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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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- ন ালাম িসুল, সঞ্জয় নসাম, নকৌড়শক িায়, 
সর্যড়জৎ পাল, ইমােুজয়ল হক, নসৌড়মর্ সিকাি, 
নিজাউল িহমাে, শঙ্কি সূত্রধি, অড়িড়মত্র, পার্ি নদি 
পাপাে, ড়িয়া নদ, আবু্দল িাহাজ, নদিড়ির্া ন াষ, 
অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী, মুড়ি দরুদ। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং ন ৌিি নদি। 
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ফড় িং কর্া 
মােুজষি িার্ড়মক চ্াড়হদাি অেযর্ম হল িাসস্থাে। িাস্তু হািাজোি 
িয় মািাত্মক। পতড়র্িীি োো িাজেই ড়িড়িন্ন সময় যুদ্ধ, 
িাজনেড়র্ক অড়স্থির্া, দাঙ্গা ইর্যাড়দ কািজে িাস্তুহািা হজয়জেে িহু 
মােুষ। সম্প্রড়র্ আফ াড়েস্থাজে হওয়া ড়িপযিয় িহু ড়িষয় েরু্ে কজি 
উত্থাড়পর্ কজিজে সকজলি সামজে। নদশ শড়িশালী ো হজল নস 
নদজশি ো ড়িকজদি ড়িপজদি মুজখ্ প জর্ হয় র্া িুড়িজয় ড়দজয়জে 
এই  টো। মাড়কিে নসো সজি নযজর্ই নদজশি িহু িাে 
র্াড়লিােজদি দখ্জল চ্জল ন জে। নদশ ো াি ড়হড়িক পজ  ন জে 
নদজশি ো ড়িকজদি মজধয। িহু আফ াে ো ড়িজকি মতরু্য হজয়জে 
র্াড়লিােজদি হাজর্। ইড়র্মজধয আজমড়িকা জাড়েজয়জে র্ািা ৩১নশ 
আ জেি মজধয সমস্ত নসো ড়ফড়িজয় আেজি আফ াড়েস্থাে নর্জক। 
যা পড়িড়স্থড়র্ র্াজর্ উদজি  িা জে িািজর্ি জেয। পাশাপাড়শ 
আফ াড়েস্থাে-নক িিজকন্দ্র কজি আ ামী ড়দজে সন্ত্রাসিাদীজদি 
োো ড়ক্রয়াকলাপ মার্াচ্ািা ড়দজয় উঠজর্ পাজি িাির্ সহ সমগ্র 
দড়িে এড়শয়ায়। সািা ড়িজেি োো িাজেি নের্ািা ড়িষয়ড়ট ড়েজয় 
যজর্ষ্ট ড়চ্ড়ের্। র্জি আশ্চজযিি ড়িষয় র্াড়লিােজদি এই 
পদজিপজক সমর্িে কজিজে ড়কেু নদশ যা যজর্ষ্ট হর্াশাজেক। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৮ 

ড়িিজয়ি অট্টাড়লকা 

ন ালাম িসুল 

 
যখ্ে আড়ম ড়কেুই নদড়খ্ ো একড়ট পাহা  আমাি সজঙ্গ  ুজি নি ায় 

র্াি িািী শজব্দি নির্ি আড়ম আমাি নেৈঃশব্দযজক িিে কড়ি 

 

ড়দেগুজলা নসই একই িকম নিৌড়র্ক 

কিিখ্াোি ধাজি জের্াি মাঠ হাড়িজয় ন জে 

আমাি আত্মীয়জদি আড়ম আি খু্ুঁড়জ ো 

 

ড়িিজয়ি অট্টাড়লকা 

যাি ড়সুঁড় জর্ িজস আকাজশি ডাো িাপটাজো নদড়খ্ 

আি আমাি হৃদয় নসৌিজলাজক ড়িচূ্েি হয় 

 

আড়ম কুয়াশায় অড়িিূর্ হই 
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যখ্ে নিািজিলায় জাহাজজি র্লায় সূযি  ণ্টা িাজজ 

নয ড়দেগুজলা হাড়িজয়ড়ে র্ািই নরার্ নিজস ওজঠ জজল 

 

শূজেযি মুজখ্ ড়িমূর্ি আড়ম  ুিড়েলাম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৮ 

জজলি নির্জি 

সঞ্জয় নসাম 
 

আমাজদি জজলি নির্জি আগুে খু্ ুঁড়জ 

খু্ুঁড়জ আগুজেি িজ্বলে ড়িনু্দ 

 

খ্িজল মতদুজল িািীজল নদজখ্ অড়িজ্ঞর্া ড়েলাম 

সাদা হজলা মার্াি চু্ল, দাড়  

 

জজলি নকৌশল নিািা নশষ হয়ড়ে 

জাো নশষ হয়ড়ে জল-িিাহ 

 

িড়র্ড়দে িািান্দায় দাুঁড় জয় ড়শউড়লি নিজ  ওঠা নদখ্র্াম 

 

মজে প জর্া জললা া নর্ামাি মুখ্ 
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আমিা আমাজদি জজলি নির্জি আগুে খু্ুঁড়জ 

আগুজেি নির্জি আমাজদি জলজরার্ 

 

নর্ামাজক ড়লজখ্ ড়লজখ্ জাোই আমাজদি মজেি কর্া 

আমিা নর্ামাজক নজজেড়ে আমাজদি অড়িজ্ঞর্াি আগুজে। 
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নদওয়া কর্া 

নকৌড়শক িায় 

                 
আজ সািাড়দে িতড়ষ্ট হিাি ড়েল কর্া, 

ড়িজজ  ােগুজলা র্াকজর্ ড়েচু্ কজি মার্া। 

ফুটিজলি মাঠটা কাদায় িড়র্ি হজয় নযজর্া, 

িড়র্ি হজয় নযজর্া কাদা জজল িাস্তাি  র্ি যর্। 

মুষল ধািা ধুজয় ড়দজর্া পুিাজো িাড় ি মস্ত োদ, 

নকার্ায় ডুজি হাড়িজয় নযজর্া ড়চ্িংড়  মাজেি ফাুঁদ। 

 

ড়কন্তু ওই নয, অজেজক নযমে কর্া িাজখ্ ো, 

ড়ঠক নর্মড়ে আজ এক নফাুঁটাও িতড়ষ্ট হজলা ো। 

োর্াটা নকমে মে মিা হজয় িইল িযাজ ি নকাজে, 

িাপটা জজল ড়িজজলা ো ইজে গুজলা মজে। 

কম জজল ড়চ্িংড়  গুজলা প জলা ধিা ফাুঁজদ, 
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নিাজ া হাওয়ায় উ জলা ড়কেু শুকজো পার্া োজদ। 

 

আমািও নর্া নদওয়া কর্া, িাখ্া হজলা ো, 

িািজো আমায় িাজজ নেজল, কর্া িাজখ্ ো। 

নদজখ্া িাপু, নর্ামাি িা  নহাক যর্, 

সি কর্া ড়ক র্াজক মজে ইজস্তহাজিি মর্। 

কজি কখ্ে ড়ক িজলড়ে মে নপজর্ নর্ামাি, 

পজিি িাজি নদখ্া যাজি িুল ড়ক ড়েল আমাি। 
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ধুমপাে 

সর্যড়জৎ পাল 
 

ধুমপােজক োড়ক সুখ্টাে িজল 

যড়দ ড় জল খ্াওয়া যায় নধাুঁয়া। 

কযােসাজিি জীিােু নদজহ দাো িাধজলই 

জীিেটাও যায় নখ্ায়া। 

 

সিকাড়ি অেুমড়র্ ড়েজয় ড়স াজিট িাোয় 

কর্ নকাম্পাড়ে আজে োড়ম দামী। 

িাস্তাি নমাজ  ড়স াজিট ধিাজলই 

রু্ড়ম আইে িঙ্গকাড়ি আসাড়ম। 

 

পযাজকজটি  াজয় কযােসাজিি েড়ি ড়দজল 

ড়িড়ক্রজর্ র্াজক ো নকাে িাধা। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৮ 

নধাুঁয়া নখ্জয় নখ্জয় যিা কাড়শ ধিজলও 

ড়স াজিট চ্াই আমাজদি সদা। 

 

িনু্ধজদি আড্ডায় পাড়টি অেুষ্ঠাজে 

যড়দ রু্ড়ম ড়স াজিট ো নখ্জল। 

িনু্ধজদি সাজর্ দূিত্ব িাড় জয় 

গুজে ড়েও কর্ অপিাদ নপজল। 

 

লজ্জা িুজল সাহস কজি যখ্ে 

ড়স াজিজট নদই সুখ্টাে। 

দুড়দে িাজদ আড়মও িড়ল 

ড়ক সুন্দি ড়স াজিজটি ঘ্রাে। 
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স্তব্ধর্া 

ইমােুজয়ল হক 

 

অজর আজিজ ি জলধািা 

িজয় নযজর্ চ্ায় - 

অদতশয েদী হজয় ! 

