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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, সাহােুর হক।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- ন ালাম রসুল, শিংকর হালদার, মুড়ি দরুদ, 
সঞ্জয় নসাম, মহাড়জস মণ্ডল, দীপাঞ্জে দত্ত, আবু্দস 
সাত্তার ড়িশ্বাস, নসৌড়মর্ সরকার, শাড়কলা খ্ারু্ে, 
নরজাউল রহমাে, রণড়জৎ পাজণ্ড, নকৌড়শক পাল, সুড়িয়া 
মুখ্াড়জি, অড়িড়মত্র, সন্তু িামাড়ণক, রাহুল হালদার। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, রাড়মচ্ রাজা আড়ল এিিং ড়মরাজ 
নহাজসে। 
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ফড় িং কথা 
সারা ড়িশ্ব কজরাো মহামারীর নেউ সামজল ড়েজজজক সামজল ড়েজয়জে 
অজেকটাই র্জি েরু্ে কজর নচ্াখ্ রাঙাজে ওড়মক্রে। ড়িজশষজ্ঞরা 
িলজেে, কজরাোভাইরাজসর এই ভযাড়রজয়ন্টড়ট অন্তর্ ৩২ড়ট 
ড়মউজটশে (ড়জে র্  ঠজের পড়রির্িে) ঘড়টজয়জে - যার বিজ্ঞাড়েক 
োম ড়ি.১.১.৫২৯। চ্ীজের উহাে শহজর িথম নয কজরাোভাইরাস 
েড় জয়ড়েল, নসই ভাইরাস এখ্ে আর নেই। নেল্টা আর নিটা 
ভযাড়রজয়ন্ট র্াজক হড়টজয় ড়দজয়জে। নেল্টা ভযাড়রজয়জন্ট ড়মউজটশে 
ড়েল ১০ড়ট আর নিটায় ৬ড়ট। আর ওড়মক্রজের 'ইউড়েক' 
ড়মউজটশজের সিংখ্যা এর অজেক নিড়শ - নমাট ২৬ড়ট। এজর্ই 
নিাঝা যায় এজক নমাকাড়িলা করা কর্ কড়ঠে হজর্ পাজর। ওড়মক্রে 
ড়েজয় ড়িজ্ঞােীরা নয কারজণ সিজচ্জয় নিড়শ উড়িি র্া হল এড়ট 
অর্যন্ত দ্রুর্ এিিং সহজজ ে াজর্ পাজর এিিং মােিজদজহর 
নরা িড়র্জরা  িযি্াজক এ াজর্ পাজর। যার ফজল এর ড়িরুজে 
ড়টকা কম কাযিকর হজি িজল মজে করা হজে। কজরাোভাইরাস 
যর্ সহজজ ে াজি, র্র্ই র্াজর্ আক্রাজন্তর সিংখ্যাও নিড়শ হজি। 
র্াই সমস্ত কজরাো-ড়িড়  আ ামীড়দজেও একইভাজি পালে কজর 
নযজর্ হজি। 
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রাজার আকাশ 

ন ালাম রসুল 
 

নস এজসড়েল জাহাজজ কজর জন্ম ড়েজর্ 

নযখ্াজে এখ্ে মরুভূড়ম 

শু ু একটা শুকজো কুজয়া রজয়জে সূযি উজঠ এিিং অস্ত যায় 

 

ওড়দজক নকউ যায় ো  

ড়েিঃসঙ্গ পাথরজিাঝাই মাল াড়  একা চ্জল যায় 

রাজার আকাশ ন াপজে শাশ্বর্ ধ্বিংজসর মজর্া  

 

চ্াাঁজদর আজলা কাাঁজদ যাযাির ফুটপাজর্ ড়শশুড়টর সাজথ  

যার মা চ্জল ন জে আ খ্াো দূজর 

 

চ্াড়রড়দজক শু ু খ্ণ্ড খ্ণ্ড চ্াাঁদ আর পাহা । 
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পাড়রড়ে 

শিংকর হালদার 
 

কর্ মােুজষর ড়ভজ  নচ্াখ্ নমজলড়ে 

কর্ পথ নহাঁজটড়ে একাকী- 

নেই নকাজো পড়রসীমা, 

নচ্ো রিং ড়িিণি নলজ জে দুই নচ্াজখ্ 

জােলার  াজর একাকী নেউ রু্জল িহর গুজেড়ে 

জজলর আজলা ে আর হৃদজয়র ির্যয় 

ড়মজশ ন জে এক নরখ্ায় 

নহজর ন ড়ে হারাজোর ভািোয় 

কর্ মাস কর্ িের চ্জল ন জে নেজ  

কর্ িসন্ত এজস ড়ফজর ন জে িকুজলর োজল 

স্বপ্ন... স্বপ্ন-ই রজয় ন জে সুপ্ত িীজজর মজর্া 

র্িু িলজর্ পাড়রড়ে... 
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নোট্ট কথাড়ট নোট্ট-ই রজয় ন জে- 

এক মজে। 
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মাজয়র হৃদজয় িযথা 

মুড়ি দরুদ 
 

ভাজলািাসার মাজঝ কাাঁটা র্ার 

সাদা কাজলা মা এপার-ওপার 

ভাজলািাসায় পাসজপাটি লাজ  ো 

লাজ  ো নকাজো ড়ভসা, 

ভাজলািাসা এক সাদা কাগুজজ নেশা । 

ভাজলািাসার টাজে েুজট ন জলা 

মা কাাঁটা র্াজরর কাজে 

কাাঁচ্া ইাঁজটর উপর নচ্জপ এক মা 

অেয মাজয়র সন্তােজক নেজহর চু্মু নদয় । 

পরজে সাদা কাজলা নপাশাক 

দু’জজেই স্বে মজের মা 

কাাঁটার্ার টপকাজর্ পাজর ো । 
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চ্ায় হাজর্ ড়শশুজক আদর কজর 

মাঝখ্াজের কাাঁটার্াজর 

মাজয়র হৃদজয় িযথা  জর । 
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অড়স্তত্ব 

