আমাজদি নদজশ ইন্টািজেজটি প্রথম পদজক্ষপ প্রায় আ াই দশজক,
এজর্াটা সমজয়ি মজধ্য ড়িড়িন্ন নক্ষজত্র প্রযুড়ি ড়দে ড়দে উন্নর্ নথজক
উন্নর্র্ি হজয়ই চ্জলজি । নিাটজিলায় িািা-মা সকজলি কাজি
শুজেড়ি এককাজল আমিা যা কল্পো কির্াম এখ্ে। নসসিই িাস্তি
হজয়জি, নয নকােও ড়িষয় ড়েজয় মােু ষ সিাি প্রথজম নেট দিিাজিই
সন্ধাে কজি র্াি ড়েজজি ড়েজজি উৎসু কর্াি ড়খ্জদ নমটায় এ সড়র্য
অিািেীয়। আজলা-আাঁধ্াি, সু খ্-দুিঃখ্ সাজথ ড়েজয় আমাজদি
সিসমজয়ি পথ চ্লা ড়িজলা আজি থাকজি, র্িুও িলজর্ই হয়
নেটপা াি এক অেয োম "নেটফড় িং"। ফড় িং িলজলই প্রথজমই
মাথায় আজস পর্জঙ্গি কথা যা উজ -উজ নি ায় এড়দক নথজক
নসড়দক, আি ির্িমাজে নেজটি গড়র্ দ্রুর্ নথজক দ্রুর্র্ি হজয়
উঠজি র্াি সাজথ র্াল ড়মড়লজয় ফড় িং এি গড়র্ও দ্রুর্গামী হজয়
উজঠজি প্রাড়ন্তক শহি নথজক মফিঃস্বল নয ড়দজকই নহাক ো নকজো
েি প্রজজন্মি ড়িড়িন্ন িািধ্ািাি র্থা োম ো জাো ড়িড়িন্ন
নলখ্কজদি নযে ড়মলেজক্ষত্র হজয় উজঠজি 'নেটফড় িং' র্া নদজখ্
সড়র্য অিাক হজয় যাই। আসজল এলোজলাই নয উৎসাহ উেীপোি
প্রািিায়ু । যড়দও জাড়ে কড়ির্া িা কড়িি নকােও উত্তিসূ িী হয় ো
র্িুও িলজিা এক প্রজন্ম আজিক প্রজজন্মি হাজর্ কলম র্ুজল নদজি
িাি-িািোি উত্তিসূ িী ড়হজসজি এটাইজর্া আমাজদি প্রাড়প্ত।
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নেটফড় িং এি পা াজর্ ের্ুে ের্ুে ি গজ উঠুক, ের্ুে ের্ুে
ফুল ফটুক সকলজক পজথি ড়দশা নদখ্াক ের্ুে িাজিি,ের্ুে
িজন্দি এই কামোই কড়ি সিসময়।
“শূ জেয নমজল িাো হজিা চ্ল আেমো
দুিঃখ্ সু জখ্ি নলশ কাড়টজয় িুলজিা সকল মাো ।।”
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- সঞ্জয় সিকাি
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প্রচ্ন্ড একাড়কজে কড়ির্ািা যখ্ে িাজয়ড়িি িাাঁজজ নিািা িন্দী, ড়ঠক
নসই সময় social media নর্ সাড়হর্য সম্ভাি ড়েজয় উজ নি াজর্
নদড়খ্ নেট ফড় িং নক !
নসই নথজক শুরু নেট ফড় িং এি সাজথ পথ চ্লা, এখ্াজেই
প্রকাড়শর্ হয় আমাি প্রথম কড়ির্া "অধ্িা স্বপ্ন" র্ািপি সময়
গড় জয় যায় প্রকাড়শর্ হজর্ থাজক আজিা কড়ির্া। যড়দও নলখ্ক
অজপক্ষা পাঠক ড়হজসজিই ক্রমশ নেট ফড় িং এি সাজথ িা জর্
থাজক আমাি আড়ত্মক ড়েড়ি র্া
নেট ফড় িং এি নলখ্ক ও পাঠককুজলি কাজি িড়িিাি মাজে শুধ্ুই
একটা িু ড়টি ড়দে েয় !
িড়িিাি মাজে, লোিী নলখ্ক ও লোিমুগ্ধ পাঠকগজিি অেলাইে
সাড়হর্য আসিও িজট।
নযখ্াজে ড়িড়িন্ন ড়িিাজগ প্রিীিিা নর্া িজটই নসই সাজথ ড়েড়দ্বিধ্ায় ও
অড়র্সহজ িাজি েিীে নলখ্কিাও র্াজদি নলখ্েী প্রকাজশ সমথি
হয়। এিাজিই আগামী ড়দেলোজলাজর্ মে নথজক নেজট, নেট নথজক
মজে অিযাহর্ থাকুক র্াি সাড়হর্য-উ াে।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০০