কখ্েও উজ  নযজর্ চ্ায় - 

হাজর্ হার্ ড়মড়লজয়, 

নচ্াজখ্ নচ্াখ্ নিজখ্ ! 

ড়কন্তু ড়েরুপায় - 

এক অজাো দূিত্ব ; 

এক অজচ্ো েীিির্া ! 

একিাশ স্তব্ধর্া !! 
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 ে টা অসমজয়ি 

নসৌড়মর্ সিকাি 

 
কর্ শব্দ নর্জক কড়ির্া আি মে িজি যায়  াজেি সুজি৷ 

কড়ি ড়শল্পীিা আজেে িজল এই পতড়র্িীটা— 

আজিা সুন্দি লাজ , 

কর্ জজেি সাজর্ হজলা পড়িচ্য়, 

ইজে কজি যাজিা আজিা আজ ৷ 

আমাজদি পূিিপুরুজষিা, 

সুদূি অর্ীজর্ ড়েজলে গুহািাসী, 

এখ্ে আমিা িজয়ড়ে আমাজদি মজর্া, 

কর্  টো, কর্ িটো, যুদ্ধ, 

শাড়েি িােী মািখ্াজে দােজিি অট্টহাড়স৷ 
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্কিজে ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযা াজযা  করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদি 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এি িড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধািািাড়হক  ল্প- 

নচ্াি 

নিজাউল িহমাে 

পিি- ১ 

 

(১) 

" এই ... নেটড়িজে নয েরু্ে মুড়িটা এজসজে ড়িক্রাজেি, নদজখ্ 
নফজলড়েস নসটা?" 

" নকােটা িলজর্া?" 

" আজি... নকােটা আিাি ! এই সপ্তাজহ  ড়িক্রাজেি একড়ট মুড়িই 
নর্া ড়িড়লজ হজয়জে..." 

"...ও, হযাুঁ... ো এখ্জো নদখ্া হয়ড়ে। র্জি নদখ্জিা। একটা 
ওজয়িসাইট নর্জক ডাউেজলাড কিজিা আজ।" 

" শালা... ড়িখ্ািীি িাচ্চা... নেটড়িজেি সািড়িপশে ড়েজল ড়ক 
হয়!!" 
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নটড়িজল কড়ফ ড়দজর্ এজস কর্াগুজলা শুেড়েল অড়েিিাে। নেজলগুজলা 
িায়ই এই কড়ফশজপ কড়ফ নখ্জর্ আজস। অর্িাৎ, ড়েয়ড়মর্ গ্রাহক। 
খু্ি নিড়শড়দে হয়ড়ে অড়েিিাে কলকার্াি এই কড়ফশজপ নিয়ািাি 
কাজ কিজে। ড়কন্তু, এই দু'মাজসই নযে সিকটা ড়েয়ড়মর্ গ্রাহজকি 
মুখ্গুজলাি সজঙ্গ স্বিািগুজলাও নচ্ো হজয় ন জে অড়েিিাজেি। এই 
নেজলগুজলাি কর্াগুজলা িজ ি নিজ  েুজট আসা িাজেি েযায় 
অড়েিিাজেি িুজক ড়িুঁধল। নযে, ির্ হজয় র্াকা জায় ায় নকাজো 
ড়কেুি ধাক্কা নলজ  পুেিায় িিিিে হজর্ লা জলা। এখ্জো নসই  
িাজর্ি কর্া মজে প জল অড়েিিাজেি মজেি আকাজশ অন্ধকাি 
নেজয় যায়। সড়র্য ! নসই ড়িিীড়ষকাময় িার্ অমািসযাি িার্ ড়েল। 

নসই অন্ধকাি িার্ আজ েয় িেি পজিও অড়েিিাজেি স্বজে িজয়ি 
উজেক ড়েজয় জন্ম নেয়। 

(২) 

েয় িেি আজ  অড়েিিাজেি জীিেটা অেযিকম ড়েল। নস 
নকাচ্ড়িহাি নজলাি এক ির্যে গ্রাজম িাস কিজর্া। র্খ্ে অড়েিিাে 
সদয কজলজজ উজঠজে। নকাচ্ড়িহাি কজলজজ ইিংজিড়জ সাড়হর্য ড়েজয় 
প াশুজো কিড়েল এিিং অিীক নসই সময় নকাচ্ড়িহাি  ি:জমন্ট 
ইড়ঞ্জড়েয়াড়িিং কজলজজ কড়ম্পউটাি সাইি ড়েজয় ড়ি.জটক প ড়েল। 
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অিীক এিিং অড়েিিাে সমিয়সী। একই গ্রাজমি নেজল, একই 
সিকাড়ি সু্কল নর্জক এইচ্. এস ড়দজয়জে। অিীক এিিং অড়েিিাে 
খু্ি িাজলা িনু্ধ। অিীজকি িািাি একটা ডাকোম আজে গ্রাজম 
"লক্ষ্মীি নেজল"। যড়দও সামো- সামড়ে নকউ এই োজম ডাকাি 
সাহস পায় ো, ড়কন্তু আ াজল - আিডাজল অেীক দত্ত 
িড়র্জিশীজদি কাজে "লক্ষ্মীি নেজল"। এ ড়েজয় অিীজকি িনু্ধমহজল 
অজেক ঠাট্টা - র্ামাশা হয়। অজেক সময় অড়িজক ওি িনু্ধিা 
"লক্ষ্মীি োড়র্" িজল সজবাধে কজি। নকাচ্ড়িহাি শহজি অেীক 
দজত্তি একটা িজ া কাপজ ি নদাকাে আজে। অজেক টাকা - 
পয়সাি অড়ধকািী িজলই গ্রাজমি নলাজকজদি ড়িোস স্বয়িং লক্ষ্মী 
ঠাকুজিি কত পায় অেীক দত্ত ধে- সম্পজদ ফুজল - নফুঁজপ । 
নলাজকজদি এই ড়িোস নর্জকই অেীক দত্ত হজয় যায় "লক্ষ্মীি 
নেজল"। অজেক টাকা - পয়সাি অড়ধকািী হজয়ও ড়র্ড়ে শহজি 
ড় জয় িসড়র্ স্থাপে কজিেড়ে। চ্াইজলই ড়র্ড়ে শহজিি িাড়সন্দা হজয় 
নযজর্ পািজর্ে, হয়জর্া নশকজ ি টাজে গ্রাম ো জর্ িাড়জ েে 
ড়র্ড়ে। 
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(৩) 

জুে মাজসি মািামাড়ি সময়গুজলাজর্ নযে সূযি কল্পকর্াি েিজকি 
এক অিংশ পতড়র্িীজর্ ড়েজয় আজস। সকজলি অিস্থা জল ো া 
মাজেি মজর্া োজজহাল হয় এই সময়। িেজিি এই ড়িজশষ সমজয় 
অড়েিিােজদি পা াি নেজল নর্জক িুজ া সকজলই হাড়িিুল চ্াচ্াজদি 
নদাকাজেি পাজশ িট  াজেি োয়ায় আড্ডা মাজি। নেজলিা ড়মজল 
িহমাে চ্াচ্া এিিং েিীে কাকাজদি িাুঁশ িা াজেি িাুঁশ কাজলকশে 
কজি নিঠকখ্াো িাড়েজয়জে আড্ডা মািাি জেয। আজ খু্ি  িম 
সজেও, পাজশি গ্রাজমি যুিকজকিা এক হাডুডু নখ্লাি আজয়াজে 
কজিজে, অড়েিিােজদি পা াি নেজল - িুজ া িায় সকজলই নসই 
নখ্লা ির্যি কিাি জেয েুট ড়দজয়জে নসই গ্রাজম। র্াই,  অিীক 
আজ একাই িজস নিঠকখ্াোয়। 

"অড়ি... ড়ক কিড়েস?" 