সঞ্জয় নসাম 

 
আড়ম কড়ির্া নলখ্ার শর্ি িুড়ঝ ো 

িুড়ঝ ো কড়ির্ায় রাষ্ট্রড়িজ্ঞাে ড়কিংিা  ড়ণজর্র 

ড়হজসি ড়েজকশ 

 

আমাজদর ভাঙাজচ্া া রাস্তাঘাট ড়লড়খ্ 

 

ড়লড়খ্ দাাঁর্ নির করা আমাজদর রাস্তার পাথর িাড়ল 

 লা লা ড়পচ্ 

ভািজর্ ভািজর্ ড়লজখ্ নফড়ল আমাজদর রাস্তার ঘষিণ 

 

নলাহালক্ক  ড়লড়খ্, ড়লড়খ্ আমাজদর র্াজপর আদােিদাে 

ড়লড়খ্ র্াজপর িসারণ 
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দাাঁ াই আয়োর সামজে, ড়েজজর িড়র্ড়িম্ব নদড়খ্ 

ড়লড়খ্ আজলার িড়র্ফলে িড়র্সরণ 

নদড়খ্ ড়েজজর ভণ্ডাড়মভরা মুখ্ 

 

আড়ম কড়ির্া নলখ্ার নকােও শর্ি জাড়ে ো 

বেিঃশজব্দয অেুভি কড়র নর্ামার অড়স্তত্ব। 
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অেন্ত পরা  

মহাড়জস মণ্ডল 
 

ওই ড়িস্ততর্ নিলাভূড়ম নপড়রজয় যাড়ে 

চ্াড়রপাজশ জীিজের সাড়রিে  াে 

েদীর  হীজে আেজের ফল্গু ারা 

িার্াজসর োোয় নহমজন্তর সুঘ্রাণ 

 তঢ় অন্ধকাজরর নলশ নেই নকাথাও। 

 

আজ সিিত্র েিজত্রর আজলা েুাঁজয় 

 াঢ় ঘুম েয় মাড়টর িুজক ঝরুক অেন্ত পরা ... 
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এখু্ড়ে ঘুড়মও ো 

দীপাঞ্জে দত্ত 
 

এখু্ড়ে ঘুড়মও ো, রু্ড়ম এখু্ড়ে ঘুড়মও ো । 

কষ্টকজর হজলও নজজ  থাজকা রার্ এখ্জো িাড়ক । 

নর্ামার সজঙ্গ হাাঁটজিা িজলই এজসড়ে আজ । 

চ্জলা একসাজথ হাাঁড়ট অজেক দুর । 

দুজজে ড়মজল একসাজথ চ্লজিা িজলই এজসড়ে আজ । 

ক্লান্ত হজল...? 

এখ্জো অজেকটা পথ িাড়ক । 

চ্জলা একসাজথ ড়িজরাহ কড়র । 

চ্জলা একসাজথ ড়িপ্লি আড়ে । 

আড়ম চ্াই... 

একটা ঝ  উঠুক িড়র্িাজদর, 

প্লািে নহাক িড়র্জরাজ র, 
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িতড়ষ্ট ঝরুক ড়িজরাজহর, 

আড়ম চ্াই...। 

এখু্ড়ে নথজম নযও ো এখ্জো িড়র্িাদটা করা িাড়ক । 

আর একটু এজ াজলই নপৌঁোজিা  ন্তজিয। 

একটু ব যিয  জরা...। 

নযখ্াজে নচ্াঁড়চ্জয় নচ্াঁড়চ্জয় িড়র্িাদ করজি রু্ড়ম, আড়ম শুেজিা 

ভাজলািাসার ঝান্ডাটা ড়েজয়জো নর্া ? 

নসটাজক এক হাজর্ রু্জল িড়র্িাদ করজি রু্ড়ম, আড়ম নদখ্জিা । 
জাড়ে রু্ড়ম ক্লান্ত ভীষণ, র্িুও নর্ামাজক ো ড়ে ো । 

িড়র্িাদ করজর্ই হজি । িড়র্িা  করজর্ নশজখ্া । 

আড়ম আড়ে নর্ামার পাজশ এক ড়িপ্লি ঘটাজর্। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযা াজযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর িড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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 ারািাড়হক  ল্প- 

লাড়থ 

আবু্দস সাত্তার ড়িশ্বাস 

পিি-২ 

  

সাদা রিংজয়র একটা আর ড়ট আর নমাটরিাইজক নচ্জপ রাড়কি চ্জল 
এল। েড়িজর্ আজ  নদখ্া ড়েল িজল জড়রো র্াজক নদজখ্ই ড়চ্েজর্ 
পারল। সড়র্যই নর্া নস দারুণ ফসিা নেজল একটা। যাজক িজল 
নভড়র স্মাটি িয় ! 

অর্এি রাড়কজির ড়দজক র্াড়কজয় জড়রো ড়ফক কজর হাসল। র্ার 
ওই হাড়স নদজখ্ই রাড়কি িুঝজর্ পারল নয, এই নমজয়টাই হল 
জড়রো। নস র্খ্ে জড়রোজক িলল," আড়ম িজলড়েলাম ো, আড়ম 
আসি? এলাম? আসজল আড়ম মুজখ্ যা িড়ল কাজজও র্াই কড়র। 
নকাে িাচ্াল নিড়মজকর মজর্া আড়ম েই।" 

জড়রো এিার ড়মড়ষ্ট কজর হাসল। 
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রাড়কি র্ার ওই হাড়স নদজখ্ িলল," খু্ি ড়মড়ষ্ট নর্ামার হাড়স, 
জড়রো!" র্ারপর েূর ড়িড়ির উজেজশয িলল," কই ন া, ঘজর 
িসজর্ টসজর্ জায় া নদজি ো োড়ক? িাইজর কর্িণ দাাঁড় জয় 
থাকি?" 