সি নশজষ আমাি পক্ষ নথজক নেট ফড় িং নক জাোই অসিংখ্য
শুজিো। শুজিো জাোই ড়েিলস সম্পাদকমন্ডলী ও সজিিাপড়ি লোিী
নলখ্ক ও ড়প্রয় পাঠকগি নক।
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- িজি আলী
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র্রুিজদি কল্পর্রু নেট ফড় িং। আমাি স্বপ্নপুিীি মায়া ে
নম িাড়লকাি নদজশ স্বপ্নপূ িজিি একান্তই আপে নখ্লা ি নেট
ফড় িং ! শুধ্ু র্াই েয়, িাস্তি জীিজেি কড়ঠের্ম পাওয়া োপাওয়াি ড়হজসি ড়েকাজশি জাাঁর্াকজল জীিে যখ্ে খ্াড়ি খ্ায় নেট
ফড় িং র্খ্ে এক ড়েিঃস্বাথি স্বপ্নপূ িজিি িযাটফমি।
ির্িমাে সমজয় প্রথাগর্ ড়শক্ষাি প্রসাজিি সাজথ সাজথ চ্াড়িপাজশ
সু ন্দি সু ন্দি সাড়হর্য প্রড়র্িাধ্ি লোিীজজেি ি ািড় । যাাঁিা আজ
কড়ি/নলখ্ক অথিাৎ সাড়হড়র্যক ড়হজসজি নিশ সু পড়িড়চ্র্ র্াাঁজদি কথা
িাদ ড়দজলও অগড়ির্ ের্ুে মুখ্জক (যাাঁিা সড়র্যই সু ন্দি প্রড়র্িাি
অড়ধ্কািী) নলখ্াি জগজর্ পড়িচ্য় কড়িজয় চ্জলজি নেট ফড় িং ।
এিা াও, এই একড়িিংশ শর্াব্দীজর্ দাাঁড় জয় িা জীিে িযিস্থাি
আমূ ল পড়িির্িজেি িযস্তর্ম ড়িড়জটযাল যুজগ রুড়টে মাড়ফক হাজর্ি
মুজঠাজফাজে নপৌঁজি ড়দজে এক অপূ িি সাড়হর্য সম্ভাি। ফজল আড়ম
ড়িোস কড়ি নয আমাি মজর্া অজেজকিই কাজি নেট ফড় িং নযে
সাক্ষাৎ কল্পর্রুি িূড়মকা পালে কজি আসজি আি অজেজকি
সাড়হর্য-িচ্ো ড়পপাসা নমটাজোি নযমে মাধ্যম নর্মড়ে সাড়হর্যিস
আস্বাদজেিও নপয়ালায় পড়িির্ হজয়জি ।
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আড়ম নদায়া কড়ি এিাজিই নেট ফড় িং র্াি ড়িড়জটযাল িড়িে পাখ্াি
ঝাপটায় িািংলা সাড়হজর্যি আড়িোয় আিহমাে কাল ধ্জি উজ
উজ সাড়হর্যিস ড়ির্িি কিজি ।
নেট ফড় িং এি সিাড়ের্ সম্পাদকসহ পুজিা ড়টমজক শুজিো,
অড়িেন্দে ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপে কজি দু'একড়ট লাইে িিি কিড়ি,
"অসহাজয়ি িুজক সাহস আড়ম, েিিধ্ূ ি িদজেি লজ্জা!
অিলাি মুজখ্ িাষা আড়ম, ট্রজয়ি যুজদ্ধি িেসজ্জা!
পাখ্া নেই র্িুও উড় নেজট নেজট ড়েড়শড়দে,
ড়েিাশাি মরু প্রড়র্ পজদ পজদ, র্িুও আড়ম আশাি নেট ফড় িং !"
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পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জিে- দীড়পকা সিকাি চ্ক্রির্িী
প াশুোি অধ্যায়টা নশষ হজয় যাওয়াি পজি, নকউ চ্াকড়ি, নকউ
িযিসা কজি ফযাড়মড়ল পাড়ি নদয়, ড়কন্তু আড়ম প াজশাোি অধ্যায়
নশজষ চ্াকড়ি পাইড়ে, িন্ধু-িান্ধি, ন ািা-নফিা, িাড় জর্ই িজস ড়দে
নকজট নযর্, টুড়ক-টাড়ক যা মজে আসজর্া খ্ার্ায় ড়লজখ্ িাখ্র্াম
কখ্ে আশাও ড়িল ো, র্া আিাি