 লাি আওয়াজ নপজয় অিীক নমািাইল নফাজেি িীে নর্জক মার্া 
রু্জল অড়েিিােজক নদখ্জর্ নপল। 

" এইজর্া... িজস একটু ন ম নখ্লড়েলাম।" অিীক উত্তি নদয়। 

" ও.." একটু চু্প র্াকাি পি অড়েিিাে িজল " ...জর্া.. . ড়ঠকঠাক? 
প াশুজো নকমে চ্লজে?" 
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" ওই.. চ্লজে... নকােিকম। নর্াি খ্িি িল..." 

" হুমম... চ্লজে আি ড়ক...আো... িাজুজদি নদখ্জর্ পাড়ে ো! 
এই সময় নর্া সিাই িট াজেি হাওয়া নখ্জর্ আজস।" 

" ও ... শুেলাম... দীপঙ্কিজদি পা াি নেজলিা হাডুডু নখ্লাি 
আজয়াজে কজিজে। র্াই, সিাই  নখ্লা নদখ্জর্ ন জে। " 

" ও... আো... এই িযাপাি।" 

এিপি ড়র্ড়িশ নসজকন্ড েীিি র্াকাি পি অড়েিিাে আিাি িলজর্ 
শুরু কিজলা..." আো... অিীক.. রু্ই অেলাইে - এ নকাড়ডিং ো 
ড়ক ড়শখ্ড়েড়লস? নকাসিটা কমড়িট?" 

" হযাুঁ.. এই ড়কেুড়দে আজ  নশষ হল..." 

" ও... িাহ্...", এিাি একটু আমর্া - আমর্া কজি িলজর্ শুরু 
কিজলা অড়েিিাে " উমম... নর্াজক ...অজেকড়দে ধজি একটা..কর্া 
িলজিা িজল িািড়েলাম...., মাজে, একটা... িস্তাি..." 

অড়েিিাে অস্বড়স্তি স্বজিই িজল উঠজলা " িাই, এর্ ফমিাড়লড়ট 
মািাড়েস নকে? যা িলজর্ চ্াস, সাধািেিাজি িলজর্ পাড়িস ো !" 

" হযাুঁ...ো.. মাজে, হযাুঁ... (একটু নহজস) আসজল ড়কিাজি শুরু 
কিজিা, িুিজর্ পািড়ে ো। নর্া, নশাে.. (একটু  লা খ্াুঁকড়িজয়) 
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রু্ই নর্া নকাড়ডিং ড়শজখ্ড়েস। কড়ম্পউটাি সাজয়জিি েুজডন্ট, এসি 
ড়েজয় ড়িস্তি জ্ঞাে আজে। আমািও একটা কড়ম্পউটাি নকাসি কিা 
আজে। নর্া, আড়ম িািড়ে, আমিা যড়দ একটা ওজয়িসাইট ড়ক্রজয়ট 
কড়ি..." 

" ওজয়িসাইট? (একটু অিাজকি সুজি) ওজয়িসাইট ? মাজে, 
ওজয়িসাইট?" 

দশ নসজকন্ড চু্প কজি র্াকাি পি নযে ন াি কাটজলা " আো...? 
ড়কজসি ওজয়িসাইট?" 

অড়েিিাে নোট কজি উত্তি নদয় " মুড়িজ..." 

" র্াহজল ড়কেু টাকা ইেজিে কিজর্ হজি?" 

" হযাুঁ.. অিশযই। আমাি স্কলািড়শজপি ড়কেু টাকা আজে। নসগুজলা 
ড়দজয়ই শুরু কড়ি। ড়র্েজট েুজডন্ট প াড়ে, নসখ্াে নর্জকও ড়কেু 
নসড়িিংস আজে। আি, নর্াি নর্া কাকুি নদওয়া িড়র্ মাজসি 
পজকট মাড়ে-ই যজর্ষ্ট।" 
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(৪) 

যর্ই িচ্ড়লর্ ধািো র্াকুক, গ্রাম নকন্দ্রীক জেপদ ঐকযিদ্ধ। 
ড়কন্তু, একড়িিংশ শর্াব্দীি মেুষয জাড়র্, ঐকযিজদ্ধি নচ্জয় " 
ড়হিংসাত্মক" ধািোি নপাষেকািী। র্র্াকড়র্র্ িড়র্জিশীিা, অপি 
িড়র্জিশীি উচ্চ ামী গ্রাড়ফকজক (অর্িনেড়র্ক অর্িা, ড়শিা র্) কু-
েজজি নদখ্া এিিং নসই উন্নয়েজক র্াড়মজয় নদওয়াই নযে লিয 
র্াজদি। অড়শিায় ড়শড়ির্ মােুষজজেি এই স্বিাি র্ কািেই 
সম্ভির্ নকাজো গ্রাজমি সাড়িিক উন্নয়জেি পজর্ সিজচ্জয় িজ া 
নদওয়াল। এিিং অর্িনেড়র্ক ড়দক ড়দজয় ড়পড়েজয় প া মােুষ অজপিা 
সুসমূ্পেি অর্িনেড়র্ক িযড়ি সমাজজ মােয। এমেড়ক ড়েয়জমি িাইজি 
টাকাি িমর্াি নজাি চ্জল। 

নকাচ্ড়িহাি শহিসহ আজশ - পাজশি অজেক নোট নোট শহজি 
ড়িদুযৎ সিংজযাজ ি র্ািগুজলা মাড়টি েীচ্ ড়দজয় িিাজহি কাজ 
চ্লজে। ড়কন্তু, গ্রামাঞ্চলগুজলাজর্ এখ্েও চ্াি সিংখ্যাি র্াি ড়দজয়ই 
ড়িদুযৎ িচ্ড়লর্ হয়। এিিং র্াজর্ ড়িদুযৎ চু্ড়িি  টোও ড়িিল েয় । 
িজর্যকড়ট গ্রাজম নকার্াও ো নকার্াও, নকউ ো নকউ এই চু্ড়িি 
কাজ ড়িো িাুঁধা- ড়িপড়ত্তজর্  কজিই চ্জলজে। অড়েিিােজদি গ্রাজমি 
নিঠকখ্াো নসিকমই িযািস্থায় আজলাড়কর্। অজেক িার্ অিড়ধ 
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অজেক মািিয়সী মােুষ নসখ্াজে আড্ডা মাজি... িাজেীড়র্, কত ড়ষ 
এইসি ড়েজয় আজলাচ্ো কজি। এিিং নকউ নকউ লুজডাি, র্াজসি 
িাড়জ নখ্জল। মাজি মাজি মজদি আসিও িজস। র্াই, িাড়ত্রজিলায় 
অড়েিিাে, অিীক, িাজু, আলী, আড়িি, আড়র্ফ, ড়িলু... এজদি 
নিঠকখ্াোয় " নো এড়ি"। ড়কন্তু, আজ অিীকিা িজল ড়দজয়জে- 
আজজকি িাজর্ ওিা নযে িাুঁজশি নিঠকখ্াোি দখ্ল পায়। কািে, 
আজ অড়েিিাে এিিং অিীক র্াজদি মুড়ি ডাউেজলাড কিাি 
ওজয়িসাইট "Moviesane.com" এি ির্ম িাড়ষিক িাড়ষিকী 
উপলজিয, একড়ট নোট "পাড়টি" নদজি িজলজে পা াি িাড়ক 
সমিয়সী নেজলজদি। ির্জম, েিীে কাকুিা িাড়জ হয়ড়ে, ওজদি 
ধািো এিা হয়জর্া মদ নখ্জর্ পাজি। ড়কন্তু, অড়েিিাে খু্ি িাটিড়ল 
িুড়িজয় ড়দজয়জে েিীে কাকুজদি নয র্ািা মদ খ্াজি ো ; শুধু নকাল্ড 
ড়িঙ্কস, ড়মড়ষ্ট এসি খ্াজি এিিং িজ া ড়িকাি (অর্িাৎ, ড়মউড়জক 
িে) িা া কজি ড়েজয় এজস একটু োচ্ -  াে কিজি । নশষজমষ, 
কাকুিা িাড়জ হজয়ড়েল সিাই। ড়কন্তু, মািখ্াে নর্জক ড়িদুযৎ সিংজযা  
ড়েন্ন হাওয়ায় পাড়টিটা নর্মে জজম উঠড়েজলা ো। যড়দও, ড়মউড়জক 
িে সকাজলই ড়েজয় আসা হজয়ড়েল, ড়কন্তু, নক জােজর্া ! ড়িজকজলি 
একড়ট কালনিশাখ্ী ি  এই সমস্ত আজয়াজজেি িযিস্থা দূি নর্জক 
নদজখ্ নঠাুঁজট িাুঁকা হাড়স ড়েজয় এলাকায় আেজ  প াি িস্তুড়র্ 
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ড়েড়েল ! িায় িজর্যকড়ট গ্রাজম আজিক সমসযা হল... একটু ি  
হজলই ড়িদুযৎ সিংজযা  ড়েন্ন হওয়াি সম্ভািো র্াজক। আসজল, িচু্ি 
 াে-পালা র্াকায় কখ্জো কখ্জো নকাজো  াজেি ডাল , শাখ্া - 
িশাখ্া িা  াে নিজে ড়িদুযজর্ি র্াজি পজ  এিিং ফলস্বপ প কজয়ক 
 ন্টা অন্ধকাি। 