েূর ড়িড়ি র্াজদর িসার জেয একটা ঘজরর দরজা খু্জল ড়দল। 
ড়ভর্জর একটা নচ্ৌড়ক আর দুজটা িাড়লশ ো া আর ড়কেু নেই। 
ড়েজচ্ পা ঝুড়লজয় নচ্ৌড়কর উপর র্ারা িসল।  

রাড়কি িলল," আড়ম নয নর্ামাজক সড়র্য সড়র্য ভাজলািাড়স এিার 
নসটা ড়িশ্বাস হল নর্া?" 

লজ্জািের্ মস্তজক জড়রো িলল," হল।" 

রাড়কি র্খ্ে জড়রোর ড়চ্িুক  জর িলল," রু্ড়ম খু্িই সুেরী 
জড়রো, রু্ড়ম খু্িই সুেরী। র্াই, আড়ম নর্ামাজকই ড়িজয় করি। 
হযাাঁ, জড়রো।" িলজর্ িলজর্ রাড়কি জড়রোর মাথার চু্ল ো জর্ 
শুরু করল," নর্ামার মাথার চু্লও খু্ি সুের!" র্ারপর োজক 
শুাঁজক ঘ্রাণ ড়েজয় িলল," আ:, কী সুের নসন্ট! চু্জল কী নমজখ্ে?" 

মতদু নহজস িলল জড়রো," কী মাখ্ি? ড়কেু মাড়খ্ড়ে।" 
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রাড়কি এিার হার্ড়ট  জর হাজর্র আঙুল গুজলা ো জলা," নর্ামার 
হাজর্র আঙুল গুজলাও খু্ি সুের!" ও জড়রোর নঠাাঁজট হার্ ড়দল," 
নর্ামার নঠাাঁটও দারুণ সুের!" 

জড়রো ড়কেু িলল ো। নস চু্প কজর থাকল ও নচ্ৌড়কর উপর শুজয় 
ন ল। র্ার চু্প কজর থাকা আর নচ্ৌড়কর উপর শুজয় যাওয়া নদজখ্ 
রাড়কি িুঝল নয, ওষুজ র কাজ শুরু হজয়জে। ফজল রাড়কি আর 
নদড়র করল ো। র্িুড়ে র্ার মজের নেশা নমটাজর্ উদযর্ হল। 

এরপর সন্ধযার আাঁ ার যখ্ে ঘড়েজয় এল রাড়কি িলল," নর্ামার 
সজঙ্গ আমার যখ্ে শারীড়রক সম্পকি ঘজটই ন ল জড়রো, র্খ্ে 
আড়ম নর্ামাজক আর নরজখ্ যাজিা ো, আড়ম নর্ামাজক ড়েজয়ই যাজিা 
এিিং ড়িজয় করি। রু্ড়ম কী িলে, িজলা।" 

"আড়ম কী িলি?" 

"র্াহজল আমার সজঙ্গ এিুড়ে রু্ড়ম চ্জলা!" 

"চ্জলা।" মজের মােুজষর সজঙ্গ 'রু্ড়ম' কজর কথা িলজর্ হয়। 
জড়রো র্াই, এখ্ে নথজক 'রু্ড়ম' কজর কথা িলজর্ শুরু করল। 

জােলা ড়দজয় মুখ্ নির কজর রাড়কি র্খ্ে েূর ড়িড়ির উজেজশয 
িলল," কই ন া, আজো োড়ক?" 
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েূর ড়িড়ি অমড়ে জােলায় চ্জল এল," আড়ে।" 

"র্া ার্াড়  দরজা খু্জল দাও।" 

েূর ড়িড়ি দরজা খু্জল ড়দল। 

রাড়কি িাইজর নিড়রজয় এল। 

েূর ড়িড়ি ড়জজজ্ঞস করল," কী হল, িল।" 

রাড়কি িলল," আমরা এিুড়ে নিড়রজয় যাড়ে, জড়রোর মা যড়দ খু্ি 
নখ্াাঁজাখু্াঁড়জ কজর রু্ড়ম র্াজক িুড়ঝজয় ড়দও।" 

"অ ড়েজয় নর্ারা নকাে ড়চ্ন্তা কড়রস ো, আড়ম ড়ঠক িুড়ঝজয় ড়দি।" 

"ড়ঠক আজে, আমরা যাড়ে র্াহজল! আর হযাাঁ, এই টাকাটা রু্ড়ম 
রাজখ্া, ড়মড়ষ্ট ড়কজে নখ্ও।" 

 

রাড়কজির টাকা নপজয় েূর ড়িড়ি খু্ি খু্ড়শ হল। রাড়কজির সজঙ্গ র্ার 
নয এটাই চু্ড়ি হজয়ড়েল। একটা নমজয় ড়ঠক কজর ড়দজর্ পারজল 
রাড়কি র্াজক পাাঁচ্ হাজার টাকা ড়দজি। যর্ নমজয় ড়ঠক কজর ড়দজি 
র্র্ পাাঁচ্ হাজার টাকা ড়দজি। জড়রোজক ড়দজয় েূর ড়িড়ি নসটা আজ 
িথম িউড়ে করল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২২ 

রাড়কজির  াড়  ঝজ র নিজ  েুজট চ্লল। ফজল জড়রোর মাথার 
চু্ল, িুজকর ও ো িার্াজস সি এজলাজমজলা হজয় ন ল আর র্ার 
নচ্াখ্ ড়দজয় জল ঝরল। এর জেয জড়রো রাড়কিজক িলল,"  াড়  
আজস্ত চ্ালাও।" 

মাথায় নহলজমট পরা রাড়কি জড়রোর কথা ড়ঠকঠাক শুেজর্ নপল 
ড়ক নপল ো নস নকাে উত্তর করল ো। 

খ্াড়েক িাজদ জড়রো নফর িলল,"  াড়  আজস্ত চ্ালাও।" এিার নস 
নজাজর এিিং রাড়কজির কাজের কাজে মুখ্ ড়েজয় ড় জয়  িলল। 

রাড়কি িলল," এখ্ে ড়ক  াড়  আজস্ত চ্ালাজোর নজা আজে?  রা 
পজ  ন জল রু্ড়ম ও আড়ম দু' জজেই ভীষণ ড়িপজদ পজ  যাজিা। 
নর্ামার ড়ক নকাে অসুড়ি া হজে?" 