মাধ্যজম সিাি কাজি

নপৌঁিজি, হঠাৎ র্খ্ে নশাো যাড়েজলা কজিাো োমক এক িাইিাস
নিড়িজয়জি ড়চ্জে ড়কন্তু আমিা নকউই িাড়িড়ে র্া আিাি সািা
পৃড়থিীজর্ িড় জয় যাজি, নসই িাইিাস নক রুখ্জর্ সিাই নক
িিন্দী কিা হল, সময় আজিা কাটজি ো জি থাকজর্ থাকজর্
একপ্রকাি ড়িজপ্রশে এ যাওয়াি মজর্া অিস্থা ড়ঠক নসই মুহূজর্ি
এক িন্ধু নেটফড় িং োমক এক ওজয়ি নপজ মযাগাড়জজেি নখ্াাঁজ
ড়দজলা, র্জি িাড়িওড়ে এর্ নলাজকি ড়িজ ও নয আিাি নলখ্াও
স্থাে পাজি, এই পড়ত্রকাি নযমে জি নথজক হাজাি নলাজকি সজঙ্গ
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নযে নযাগাজযাগ নর্মড়ে নযে হাজাি নলাজকি মজেি অেু িূড়র্ ফুজট
উজঠজি এই মযাগাড়জজেি মাধ্যজম।
নদখ্জর্ নদখ্জর্ আজ নেটফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পাড়ি ড়দজলা,
এইিাজিই এজগাজর্ থাকুক নেটফড় িং আজিা ের্ুে ের্ুে নলখ্া
সম্ভাি নহাক, নপৌঁজি যাক জি জি, ফুজট উঠুক সিাি অেু িূড়র্
নলখ্াি িড়ঙ্গমায়, নসইসাজথ র্া ার্াড় এই পৃড়থিীও মুি নহাক
কজিাোি নিািল নথজক !!
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নেট ফড় িং নক ২০০ সিংখ্যাি শুজিো
ড়েজিদজে- ড়টম নব্রক দা ফাস্ট

ইজে কজি িই প জর্, গল্প ড়লখ্জর্, গাে শুেজর্, ড়কন্তু নস সময়
আি নকাথায়, আজকাল নর্া সিাই কাজ আি নেট ড়েজয়ই িযস্ত ।
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ড়ঠক এই সময় এই িযস্তর্াি মুহূজর্ি 'মরুিূড়মি মিীড়চ্কা' নযে
আমাজদি "নেট-ফড় িং" । সাড়হজর্যি সমস্ত মায়া লুড়কজয় আজি
"নেট-ফড় িং" এি প্রড়র্ড়ট নপাজস্ট । কািি আমাজদি মেখ্ািাজপি
সঙ্গী ও িাজলালাগাি মুহূর্িলোজলাজক আজিা আেন্দ নদওয়াি যাদুি
চ্াড়িকাড়ঠ িজয়জি নযে "নেট-ফড় িং" এি নপজজ । "Break The
Fast" এি র্িফ নথজক অজেক অজেক শুজিো িইল "নেটফড় িং" নক আি র্াি সকল প্রড়র্িািাে সদসযজদি, পাশাপাড়শ
আমাজদি মজর্া সি পাঠকজদিও জাোই আন্তড়িকর্া । এই
অড়িেিজেি সাজথই আগামীড়দজে আজিা এড়গজয় যাক "নেটফড় িং"। পাজশ থাকজিা আমিা সিাই, সাজথ "Break The Fast",
কথা ড়দলাম ।
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িড়িিাজিি দুপুি....