" আমিা মদ খ্াজিাো"...এই যুড়ি েিীে কাকুজদি নিািাজলও, 
অিীকিা ড়কন্তু ড়ঠকই ড়িয়াজিি িযািস্থা কজিজে। র্াই, ড়কেুটা 
হজলও  াে িাজাজর্ ো পািাি কষ্টটা একটু উপশম নপজয়জে। 

" ড়কজি.. নর্ািা ড়িলুজক ডাড়কসড়ে ?" িাজু ড়েস্তব্ধর্াি অিসাে 
 ড়টজয় আিাজিা দু-ন াক ড় জল ড়েল। 

" ড়িলুি োড়ক নেমেন্ন আজে ওি ড়পড়সি িাড় জর্। " অড়েিিাে 
জিাি নদয়। আিাজিা ড়েস্তব্ধ। একটুিে পি, ড়কেুটা দূজি ড়কজসি 
নযে একটা শব্দ শুেজর্ নপল সিাই। 

মজে হজে হাুঁটাি শব্দ ! নকউ ড়ক আসজে র্জি? র্ৎিোৎ সিাই 
ড়িয়াজিি নিার্লগুজলাজক লুড়কজয় িাখ্জলা িযাজ । দু-ড়র্েজট িাজাি 
কিাি র্জল ড়েল নসখ্াজে। অড়েিিাজেি ধািো, হয়জর্া েিীে কাকু 
িা পা াি অেয নকউ এজসজে পযিজিিে কিাি জেয নয র্ািা মদ 
িা অেয নকাজো নেশাি েিয ড় লজে ড়কো। 
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অন্ধকাজি িষ্ট নিািা যাজে - চ্ািজট নচ্াজখ্ি জীিে কযাজমিা নযে 
র্াজদিজক কযাপচ্াি কিজে এিিং টজচ্িি আজলাদুজটা নযে  
িযাশলাইট। 

" নর্ামাজদি মজধয অড়েিিাে ও অিীক নক?" িুুঁড় ওয়ালা নলাকড়ট 
িলজলা। িুুঁড়  নদজখ্ অড়েিিাজেি মজর্া অজেজকই নিজিড়েজলা িাজুি 
দাদা িাজীি এজসজে। ড়কন্তু,  লাি আওয়াজ নপজয় সকজলিই 
িুিজর্ অসুড়িধা হজলা ো নসই নলাকড়ট একড়ট অজ্ঞার্পড়িড়চ্র্ 
নলাক। 

" আ..আপ...আপোিা...জক ? অিীক িয়ার্ি আওয়াজজ, িাো িাো 
শজব্দ, িশ্ন েুুঁজ  ড়দল। 

" আমিা র্াো নর্জক এজসড়ে" অপি নলাকড়ট জিাি ড়দজলা। 
আজিক অজ্ঞার্পড়িড়চ্র্ ! 

(চ্লজি) 
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হয়িাড়ে 

শঙ্কি সূত্রধি 
 

িহু িেি, িহু সময় ! 

নি ড়র্ক সময়-নক ড়েজ পড়িচ্জয় িাধজিা িজল ; 

অশাে এক অজপিায় ড়েলাম ! 

নক জােজর্া, এই অঙ্গীকাি এর্ অিেিেীয় নসৌন্দজযিি িাসাদ 
  জি। 

 

অর্ীজর্ি সি িতড়র্ নপড়িজয় ! 

ির্িমাে নক আজিপ মুি কিাি িয়াজস ; 

িি ুজি পড়র্ক হজয় ও িুুঁড়লজর্ সঞ্চয় শুধুই ; 

একিাশ হয়িাড়ে আি ড়চ্ি ড়িিয় । 
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িািংলা সাড়হজর্য ড়চ্ড়ঠ 

অড়িড়মত্র 
 

িািংলা সাড়হজর্য যুজ  যুজ  আমিা ড়চ্ড়ঠি িজয়া  নদখ্জর্ পাই। 
নটড়লজফাজেি উদ্ভি নমাটামুড়ট িাজি চ্ড়িজশি দশজক হজয়জে, র্াই 
সাড়হজর্য র্াি িাদুিিাি পজি হজয়জে। র্াও ড়চ্ড়ঠ ও নটড়লজফাে 
এখ্ে সাড়হজর্যি অড়িজেদয অঙ্গ। 

কড়িগুরু িিীন্দ্রোর্ ঠাকুজিি 'স্ত্রীি পত্র'-নর্ ড়চ্ড়ঠজর্ই আিড়র্ির্ 
হজয়জে  জল্পি  টোক্রম। 'নপােমাোি' নোট জল্প সিাসড়ি ড়চ্ড়ঠি 
ড়জড় ি ো র্াকজলও নপাে অড়ফজসি কর্া আজে। সাড়হর্য সম্রাট 
িড়ঙ্কমচ্ন্দ্র চ্জট্টাপাধযাজয়ি 'িাজড়সিংহ' উপেযাজসও আমিা ড়চ্ড়ঠি 
িাজনেড়র্ক ও ঐড়র্হাড়সক গুরুত্ব িুিজর্ পাড়ি। আিাি একটু পজি 
অমি নলখ্ক িিার্কুমাি মুজখ্াপাধযাজয়ি 'িসময়ীি িড়সকর্া' 
 জল্প নকৌরু্জকি চ্জল ড়চ্ড়ঠজক নদখ্াজো হজয়জে। এই  জল্প ড়চ্ড়ঠি 
িূড়মকা অপড়িসীম। োো কাল্পড়েক  টো কল্পো কজি এক  তড়হেী 
মতরু্যি পূজিি স্বামীি উজেজশয োো ড়চ্ড়ঠ ড়লজখ্ ড় জয়ড়েজলে।  
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র্খ্েকাি ড়দজে ড়চ্ড়ঠ নলখ্াি কায়দা িড়েির্ হজয়জে এই  জল্প। এই 
নলখ্জকি 'ফুজলি মূলয'  জল্পও ড়চ্ড়ঠি িূড়মকা খু্ি গুরুত্বপূেি। 

িািংলা কড়ির্াজর্ও ড়চ্ড়ঠ ও ড়চ্ড়ঠিাহজকি কর্া অজেক িাি পাই। 
সুকড়ি সুকাে িট্টাচ্াযি 'িাোি' কড়ির্ায় িাোি িা ডাকহিকিাজদি 
কর্া ড়িিতর্ কজিজেে। 