" হযাাঁ, অসুড়ি া হজে।" 

"কী অসুড়ি া হজে?" 

"ড়েটজক পজ  যাজিা িজল ভয় করজে, আর িার্াজসর ঝাপটায় 
নচ্াখ্ ড়দজয় জল ঝরজে।" 

"ও, এই অসুড়ি া হজে?" 

"হযাাঁ।" 
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"ড়ঠক আজে, রু্ড়ম এক কাজ কজরা র্াহজল, আমাজক ভাজলা কজর 
নচ্জপ  জর নচ্াখ্ িন্ধ কজর িজসা। র্াহজল আর নকাে অসুড়ি া হজি 
ো।" 

রাড়কজির কথা মজর্া জড়রো র্াই করল, রাড়কিজক নচ্জপ  জর 
নচ্াখ্ িন্ধ কজর িসল। 

রাড়কি র্খ্ে জড়রোজক ড়েজয়  াড়  েুড়টজয় দু' ঘণ্টার মজ য শহজর 
নপৌঁজে ন ল এিিং শহজরর একটা পাাঁচ্র্লা নহাজটজল ড় জয় উঠল। 
উজঠ নহাজটজলর একটা রুজম িজস রাড়কি র্াজক িলল," রু্ড়ম 
এখ্াজে একটু িজসা জড়রো, আড়ম একটু আসড়ে।" 

জড়রো ড়জজজ্ঞস করল," নকাথায় যাজি?" 

"একটু িাইজর যাজিা।" 

জড়রো র্খ্ে িলল," আড়ম একা িসজর্ পারি ো। একা িসজর্ 
আমার খু্ি ভয় করজি। আড়মও নর্ামার সজঙ্গ যাজিা।" 

সাহস নদওয়ার জেয রাড়কি র্খ্ে িলল," ভয় কী! নকাে ভয় 
নেই। আড়ম নর্া আিার ড়ফজর আসড়ে।" 

"ো, র্াও আমার খু্ি ভয় করজি। নকউ এজস যড়দ আমাজক নচ্জপ 
 জর আড়ম র্খ্ে কী করি? এখ্াজে আড়ম কাজক ড়চ্ড়ে?" 
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রাড়কি নফর সাহস ড়দল," িললাম নর্া, নকাে ভয় নেই। 
এখ্ােকার মােুষ সিাই খু্ি ভাজলা। নকউ নর্ামাজক ড়কেুড়ট শুড় জয় 
নদখ্জি ো িা  নর্ামাজক নকউ ড়িরি করজি ো।" 

জড়রো িলল," রু্ড়ম িাইজর নকাথায় যাজি?" 

"ড়স াজরট নশষ হজয় ন জে, ড়স াজরট আেজর্ যাজিা।" 

"আজ অমড়ে থাজকা ো, ড়স াজরট আজ নখ্জর্ হজি ো। একটা 
রার্ ড়স াজরট ো নখ্জল কী হজি?" 

রাড়কি িলল," নর্ামার ড়ক মাথা টাথা ড়কেু খ্ারাপ হজয়জে, 
ড়স াজরট ো নখ্জল থাকা যায়? খ্ািার ো নখ্জয় থাকজর্ পারি, 
ড়কন্তু ড়স াজরট ো নখ্জয় থাকজর্ পারি ো।" 

এরপর জড়রো যখ্ে নকাে ভাজিই র্াজক আটকাজর্ পারল ো 
র্খ্ে অর্যন্ত ভীর্া হজয় িলল,"যাে যাও, খু্ি র্া ার্াড়  এজসা 
ড়কন্তু!" 

"যাজিা আর আসি।" রাড়কি নিড়রজয় চ্জল ন ল। 

 

ঘণ্টা খ্াজেক হজর্ চ্লল র্িু রাড়কি ড়ফজর এল ো। একলা ঘজর 
রাড়কজির জেয জড়রোর র্খ্ে খু্ি ভয় করজর্ লা ল। র্ার কাজে 
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নকাে নফাে নটােও নেই নয, এক কল নফাে কজর নদখ্জি। যড়দ 
রাড়কি ো আজস? নকাে পরপুরুষ এজস যড়দ র্াজক এখ্ে... 
োোড়ি  কথা ভািজর্ ভািজর্ জড়রোর কণ্ঠর্ালু ভজয় শুড়কজয় 
ন ল। আর নস িারিার নোাঁক ড় লল। 

ড়ঠক এই সময় একজে নলাক এজস ঘজর েুকল," কী করে, 
সুেরী?" 

ভজয় জড়রো চ্মজক উঠল," নক আপড়ে!" 

"িলি িলি, অর্ িযস্ত হে নকে? আজ  দরজাটা নর্া িন্ধ করজর্ 
দাও।" 

জড়রো ড়চ্ৎকার কজর উঠল," ো, দরজা িন্ধ করজিে ো, দরজা 
িন্ধ করজিে ো িলড়ে।" 

জড়রোর কথা নস শুেল ো। দরজা িন্ধ কজরই ড়দল," কী িলে, 
এিার িজলা।" 

"আপড়ে দরজা িন্ধ করজলে নকে? দরজা খু্জল ড়দে, দরজা খু্জল 
ড়দে িলড়ে! ো হজল আমার রাড়কি এজস আমাজক পাজি ো।" 

"নর্ামার রাড়কি আর আসজি ো, সুেরী।" 
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জড়রো অর্যন্ত ভীর্া িজে ড় জয় এিার ড়পেজের নদওয়াজলর ড়দজক 
সজর ন ল," আপড়ে নক? এখ্াজে নকে এজসজেে? নিড়রজয় যাে 
িলড়ে, নিড়রজয় যাে।" 