হঠাৎ নফাজেি Whats App িা Messenger এ
নমজসজ আসাি শব্দ...

Whats App িা Messenger এ এজসজি নেট ফড় িং
এি ড়পড়িএফ িাউেজলাি কিাি ড়লঙ্ক...

প্রড়র্ সপ্তাজহ িড়িিাি আজস, ড়েয়ম কজি আজস নেট
ফড় িং এি সাপ্তাড়হক সিংখ্যা...

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এি নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এি ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিাি আমিা শুেজর্ চ্াই
আপোি অেুিূড়র্।
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নেট ফড় িং প জর্ আপোি নকমে লাজগ? ের্ুে আি
ড়ক ড়িিাগ চ্াে জাোে আপোি মর্ামর্। এই ড়িজশষ
সিংখ্যায় আপড়ে ড়ক নকাে শুজিো-িার্িা ড়দজর্ চ্াে?

র্াহজল ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোি অেুিূড়র্ি কথা
Whats App িা Mail এ। যা প্রকাড়শর্ হজি
"পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং" ড়িিাজগ। সজঙ্গ পাঠাে
আপোি োম ও ড়ঠকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com

-ড়টম নেট ফড় িং
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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 ড়িিাজগ যড়দ ড়েজজি নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অন্তিঃড়মল 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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দৃ শয-কল্প
ড়েজিদজে- নসামোথ নদি

দু’জজেই মা...
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িড়ি ও গল্প
ড়েজিদজে- ড়িমা কমিকাি

আকাজশ এাঁজকজি মহাজদশ...
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্
পাজিে:▪ি া
▪ কড়ির্া (অেড়ধ্ক ২০ লাইে)
▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নিাট গল্প (১০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী
▪ ড়িজিষিমূ লক নলখ্া
▪ িড়ি (Camera-Man-Of-The-Week)
▪ িান্নাি নিড়সড়প (৫০০ শব্দ)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজি িা িক ফিমযাজট Whats
App িা Mail এ
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকি মর্ামর্ নেপজথযড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লাগজি নেট ফড় িং,
আিও ড়ক ড়িিাগ 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 অেু জপ্রিিা, জাোে
আপোি অড়িজযাগও।
পাজয় পাজয় ২০০ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়প্রয়
নেট ফড় িং । নকমে লাগজি আমাজদি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে।
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আপড়েও পাঠাে িড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই িড়ি পিির্িী
সিংখ্যায় আপজলাি কিজিা আমিা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজে কজি কযাজমিা, র্জি িড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজিে ‘’Camera-man of the
week’’ িড়ি পাঠাজর্ পাজিে নয নকাে ড়িষজয়ি ওপি। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদি নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com

Whats app এ িড়ি পাঠাজল িক ফিমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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সিুজজি সমাজিাজহ
Camera-man of the week
নগৌিি নদি
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং
সিংখ্যা-২০০
৪ঠা জুলাই, ২০২১
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002
সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল
ড়িিাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।
উপজদিা র্থা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়িড়জৎ দাস,
আড়ল নমাস্তাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্
গাঙ্গুড়ল ও োজজস মাহমুদ।
নেট ফড় িং কর্ৃিক সিিস্বে সিংিড়ক্ষর্
নেট ফড় িং, ২০২১
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পুেশ্চ
প্রড়র্িািই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজিে
ড়েড়দ্বিধ্ায়। ি া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, িড়ি ইর্যাড়দ
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়র্িাজিি মজধ্য।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বি এ।
আমাজদি

নফসিুক

নপজ

এি

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