নটড়লজফােও আধুড়েক িািংলা সাড়হজর্য এক অেেয স্থাে অড়ধকাি 
কজি আজে। সর্যড়জৎ িাজয়ি নফলুদাি িায় সি  জল্পই নটড়লজফাজে 
নকজসি িেিো নশাজেে নফলুদা। িা নকাজো খ্িি পাে। অেযােয 
ন াজয়ন্দা  জল্পও নটড়লজফাে খু্ি গুরুত্বপূেি । আিাি িেি িাজয়ি 
'পুেিায় িােু ন াজয়ন্দা জহি অযাড়সেযান্ট' উপেযাজসও নটড়লজফাে 
ও িিং োবাি ডায়াল কিা ড়দজয়ই  জল্পি সূত্রপার্। 

সাড়হজর্য ড়চ্ড়ঠ ও নটড়লজফাে এর্ গুরুত্বপূেি হওয়ায় র্াই র্া নর্জক 
ড়েড়মির্ চ্লড়চ্চজত্রও ড়চ্ড়ঠ ও নটড়লজফাে  ুজি ড়ফজি এজসজে। 
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ড়মত্রিরুে 

পার্ি নদি পাপাে 
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ড়হনু্দ পুিাে িা সোর্ে পুিাজে িায়শই নদখ্া যায় নদিজদিীিা ড়লঙ্গ 
পড়িিড়র্ির্ প প িা ড়িপিীর্ ড়লজঙ্গি প প ধািে কজিজেে অর্িা 
এক নদিজদিীি অে য নদিজদিীি সাজর্ ড়মজল একই  শিীজি 
উিড়লঙ্গ িা একইড়লজঙ্গি প প ধািে কজিজেে। 

নযমে- হড়িহি, অধিোিীেি, উমামজহেি িিত ড়র্ । 

নদির্াজদি ড়িপিীর্ ড়লজঙ্গি অির্াি প জপ অির্ীেি হজর্ নদখ্া যায় 
ড়ঠক নর্মেই ড়িড়িন্ন অে য চ্ড়িত্রজদিও নদির্া র্র্া মহড়ষিজদি িজি 
িা অড়িশাজপ পূেজিজন্মি স্বািাড়িক িড়ক্রয়ায় ড়িপিীর্ ড়লজঙ্গ িূড়মষ্ঠ 
হজর্ নদখ্জর্ পাই। 

ির্ম িমাে-শ্রীমদ্ভা িজর্ পাওয়া যায় "শ্রীিাধাি অষ্টসখ্ী" এোিা 
আদজর্ ড়েজলে ড়িষু্ণ উপাসক আটজে িজ া িজ া ঋড়ষ-মহড়ষি 
এোিা শ্রীমন্নািায়জেি আশীিিাজদ ন ালজক স্ত্রীপ প লাি কজিে। 

ড়ির্ীয় িমাে- মহািািজর্ উড়িখ্র্  ঙ্গাপুত্র ড়পর্ামহ িীজেি মতরু্যি 
জে য জন্ম গ্রহে কজিড়েজলে ড়শখ্ডী, ড়র্ড়ে আসজল পূিিজজন্ম ড়েজলে 
কাশীিাজজি কে যা অবা ড়যড়ে শল্ব যজক িাজলাজিজসড়েজলে ড়কন্তু 
ড়পর্ামহ র্াজক ড়িড়চ্ত্রিীজযিি সাজর্ ড়িিাজহি জে য ড়েজয় আজসে ও 
যখ্ে ড়িড়চ্ত্রিীযি জােজর্ পাজিে নয অবা শল্ব য নক িাজলািাজসে 
র্খ্ে ড়র্ড়ে অবাজক মুি কজি নদে। ড়কন্তু শল্ব য অবাজক ড়িিাহ 
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কজিেড়ে এমেড়ক অবা ড়িড়চ্ত্রিীজযিি কাজেও ড়ফজি নযজর্ পািজিে 
ো র্াই এই দশাি জে য ড়পর্ামহজক নদাষী নিজি মতরু্যিিে 
কজিে। র্াি পিির্িী জজন্ম িা পূেজিজন্ম ড়র্ড়ে ধ্রুপদ পুত্র 
(মর্ােজি কে যা) ড়শখ্ডী প জপ জন্মগ্রহে কজিে। 

এমে অজেক  টো আজে নযখ্াজে নদখ্া যায় নযৌে ড়মলে 
সতড়ষ্টিিাজর্ি একড়ট অজযৌে পড়িত্র উজেজশয সাড়ধর্ হজয়জেে নকাে- 
নকাে নিজত্র এগুড়ল সমকামী আিাি ড়িষমকামী 

নযমে- মড়হষাসুিপত্নী মড়হষী িজধি জে য হড়ি ও হজিি ড়মলজে 
"আয়াপ্পা স্বামীি" আড়িিিাি। আসজল মড়হষী চ্রু্মুিখ্ী ব্রহ্মাি কাজে 
িি িার্িো কজিড়েজলে ড়র্ড়ে নযজো হড়ি ও হজিি পুত্র িািা 
মতরু্যিিে কজিে। কািে মড়হষীি ধািো ড়েজলা হড়ি ও হজিি পুত্র 
নকােওড়দে সম্ভি েয় র্াই ড়র্ড়ে অমিত্ব লাি কিজিে।  আজও 
ড়ঠক এমে একড়ট  টোই  িলজিা যা আমিা সিসময় হয়জর্া 
পজ ও র্াড়ক িা িজলও র্াড়ক ড়কন্তু সড়ঠকটা উদ্ধাি কিাি ি যাপিটা 
আমাজদি মার্ায় আজস ো। 

সোর্ে-ড়হনু্দজদি ির্ম ধমিীয় (শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ হজলা নিদ। চ্াি 
নিজদি মধয সিিিাচ্ীে নিদড়ট হজলা ‘ঋজেদ’ । এড়টি িচ্োকাল 
নমাটামুড়ট ১৫০০ খ্রীষ্টপূিিাব্দ। এই ঋজেজদ সাধািের্ নদির্াজদি 
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িড়র্পড়ত্ত নদখ্া যায়। এখ্াজে ড়িড়িন্ন নদির্াজদি উজেশয কজি স্তুড়র্ 
র্র্া  াে (সাধািে িাষায় “মন্ত্র”) িড়চ্র্ হজয়জে। এখ্াজে একড়ট 
ড়িষয় লিয কিাি মজর্া নয, এই নিজদ িধাে নদির্া ড়কন্তু ব্রহ্মা-
ড়িষু্ণ-মজহেি েে ; িিঞ্চ এখ্াজে আমিা িধাে নদির্াপ জপ 
নদখ্জর্ পাই – ইন্দ্রজক, অর্ৈঃপি অড়ি-িরুে-সূযি আড়দজক। 

ঋজেজদি ২ মডজলি ২৭ সূজি েয় জে আড়দজর্যি (জদির্া) োম 
পাওয়া যায় – ড়মত্র, িরুে, অযিমা, ি , দি এিিং অিংশ। ঋড়ষ 
কশযজপি ঔিজস অড়দড়র্ি  জিি এজদি জন্ম। এজদি মজধয ির্ম 
দুজে নদির্া অর্িাৎ ড়মত্র ও িরুে নদি হজেে আমাজদি এই 
িিজন্ধি মূল নকন্দ্রড়িনু্দ। ঋজেজদ ড়মত্রজক িলা হজয়জে “ড়দজেি 
িহিী ও সূজযিি সহজযা ী নদির্া” । অেযড়দজক িরুেজক িলা 
হজয়জে “িাজর্ি িহিী ও জল র্র্া সা জিি নদির্া ” । দূযড়র্মাে 
সূযি হজলা ড়মত্র ও িরুে নদজিি চ্িুস্বপ প। 