হাসজর্ হাসজর্ নসই নলাক র্খ্ে িলল," আড়ম হলাম এই 
নহাজটজলর মাড়লক। সুর্রািং, রু্ড়ম নিড়রজয় নযজর্ িলজলই নর্া আড়ম 
নিড়রজয় যাজিা ো।" 

দতপ্ত কজণ্ঠ জড়রো নসই নলাকজক র্খ্ে িলল," আপড়ে নহাজটজলর 
মাড়লক হজর্ই পাজরে, র্াই িজল একলা একটা নমজয়র ঘজর 
আপড়ে েুকজর্ পাজরে ো। এটা অেযায়। আপড়ে এিুড়ে নিড়রজয় 
যাে। রাড়কি আসুক র্খ্ে যা িলার ওজক িলজিে। আমার সজঙ্গ 
আপোর নকাে িজয়াজে নেই। আপড়ে এখ্ে আসজর্ পাজরে।" 

নসই নলাক িলল,"রাড়কজির সজঙ্গ আমার সি িজয়াজে ড়মজট 
ন জে। িজয়াজে এখ্ে আমার নর্ামার সজঙ্গ।" 

"আমার সজঙ্গ!" 

"হযাাঁ, নর্ামার সজঙ্গ।" 

"আমার সজঙ্গ আপোর কী িজয়াজে?" 

"অর্ দূজর থাকজল িলি কী কজর? কাজে এজসা র্জি নর্া িলি।" 
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"ো, আপড়ে নিড়রজয় যাে িলড়ে, ো হজল রাড়কি এজল র্াজক িজল 
ড়দজয় আপোজক-" 

নসই নলাক হাসল শুজে," রু্ড়ম এখ্েও রাড়কজির কথা ভািে? 
রাড়কি আর আসজি ো িললাম ো?" 

"নক িলল, আসজি ো?" 

"আড়ম িলড়ে, আসজি ো।" 

"আপড়ে িলজলই হল োড়ক? নকে আসজি ো?" 

"রাড়কি চ্জল ন জে।" 

"চ্জল ন জে!" 

"হযাাঁ, চ্জল ন জে।" 

"নকাথায় চ্জল ন জে?" 

"রাড়কি িাড়  চ্জল ন জে।" 

" ো, এ হজর্ পাজর ো, আড়ম এটা ড়িশ্বাস কড়র ো। কারণ, রাড়কি 
আমাজক ভাজলািাজস, আড়মও র্াজক ভাজলািাড়স। আর আপড়ে 
িলজলই হল ো? রাড়কি িাইজর ড়স াজরট আেজর্ ড় জয়জে। হয়জর্া 
নদাকাজে ড়ভ  আজে িজল র্ার আসজর্ নদড়র হজে। নপজয় ন জলই 
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ড়ঠক চ্জল আসজি। রাড়কি কথা ড়দজয়জে, নস আমাজক ড়িজয় 
করজি।"  

জড়রোর কথার উত্তজর নসই নলাক র্খ্ে িলল," রু্ড়ম হজল পা া 
 াাঁজয়র অড়র্ সা ারণ একটা নমজয়। র্াই, রু্ড়ম িুঝজর্ পাজরা ড়ে। 
রাড়কি নর্ামাজক আমার কাজে নিজচ্ ড়দজয় টাকা ড়েজয় চ্জল ন জে। 
নস আর ড়ফজর আসজি ো।" 

"কী!" 

"হযাাঁ।" 

"ো, আপোর কথা আড়ম ড়িশ্বাস কড়র ো। আপড়ে আমাজক ড়মথযা 
কথা িলজেে, আপড়ে আমার মে ভাঙাজোর নচ্ষ্টা করজেে। রাড়কি 
আমাজক নিচ্জর্ পাজর ো।" 

"আড়ম নর্ামাজক ড়মথযা কথা িলড়ে ো, জড়রো। আড়ম নর্ামাজক 
সড়র্য কথাই িলড়ে। হযাাঁ, জড়রো।" 

নসই নলাজকর মুজখ্ ড়েজজর োম শুজে জড়রো অিাক হল," এ কী! 
আপড়ে আমার োম জােজলে কী কজর?" 

নসই নলাক িলল," টাকা ড়েজয় িাড়  চ্জল যাওয়ার সময় রাড়কি 
আমাজক িজল ন জে। জাজো নর্া, নমজয়জেজল নকোজিচ্ার আড়ম 
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িযিসা কড়র। নর্ামাজক রাড়কি ড়িজয় করজি িজল নটাপ ড়দজয় 
এখ্াজে ড়েজয় এজস আমার কাজে নিজচ্ ড়দজয়জে। নর্ামরা নমজয়রা 
হজল সি নিাকা। র্াই, নর্ামরা নেজলজদর নিজমর িজলাভজে খু্ি 
সহজজই পজ  যাও। আর র্ার সজঙ্গ নিড়রজয় চ্জল আসজর্ ড়ি া 
কজরাো, র্ার সম্পজকি একিার নভজিও নদজখ্া ো, নস নকমে 
নেজল, কী কজর।" 

"আড়ম ড়ঠক িুঝজর্ পাড়র ড়ে র্াজক, আড়ম ড়ঠক ড়চ্েজর্ পাড়র ড়ে।" 