নদির্া ড়হজসজি ঋজেজদ ড়মত্র নদজিি উজিখ্ িায় নিজত্রই িরুে 
নদজিি সজঙ্গ সিংযুি। এমেড়ক অজেক জায় ায় দুজেজক একজত্র 
‘ড়মত্রিরুে’ িজল স্তুড়র্ কিা হজয়জে। দুজজেি একত্র স্তুড়র্ নযমে 
আজে, আিাি স্বর্ন্ত্র িরুে নদজিি স্তুড়র্ও অজেক িজয়জে। ড়কন্তু 
ঋজেজদি মাত্র একড়ট সূজি (৩/৫৯) ড়মত্রজদিজক পতর্কিাজি স্তুড়র্ 
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কিা হজয়জে। ‘ড়মত্র’ শজব্দি অর্ি হজে িনু্ধ। ড়কন্তু ঋজেজদ 
িষ্টপ জপই ড়মত্রজক িরুজেি খু্ি  ড়েষ্ঠ িনু্ধ িজলই ড়চ্ড়ত্রর্ কিা 
হজয়জে। দুজজেি মজধযই খু্ি  ড়েষ্ঠ সম্পকি নদখ্াজো হজয়জে 
ঋজেজদি ড়িড়িন্ন সূজি। যা আমাজদি আধুড়েক পুরুষ-সমকামী 
িািোজকই ড়চ্ড়ত্রর্ কজিজে অজেকািংজশ। দুজেজক এজক অজেযি 
সহজযা ী প জপ  ড়েষ্ঠ-কাযি কিজর্ নদখ্া যায়। ঋজেজদি ির্ম 
মডজলি ড়ির্ীয় সূজি ড়মত্র-িরুে যু জলি উজিখ্ পাওয়া যায় 
এিাজি – 

"ঋজর্ে ড়মত্রািরুোিতর্ািতধািতর্িতশা ক্ররু্িং িতহেমাশাজর্।।" 

সায়োচ্াজযিযি িাষযমজর্ – 

"ড়মত্রিরুজেৌ যুিািং ক্ররু্িং 

িির্িমােড়মমিং নসামযা ”। 

অর্িাৎ ড়মত্র এিিং িরুে োমক দুইজে যুিক (নদির্া), যািা 
নসামযা  িির্িে কজি িা অেুষ্ঠাে কজি র্াজক। ড়িড়িন্ন 
টীকাকাি জেি ড়েজদিশমজমি আমাজদি নদজহি ড়েৈঃোজস িরুেজদি 
এিিং িোজস ড়মত্রজদি অিস্থাে কজিে। 
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এ িসজঙ্গ আমিা সিচ্াইজর্ উজিখ্জযা য ড়েদশিে নদখ্জর্ পাই 
‘শর্পর্ ব্রাহ্মজে’। এখ্াজে ড়মত্র ও িরুে নদজিি মজধয সিাসড়ি 
দু’জে পুরুষ-সমকামীি সম্পকি পড়িলড়ির্ হয়। এই ‘শর্পর্ 
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ব্রাহ্মজে’ি একড়ট সূজি িলা হজয়জে নয িরুে ও ড়মত্র নদি হজলে 
পিিি অধিচ্ন্দ্র স্বপ প। পূড়েিমাি িাজর্ এিা পিিি ড়মড়লর্ হে 
এিিং এক পূড়েিমাি িাজর্ িরুে নদজিি িীযি ড়মত্র নদি ধািে কজিে 
ও ড়ির্ীয় পূড়েিমাি িাজর্ ড়মত্র নদজিি িীযি িরুে নদি ধািে কজিে 
(২.৪.৪.১৯ – ‘শর্পর্ ব্রাহ্মে’)। 

স্বজ ি দুজজেি জেয ড়মলেস্থাজেি িিেড়ট সহর স্তজম্ভি িািা ড়েড়মির্। 

অেযড়দজক ‘িা ির্ পুিাজে’ও িরুে ও ড়মত্র নদিজক ড়েজয় ড়কেুটা 
সমকামী সম্পকি নদখ্াজো হজয়জে। 

একিাি িরুে ও ড়মত্রজদজিি িড়র্ড়ক্রয়াি সময় র্াজদি িীযি স্খড়লর্ 
হজয় সজিািজি পজ । নসই সজিািজি র্খ্ে স্বজ িি অপ্সিা উিিশী 
জলক্রী া কিড়েজলে। অর্ৈঃপি িরুে ও ড়মত্র নদজিি স্খড়লর্ িীযি 
উিিশী গ্রহে কিজল র্া নর্জক ঋড়ষ অ যস্ত ও ঋড়ষ িড়শজষ্ঠি জন্ম 
হয় (িা ির্ পুিাে – ৬.১৮.৩)। আিাি এ কাড়হেীি ড়কেু 
অেযপ পও নদখ্জর্ পাওয়া যায় – 

"অ যস্তশ্চ িড়শষ্ঠশ্চ ড়মত্রািরুেজয়াঋিষী। 

নির্ৈঃ ড়সড়ষচ্রু্ৈঃ কুজম্ভ ঊর্ব্িশযাৈঃ সড়ন্নজধৌ দ্রুর্ম্।।" 

(৬.১৮.৫ – ‘শ্রীমদ্ভা ির্পুিাে’) 
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শ্রীধিস্বামী কত র্ িা ির্ িাষয নমাটামুড়ট সিিজেমােয। ড়র্ড়ে এই 
নলাজকি িাষয িজলজেে – “অ যস্তশ্চ িড়লষ্ঠশ্চ ঋড়ষ 
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ড়মত্রািরুেজয়ািিির্াম্। উিািড়প কুজম্ভ নির্ৈঃ ড়সড়ষচ্রু্ৈঃ।।” অর্িাৎ 
ঋড়ষ অ যস্ত ও িড়শষ্ঠ হজলে ড়মত্র ও িরুজেি সোে, উিজয় 
ড়মড়লর্িাজি কুজম্ভ িীযিস্খলে কজিজেে। অর্িাৎ িরুে ও ড়মত্র নদি 
অজযাড়ে-িড়র্ড়ক্রয়াি ( Non-vaginal Sex ) িািা দুই পুত্র লাি 
কিজর্ সিম হে। যা আধুড়েক কাজলি পুরুষ-সমকামী 
দম্পড়র্জদি সোে লাজিি নিজত্র ‘Surrogate Mother’ এি 
িড়ক্রয়াজকই মজে কড়িজয় নদয়। 

এি নর্জক সহজজই নিািা নযজর্ পাজি নয ‘সমকাজম’ি ধািো 
পাশ্চার্য নর্জক িাির্িজষি আজসড়ে। িিিং ১৫০০ খ্রীষ্টপূিিাব্দ আজ  
নর্জকই আমাজদি ঋড়ষ-মুেী র্র্া নিদকািজদি ও পুিােকাজিি 
মজধয ‘সমকাজম’ি ধািো যজর্ষ্টপ জপই ড়েজলা। যা খু্ি িাজলা কজিই 
র্াজদি সোর্ে-সাড়হজর্যি মজধয ফুজট উজঠজে। আি র্াি নচ্জয়ও 
িজ া কর্া এই ‘সমকাম’ (িড়িি নমা জক) র্খ্ে সমাজজও স্বীকত র্ 
ড়েজলা (অের্ হীে মজোিাি নর্া ড়েলই ো ), র্া ো হজল নিদকাি 
ও পুিােকাজিিা র্াজদি আিাধয নদির্াজদি মজধয এমে সম্পকি 
নদখ্াজর্ সাহস কিজর্ে ো কখ্জোই। 
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র্র্যসূত্রৈঃ 

ঋজেদ 

শর্পর্ ব্রাহ্মে 

িা ির্ পুিাে/শ্রীমদ্ভা ির্ পুিাে 

অসম িাজজ যি ড়িড়শষ্ট ড়শিক সুমে দাস 
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িািা নর্ামাজক ড়কেু িলাি ড়েল 