"আড়ম রাড়কজির মুজখ্ সি শুজেড়ে, রু্ড়ম নর্া র্াজক নচ্ো িা 
নিাঝার নকাে নচ্ষ্টাই কজরাড়ে। রাড়কজির সুের নচ্হারা নদজখ্ই 
রু্ড়ম ভুজল ড় জয়ড়েজল। নভজিড়েজল, রাড়কজির মজর্া সুের নেজল 
রু্ড়ম আর জীিজে পাজি ো। জাজো নর্া, রাড়কি র্ার ওই সুের 
নচ্হারা ড়দজয়ই নর্ামাজদর মজর্া নমজয়জদর খু্ি সহজজ ড়শকার 
করজর্ পাজর। নর্ামাজক  রজল রাড়কজির পঞ্চাজশর উপর নমজয় 
ড়িড়ক্র করা হজি আমার কাজে। র্ারা সি নর্ামার মজর্া  ড়রি 
ঘজরর সা ারণ নমজয়। সি গ্রাজম র্ার একটা কজর নমজয় ড়ঠক করা 
আজে। র্ারাই রাড়কিজক নমজয়  জর নদয়। রাড়কজির কাে নথজক 
র্ারা কড়মশে পায়। নমজয় িড়র্ পাাঁচ্ হাজার টাকা কজর।" 
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জড়রোর অমড়ে েূর ড়িড়ির কথা মজে প ল। র্ার এই দাড়দই 
র্াজক নসজরজে। সুর্রািং নস ভািল, এখ্াে নথজক যড়দ নস নকাে 
ড়দে নিজরাজর্ পাজর র্াহজল নস ওই েূর ড়িড়ির ড়িরুজে সাড়লশ 
োকজি, র্াজক শাড়স্ত ড়দজি। ড়দজর্ই হজি। ো হজল নস নয আরও 
অজেক নমজয়র সিিোশ করজি। র্ার সিিোজশর হার্ নথজক গ্রাজমর 
সা ারণ নমজয়জদর িাাঁচ্াজর্ হজি। ড়িষয়টা সম্পজকি মােুষজক 
অিড়হর্ করজর্ হজি। ও নস ড়েজজ একটা সিং ঠে  জ  রু্লজি। 
ড়হেু-মুসলমাে উভয় সম্প্রদাজয়র নমজয়জদর ড়েজয়। নসই সিং ঠজের 
কাজ হজি নমজয়জদর মজ য সজচ্র্ের্া িা াজো, নমজয়জদর সর্কি 
করা। ভুল পজথ ভুল কজরও যাজর্ নকােও নমজয়র পা ো পজ , 
ভাজলািাসার ড়শকার নমজয়রা যাজর্ ো হয়।... 

এরপর জড়রো নসই নলাজকর কাজে মুড়ি চ্াইল,"....আপড়ে আমায় 
মুড়ি ড়দে!" 

জড়রোর আজিদে মঞু্জর হল ো। (চ্লজি) 
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খু্ি জােজর্ ইজে কজর 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

খু্ি জােজর্ ইজে কজর আজো ড়ক 

এখ্জোও আজ র মজর্াই, 

নসই পুরজো স্মতড়র্ মজে ড়ক আজে 

একসাজথ কাটাজো নসই সুের 

ড়দে গুড়ল। নখ্াাঁপায় গুাঁজজ ফুল 

ড়দজয়ড়ে কর্িার, ন ালাপ, জুই 

নিল কর্িার, এখ্েও ড়ক লা াও 

ফুল, নসই সুের নখ্াাঁপায়? 

শীজর্র ড়িজকজল কখ্জো ি ইজমলাজর্ 

কখ্জোও নকাজো োটজকর নশাজর্ 

ড় জয়ড়ে কর্িার নর্ামার সাজথ 

মজে ড়ক আজে কাটাজো নসই সন্ধযায় 
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কাটাজো সময়গুজলা আমার সাজথ 

হাজর্ হার্  জর, খু্ি জােজর্ ইজে কজর 

োড়ক ভুজল ন জো সি েরু্ে িনু্ধ নপজয় 

খু্ি জােজর্ ইজে কজর, মজে ড়ক পজ  আমায়। 
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রাই এর অদতষ্ট 

শাড়কলা খ্ারু্ে 
 

রাই আজ আকাশ সমাে আকাঙ্খায় ঘুম নথজক উজঠড়েল নস জাজে 
আজ সন্ধযা ো াদ র্ার কর্ড়দজের ইজেটা পূরণ হজি। সূযি র্খ্ে 
পাজঠ, ভরা ড়িজকল একটু পজরই ড়ঝাঁ ড়ঝাঁ নপাকার োজক সন্ধযা 
োমজলা। আড়ঙোর এক নকাজণ থাকা সন্ধযা ফুজলর সুিাস নযজো 
চ্ারড়দজক নমাহ নমাহ করজে, মা সন্ধযা িাড়র্ ড়দজয়ই রাই এর 
উজেজশয িলড়েজলা ; এড়দজক আয় নদড়খ্ িজ া অড়ভমােী হজয়ড়েস। 
এইজর্া ড়কেুিণ, নর্ার িািা আসজে ড়েজয় িড়সস যর্ অড়ভজযা  
আমার োজম ! এই নয এজসজেে, নকে মাজো ো নমজয়টার 
আিদার? ড়ক নচ্জয়ড়েল এমে ' ড়ক আর ওর শখ্ হজয়জে োো 
খ্াজি নয। র্া করজল ো নয - করজিা বিড়ক, পাড়ে ড়দজয় নর্া আর 
োো হয় ো ! 

নর্ামায় নর্া িজলই ড়েলাম নফরার পজথ দু  এজো একটু, নর্ামার 
র্া মজে থাকজি নস নর্া ভািাই িতথা । 
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আো িািা ! মা নমজয় ড়মজল নদড়খ্ অড়ভমাজের ড়ভ  নচ্জপ 
নরজখ্জে। রাই এর মা এক গ্লাস জল মুজখ্র উপর  জর িলজলা, 
িাজার করড়ে নয আজজকও ; নমজয়টা উজপাস নয সারাটা ড়দে। 
কর্ নিলা ভাজলা মজর্া খ্ায়ড়ে নমজয়টা। নস নর্া আমরাও খ্াইড়ে 
ড় ড়ি ! 

হজি নদজখ্া কাল নভার ো াদ নিজরাি কাজজর নখ্াাঁজ পাজিা ড়ঠকই। 
ড়ক কড়র িজলা নক নদয় কাজক কাজ এমে টাোজপাজ জের ড়দজে ! 
নভার হজর্ ো হজর্ই িািা নিড় জয় ন ল, রাই নয আজ িািা-নক 
আিদার করজর্া। যাই নহাক ড়ফরুক র্খ্ে িলজিা ো হয় ! 

সকাল হজলা দুপুর ন জলা, সন্ধযা হজলা মা নমজয়র নপট র্খ্েও মুড়  
জজল ড়ভজজ আজে ! ড়ঠক আটটা ; িািার সাইজকল এর আওয়াজ 
এর পড়রিজর্ি শব্দ এক  াড় র, ঘর নথজক নির হজর্ ো হজর্ই 
দুজটা নলাক কাজক নযে রু্জল এজে নসই নলিু  ােটার েীজচ্ নরজখ্ 
ন ল, সাদা কাপজ  োকা িািার মতর্জদহ ! 

আজই দুপুজর সাইজকল আর  াড় জর্  াক্কা নখ্জয় রাই এর িািা 
িাণ হাড়রজয় নফজল। 

রাই স্তব্দ ! পতড়থিী নযে নথজম ন ল সারাজীিজের জেয, আর 
নকাথায় নযে কজয়কটা কথা নভজস নি াজে - "িািা ড়ফজর এজসা 
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আর অড়ভমাে করজিা ো, আর ড়কেু নখ্জর্ চ্াইজিা ো, িািা িািা" 
ও িািা !" 

কর্ িািা হাড়রজয় ন জে র্াজদর রাজকেযাজদর নথজক, কর্ নমজয় 
আজও একরাশ ড়ভজ  খু্াঁজজ মজর র্াজদর হাড়রজয় যাওয়া িািা-নক। 
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অসুখ্ 

নরজাউল রহমাে 
 

িতড়ষ্ট নভজা মাথা ড়েজয় 

নভজা হৃদজয় িাড় জর্ ড়ফড়র। 

িতড়ষ্ট নভজা জ্বর ড়েজয় 

অসুখ্-অসুখ্, আমার। 

ভীষে অন্ধকাজর জন্ম নেয় 

িতড়ষ্ট অেুিাজদ িযথির্ার অড়ভ াে। 

িজর্যকটা ভাাঁজ কজর রাখ্া অ যায়, 

কাজলা োয়ার আকাজশ 

িড্ড নমঘ কজর আজে। 
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রাজেীড়র্র জড়ঙ্গ মা 

রণড়জৎ পাজণ্ড 
 

হঠাৎ রাস্তার উপজরই সমরজক ড়ঘজর বহ বচ্ কাণ্ড। কারণ এইমাত্র 
নস িাণ ড়েজয় নিাঁজচ্ ড়ফজরজে। সমর হাাঁপাজর্ হাাঁপাজর্ িলল, "শালা  
পঞ্চা, জো পঞ্চাজশক পাড়টির নলাক ড়েজয় রাস্তা ড়ঘজরজে, হাজর্  
নিাম ড়পস্তল, রে, পাসড়ল। জড়মর কা জপত্র সি নকজ  ড়েজয়জে। 
ভজয় আড়ম সাইজকল নফজল মাজঠ মাজঠ নদৌজ  পাড়লজয় এজসড়ে। 
একটু জল নদ জল, খ্াজিা।" 

ভী  নঠজল ড়ভর্জর ড় জয় নদখ্লাম, োে হাজর্র র্জিেী আঙু্গল ড়দজয় 
রি ঝরজে র্খ্েও। ড়ভজ র মজ য নক নয সমরজক নলাহার রে 
নমজরজে, নস ড়চ্েজর্ও পাজরড়ে । মাথায় লা জল স্পটজেথ। 

এই সমর এিিং পঞ্চােে কাকাজর্া জযাঠরু্জর্া দুই ভাই। র্াজদর 
শরীকাো সম্পড়ত্ত ড়েজয় মামলা চ্লজে নকাজটি। আজ মামলার ড়দে 
ড়েল র্াই সমর কা জপত্র ড়েজয় নকাজটির উজেজশয নিড়রজয়ড়েল , 
ইো ড়েল িাসস্টযান্ড পযিন্ত সাইজকজল ড় জয় রজমজশর চ্া এর 
নদাকাজে সু্কল নথজক নদওয়া নমজয়র সাইজকলড়ট নরজখ্ নস িাস 
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 রজি। ইড়র্মজ য এই ঘটো, র্াজক র্ালর্লা নমা  নথজক পাক্কা 
দুই ড়কজলাড়মটার র্া া নখ্জয়, এই ষাট িের িয়জস িাণ িাাঁচ্াজর্  
নদৌ াজর্ হজয়জে। 

আর উজল্টা ড়দজকর পঞ্চােে হাসদা, িাড়  বর্ড়রর জেয নয ইট, 
িাড়ল, পাথর নফজলড়েল, নসও িাড়  বর্ড়র করজর্ পাজরড়ে। কারণ 
১৪৪ ারা জাড়র ড়েল উি দাজ । আজ নস, পাড়টির নলাকজক এক 
লাখ্ টাকা ে দ ড়দজয়জে, নযে র্ার ঘর হয় এিিং শালা সমরাজক 
জব্দ করজর্ পাজর। পাড়টির দাড়য়জত্ব থাকা সামশুল হক িজলড়েল, 
"নকাে নটেশে ড়েস ো, এটা আমাজদর িথম কাজ ো, ওর চ্াজষর 
জড়মও নর্াজক দখ্ল কজর নদি, নসই জড়মর ফসল নিজচ্ই টাকা 
উজঠ যাজি, মামলাও চ্ালাড়ি। পুড়লশ িশাসে সি আমার হাজর্।" 