ড়িয়া নদ 

 
নোট্ট নর্জকই নর্ামাি এই নমজয়টাজক রু্ড়ম নর্ামাি িাে ভ্রমিা 
িজল দাড়ি কি। যাি আিদাি রু্ড়ম আমাি সিটাই ড়েজজি সাধয 
মর্ ড়মড়টজয়ে। জাজো নর্া িািা আমাি ড়েজজি িলজর্ শুধু রু্ড়মই। 
নোট্ট নর্জকই নর্ামাি এই নমজয় িািা িলজর্ পা ল। ড়কেু হজলই 
রু্ড়ম িাড়  আসাি সাজর্ সাজর্ই " িািা আজ জাজো োজর্া ড়ক 
হজয়জে " িজলই নর্ামাি ড়পজঠি উপি নচ্জপ িজস নসটা িড়ল।    
মা যড়দ িজক নদয় আমাজক র্াহজল কখ্ে রু্ড়ম িাড়  আসজি আি 
আড়ম কাুঁজদা কাুঁজদা স্বজি নর্ামাজক িলজিা নয " িািা রু্ড়ম মা-নক 
িকা নদও মা আজ আমাজক িজকজে " এই িজল র্ািপি নখ্জর্ 
িসর্াম । মজে আজে িািা নর্ামাি , মাধযড়মক আি উচ্চমাধযড়মক 
পিীিাি সময় নকমে আিদাি কজি িজসড়েলাম " নর্ামাজকই 
খ্াইজয় ড়দজর্ হজি েয়জর্া আড়ম খ্াি ো " র্ািপি রু্ড়ম খ্াইজয় 
ড়দজর্। 

িািা নর্ামাজক ড়কেু িলাি ড়েল িািা- 
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নর্ামাি এই নমজয় নয আজ অজেক িজ া হজয় ন জে । রু্ড়ম জাজো 
িািা নর্ামাি 'ো' আমাি কাজে 'ো' ই। নসটাজক আড়ম 'হযাুঁ' নর্ 
পড়িের্ কিাি অিাধয নমজয় নকােড়দে ড়েলাম ো আি আজও 
নেই। র্াই নর্ামাজক জাোজর্ পাড়িড়ে , ড়ঠক নর্ামাি মর্ কজি 
িাজলাজিজস একজে নর্ামাি নমজয়ি জীিজে এজসজে ড়ঠক নর্ামািই 
মর্ কজি িাড়ক ড়দেগুজলা আমাজক আ জল িাখ্জি িজল। জাজো 
নর্া িািা িায় সি নমজয়িাই র্াি জীিেসঙ্গীি মজধয র্াি িািাি 
োয়া অেুিি কিজর্ চ্ায়। আি আড়ম র্াুঁি মজধয নর্ামাি মর্ 
িাজলািাসা অেুিি কিজর্ নপজিড়ে। 

আড়ম জাড়ে রু্ড়ম িুিজর্ নপজিড়েজল র্াই নর্া োো িাজি নিািাজর্, 
ওজক নমজে নেওয়া নর্ামাি পজি সম্ভি ো। ড়কন্তু আড়ম ড়ক কিজিা 
িািা আমাি নয দু’জেজকই চ্াই। দু’জজেি একজেজক ো াও নয 
আড়ম অচ্ল। নসটা নিািাজোি মর্ নকাে িাষা আমাি কাজে ড়েল 
ো। র্াই নর্া িািা নযটা মুজখ্ িলজর্ পাড়িড়ে নসটা কা জ কলজম 
িকাশ কজি ন লাম। িাজলা নর্জকা। 

আড়ম দু’জেজক ো নপজয়ও দু’জজেিই হজয় িইলাম। 

 

( িািা ড়চ্ড়ঠটা পাওয়ায় অজেক নদড়ি হজয় ন ড়েল ) 
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িষিাি ড়দজে ড়িিুক 

আবু্দল  িাহাজ 

 
সকাল নর্জকই আকাশটা কাজলা নমজ  ন জক আজে। আজ আি 
সূড়যযমামাি নদখ্া নেই নিাধহয় কাজলা নমজ  নকাে অর্জল হাড়িজয় 
ন জে। এসি কর্া মজে কিজর্ কিজর্ নসকর্ জাোলাি ধাজি িজস 
আপে-মজে েড়ি আুঁকায় িযস্ত। আজ েুড়টি ড়দে র্াই নকাজো ড়চ্ো 
নেই নসকজর্ি। এড়দজক সময় যর্ এজ াজর্ র্াজক আকাজশি 
কাজলা নম  র্র্ই িা জর্ র্াজক। এইিাজি নিলা যখ্ে দশটা 
িমিম কজি মুষলধাজি িতড়ষ্ট আিম্ভ হল। পাজশি মাজঠ নখ্লা চ্লজে 
ফুটিল, নসকর্জক ওি িনু্ধিা ডাক ড়দজলও িািাি িকুড়েজর্  ি 
নর্জক নিি হজলা ো। মে খ্ািাপ কজি আিাি আুঁকাি খ্ার্াটা 
ড়েজয় জাোলাি ধাজি িজস ড়েজজি কল্পোয় আসা েড়িগুড়ল ফুড়টজয় 
রু্লজে আপে মজে। মুষলধাজি িতড়ষ্টি িজয় চ্জলজে িাইজি 
চ্াড়িড়দজক শুধু িতড়ষ্টি শব্দ। এমে সময় একটা নিা া জীেি নচ্হািাি 
িতদ্ধা নসকর্জদি িাড় ি সদি দিজায় এজস িলজে িািা দুজটা 
নখ্জর্ দাও ড়খ্জদ নপজয়জে খু্ি। নসকজর্ি িািা োর্া ড়েজয় সদি 
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দিজায় ড় জয় িাজলা আচ্িে কজি িাড় ি ড়ির্জি ড়েজয় আজস। 
নসকর্ সিড়কেু নদখ্ড়েল দু’নচ্াখ্ িজি িািাজক িয় কিজলও 
নসকর্ িুজিড়েল র্াি িািা নিশ িাজলা মােুষ এি নর্জক নিশ 
িুজি ড়েজর্ নপজিড়েল নসকর্। এিপি নসকজর্ি িািা ড়িিুকজক 
েরু্ে কাপ  ড়দজয় সাহাযয কিজলে আি নিশ িাজলািাজি নখ্জর্ 
ড়দজলে আি িলজলে- ‘িতড়ষ্ট ো র্ামা পযিে আমাজদি ওই পাজশি 
 জি রু্ড়ম র্াজকা িুড় মা’। ‘আো িািা র্াই র্াকজিা, রু্ড়ম খু্ি ি  
হও’। এিপি খ্াওয়া-দাওয়াি পিি নশষ হজর্ই পাজশি  জি ড় জয় 
িজস িািাি সাজর্ অজেকিে  ল্প কিড়েল। নসকর্ দু’নচ্াখ্ িজি 
সি ড়কেু নদজখ্ড়েল এইিাজি নসড়দজেি িষিাি িড়র্ড়ট মুহূর্ি 
উপজিা  কজিড়েল নস। 
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পাঠ-িড়র্ড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়ির্া ন াষ 
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িইজয়ি োম- িয়ঙ্কি ড়িশ 

সম্পাদো- ড়িেড়জৎ  জঙ্গাপাধযায় 

িকাশেী- পালক পািড়লশাসি 

িেদ- কত জষ্ণনু্দ মন্ডল 

অলিংকিে- অ িযদীপ েন্দী 

মুড়ের্ মূলয- ২৮৮ টাকা 

পতষ্ঠা- ২৭২ 

পাঠ-িড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ 

  

িাককর্ে: 

একুশ শর্াব্দীি এই কড়ম্পউটাি আি ইন্টািজেজটি যন্ত্রড়েিিি যুজ  
িূজর্ি  জল্পি জেড়িয়র্া পূজিিি মজর্াই ড়িদযমাে। নকাে এক 
অিেযাঞ্চজল নপাজ া িাড় জর্ অজলৌড়কক িার্ কাটাজো, মধযিাজর্ 
নিজস আসা িাুঁদজিি আওয়াজ ড়কিংিা নহা নহা কজি নহজস ওঠা  
িয়ঙ্কি ড়পশাচ্ ;  ল্প নহাক ড়কিংিা ড়সজেমা, এই সমস্ত ড়কেু 
আমাজদি আজও িিলিাজি আকষিে কজি। এইসি িইজয়ি িড়র্ 
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পাঠকজদি অফুিাে আকষিে সিসমজয়িই। ২০ ড়ট ড়িড়িন্ন ধিজেি 
নিৌড়র্ক কাড়হেীজর্ আিতর্ এই 'িয়ঙ্কি ড়িশ'  ল্প সিংকলেড়ট। 

 

িইজয়ি োমকিে িসঙ্গ: 

'িয়ঙ্কি ড়িশ' োমড়ট শুেজলই নির্জি র্াকা  ল্পগুড়লি সম্পজকি 
আন্দাজ পাওয়া যাজি। এো াও সূড়চ্পত্র নর্জক  জল্পি োমগুজলা 
প জলও  ল্প সম্পজকি অজেকটাই সুিষ্ট ধািো লাি সম্ভি হজি। 
ড়শজিাোজমই িষ্ট নয, ২০ জে নলখ্ক-নলড়খ্কাি ২০ড়ট ড়শহিে 
জা াজো  ল্প, িইজয়ি ির্ম নর্জক নশষ পযিে ড়িড়িন্ন ধিজেি 
নিৌড়র্ক কাড়হেীগুড়ল পাঠকজদি কাজে সড়ঠক আস্বাদে লাজিি জেয 
িিলিাজি অজপিাির্। 

 

 ল্পগুড়লি ড়িষয়িস্তু: 

এই িইড়ট অর্িাৎ 'িয়ঙ্কি ড়িশ' িইড়ট  ২০ জে নলখ্ক-নলড়খ্কাি 
একড়ট কজি  ল্প সমড়ির্, র্াুঁজদি এিিং িইজয়ি সাজর্ যুি 
সকজলি অিাে পড়িশ্রজমি ফসল। সমুজেি অজলৌড়কক  টো, 
পিজন্ম, নিৌড়র্ক োিী চ্ড়িত্র, শয়র্াজেি সোে, শ্মশাজে 
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শিসাধো, িাকুলা ইর্যাড়দ  ল্পগুড়ল ড়িন্নধমিী িজট নলখ্া 
ড়িষয়নিড়চ্জত্রয িিপুি পািিাড়িক সাহচ্জযিি নমলিন্ধে। িড়র্ড়ট 
 জল্প েড় জয় আজে এক িজয়ি আিহ, যা ির্ম নর্জক নশষ পযিে 
নকােিকজমি একজ জয়ড়ম ো াই পাঠক জেি মজোজযা  ধজি 
িাখ্জর্ সিম।শুধু িজয়ি পড়িজিশ সতড়ষ্ট েয়, এই সি  ল্প 
পাঠক জেি মজে অোয়াজসই নকৌরূ্হজলি উদ্ভি  টাজর্ সিম 
হজি। 

 

আেুষাড়ঙ্গক ড়িষয়: 

িেদ, িইড়টি িাুঁধাই, োপা, পতষ্ঠাি গুে র্মাে সড়র্যই িশিংসেীয়। 

 

পাঠকজদি কাজে জেড়িয়র্া: 

িড়র্ড়ট  জল্পি শুরু নর্জক নশষ পযিে টােটাে উজত্তজোি মাধযজম, 
নিৌড়র্ক  জল্পি চ্াড়হদা নমটাজর্ 'িয়ঙ্কি ড়িশ' িইড়ট এক অেয 
মাত্রায় পাঠক জেি দিিাজি সাফলয লাি কিজি সাড়হর্যজিমী 
সকল মােুজষি কাজে এিিং নিৌড়র্ক  ল্প  িা ড়সজেমা যািা পেন্দ 
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কজিে র্াজদি কাজে এই িইড়ট যজর্ষ্ট মজোগ্রাহী হজি এই আশা 
িাখ্ড়ে। 
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সিংস্কত র্ সুিাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী 
 

सुभाषितम् 

न कषित् कस्यषिन्मितं्र न कषित् कस्यषिषिपुुः । 

व्यवहारेण जायने्त षमत्राषण ररपवस्तथा ।। 

 

সুিাড়ষর্- 

ে কড়শ্চৎ কসযড়চ্ড়ন্মত্রিং ে কড়শ্চৎ কসযড়চ্ড়েপুৈঃ। 

িযিহাজিে জায়জে ড়মত্রাড়ে ড়িপিস্তর্া ।। 

 

অর্ি- 

নকহ কাহাি ড়মত্র ও শত্রু হজয় জন্মায় ো, পিিি সদ্ অসদ্ 
িযিহাজিি দরুে এজক অজেযি ড়মত্র ও শত্রু হজয় দাুঁ ায় । 
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জেে- মুড়ি দরুদ 
 

সাড়হর্য জ জর্ উ ুক নেট ফড় িং- 

নেট ফড় িং অেলাইে মযা াড়জে এি িষিা সিংখ্যা আমাি খু্ি িাজলা 
নলজ জে। মূলর্ ‘নেট ফড় িং’ োমড়টও খু্ি আকষিেীয়। শঙ্কি 
সূত্রধি, নসৌড়মর্ সিকাি, র্ন্ময় নদি সহ আজিা অজেজকই 
অসাধািে কড়ির্া ড়লজখ্জেে। নেট ফড় িং এি চ্রু্র্ি িষি, িষিা 
সিংখ্যাড়ট সুন্দি নলখ্ায় িিপুি। ধািািাড়হক উপেযাস,  ল্প, 
ফজটাগ্রাড়ফ, পাঠ িড়র্ড়ক্রয়া, ভ্রমেকাড়হেী সি ড়েজয় নেট ফড় িং 
ড়প.ড়ড.এফ পড়ত্রকাড়ট দতড়ষ্টেন্দে িাজি সাজাজো ন াোজো। সাড়হর্য 
জ জর্ উ ুক নেট ফড় িং। নেট ফড় িং এি জেয িইজলা আমাি 
আেড়িক শুজিো ও অড়িেন্দে। 
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িড়িিাজিি দুপুি.... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এজসজে নেট ফড় িং 
এি ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড কিাি ড়লঙ্ক... 

 

িড়র্ 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 অেুিূড়র্ি কর্া। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোি নকমে লাজ ? েরু্ে আি 
ড়ক ড়িিা  চ্াে জাোে আপোি মর্ামর্। আ ামী ১০ই 
নসজেবি আসজে নেট ফড় িং জন্মড়দে সিংখ্যা। এই 
ড়িজশষ সিংখ্যায় আপড়ে ড়ক নকাে শুজিো-িার্িা ড়দজর্ 
চ্াে? 

র্াহজল ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোি অেুিূড়র্ি কর্া 
Whats App িা Mail এ। যা িকাড়শর্ হজি 
"পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং" ড়িিাজ । 

নসইসাজর্ নেট ফড় িং-নক জন্মড়দজেি শুজিো জাড়েজয় 
পাঠাজর্ পাজিে ড়িড়ডও-িার্িাও (১ ড়মড়েট - ২ ড়মড়েট) 

সজঙ্গ পাঠাে আপোি োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পিমােু কড়ির্াি ড়িিাজ  যড়দ ড়েজজি নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অেৈঃড়মল কড়ির্া 

পাঠাে। 

 

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

ড়েজিদজে- ড়িমা কমিকাি 

 

সময় খু্ুঁড়জ িড়র্ড়িজব... 
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"জেটফড় িং জন্মড়দে সিংখ্যা-২০২১" (অেলাইে) এি জেয নয নয 
ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্ পাজিে:- 

▪ নেট ফড় িং ড়িষয়ক ে া/কড়ির্া/মর্ামর্/শুজিো-িার্িা 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অেু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ িিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমে-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজলষেমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ েড়ি ( হাজর্ আুঁকা ও কযাজমিায় নর্ালা ) 

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

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 

নলখ্া পাঠাজোি নশষ ড়দে ৫ই নসজেবি। 
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পাঠজকি মর্ামর্ নেপজর্য- 
 

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

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

আপ কিজর্ পাজিে এই েবি এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজর্ি অেুজিিো, জাোে 
আপোি অড়িজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২০৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়িয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদি িড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই েড়ি পিির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড কিজিা আমিা। 

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

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফিমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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িযস্ত শহজিি ড়েজিের্ায় 

Camera-man of the week 

ন ৌিি নদি 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

চ্রু্র্ি িষি, সিংখ্যা-২০৮ 

২৯নশ আ ে, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকৈঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপজদষ্টা র্র্া সহ-সম্পাদক মডলীৈঃ অড়িড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্ 

 াঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

িড়র্িািই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই িশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই জাোজর্ পাজিে 
ড়েড়িিধায়। ে া, কড়ির্া, অেু ল্প,  ল্প, িিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহিড়র্িাজিি মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