আর এটা ড়েল র্ারই িথম পদজিপ। 

সড়র্যই র্াই িমাণ হল, আজ কা জ-পত্র ড়েের্াই ও অযাটাম টু 
মােিার নলখ্া দরখ্াস্তড়ট জমা নদয়ার জেয যখ্ে সমর হাসদা থাোয়  
ন ল, নসখ্াজেও র্াজক হড়ম্বর্ড়ম্ব কজর োইড়র ো ড়েজয় র্াড় জয় 
ড়দল। "যা যা িজস মীমািংসা কজর নে  া যা।"সমর সুড়ি া পাজি 
িজল হাজর্র ির্ ্াে নদখ্াল, র্াজর্ও  িািুর মে  লল ো। 
কারণ জাো ন ল নয পাড়টি অড়ফস এলাকার ঘটো এিিং যার  
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ড়িরুজে অড়ভজযা , নসখ্াজেই আজ নিার্ল সহ ভুড়  নভাজ পাড়টি 
এিিং নসখ্াজে নসই রিজকরও োক রজয়জে। 

ড়েরুপায় হজয় সমর হাসদা িাড়  ড়ফজর আজস এিিং জােজর্ পাজর 
নয, র্ার োজম ি াে মন্ত্রী আিাস নযাজোয়  তহড়েমিাজণর জেয  
ড়চ্ড়ঠ এজসজে। অ র্যা একই পাড়টির অপর লড়ির নের্া কামাল 
নহাজসজের সাজথ আদযিান্ত ড়রজসন্ট ঘটোর সি কথা িজল এিিং 
পরামশি চ্ায়। সি নশাোর পর নস িজলড়েল, নশাে, নকস করজলই 
নয খু্ি র্া ার্াড়  নকাজো সমা াে হজি নসটা ড়ঠক ো, নদখ্ ো 
কাড়লপদজদর পাড়টিশে মামলা োড়িশ িের  জর চ্লজে, সমা াে 
করজর্ নপজরজে ? নদজশর মােুষ নযমে নেেকাটা, নদজশর আইেও 
র্াই। এই সামােয পাড়টিশে মামলার মীমািংসা করজর্ কাড়লপদ 
ড়র্রাড়শ িের িয়জস মারা ন ল, র্িুও সমা াে হল ো। র্ার 
িযাটার আমজল নশষ হয় ড়কো নদখ্। একটু ড়চ্ন্তা কজর আরও 
িলল, উপর মহজল নযা াজযা  করজর্ পারজল কর। 

নসজটলজমন্ট আর নসজটলজমজন্ট, সিই নসজটলজমজন্ট চ্লজে,িুজড়ল? 

নক্রাজ  আজক্রাজশ সমর হাসদা ড়েজজ ড়েজজর োে কাে  জর  
িলল, "এই কাে মজল িলড়ে, সি শালাজক নদজখ্ নেি, িাজপরও 
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িাপ থাজক। এই িজল রাখ্লাম ভাই ! রাজেীড়র্র জড়ঙ্গ মা নয নক? 
আড়মও র্ার নশষ নদজখ্ ো জিা।" 
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ভীষণ লা জে ভয় 

নকৌড়শক পাল 
 

আড়ম নর্ামার নথজক 

হাড়রজয় যাওয়ার পজথ। 

জাড়ে ো, মজে নেই 

কজি নশষ নদখ্া হজয়ড়েল। 

শু ু ড়েিঃশ্বাজসর মজর্া 

িড়র্ড়েয়র্ নর্ামায় েুাঁজয় যাড়ে হৃদজয়, 

নচ্াজখ্ হারাড়ে িড়র্ড়েয়র্ ; 

এই যা আমার ধ্বিংজসর কারণ। 

কর্টা িযাকুল হজল 

একটা মােুষ এর্টা কষ্ট পায়। 

ড়ঠক কর্টা দুজচ্াজখ্ 

নর্ামাজক নদখ্জর্ চ্ায়, 
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র্া নর্ামার নিাঝার সাজ যর িাইজর। 

খু্ি কাজেই রজয়ে রু্ড়ম। 

শু ু দু’জজের রাস্তাটা িদজল যাজে 

সমজয়র সাজথ িাজর িাজর। 

খু্াঁজড়ে িজলই পাড়েো র্াই, 

এমেটা ড়ক হয় ? 

থমজক ন জলই নপজয় যাি, 

ভীষণ লা জে ভয়। 
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নসই নলাকটা 

সুড়িয়া মুখ্াড়জি 
 

এটা িায় েয় িেজরর আজ  কাজরর ঘটো,নয ড়দে ঘটোটা 
ঘজটড়েল নসড়দে ড়েল োিাজরর োইট ড়েউড়ট। সদয োিার 
িযাকড়টজস রজয়জেে, নিড়শর ভা  সময় হসড়পটাজলর  াজয় লা াজো 
নয নহাজষ্টল ড়েল ড়র্ড়ে নসখ্াজে ই থাকজর্ে। নস ড়দে হসড়পটাজল 
নকাে নপজসজন্টর চ্াপ ড়েল ো। হসড়পটাল িায় ফাাঁকা, নপজসন্ট 
নেই িলজলই চ্জল। ড়র্ড়ে োসিজক িলজলে, আড়ম নহাজষ্টজল যাড়ে 
যড়দ নকাে নপজসন্ট আজস আমাজক কল করজিে। আড়ম চ্জল 
আসজিা। নযজহরু্ হসড়পটাজলর  াজয় লা াজো নহাজষ্টল নদড়র হজি 
ো। নহাজষ্টজল নযজর্ নয সহজ রাস্তাটা ড়েল দুর্লায় লম্বা একটা লে 
র্ার োে ড়দজক ড়সাঁড়  ড়দজয় নেজমই নহাজষ্টল। র্াই ড়র্ড়ে লে ড়দজয় 
হাাঁটজর্ হাাঁটজর্ চ্লজলে, পুজরা ফাাঁকা নকাে নপজসন্ট নেই, হাাঁটজর্ 
হাাঁটজর্ নদখ্জর্ নপজলে, একটা নলাক লুড়ঙ্গ পজর হাাঁটুর মজ য মুখ্ 
গুাঁজজ কাাঁদজে। োিাজরর পাজয়র আওয়াজজ  ড়র্ড়ে র্াকাজলে, 
োিারিািু িলজলে  আপড়ে এখ্াজে ড়ক করজেে? আমার একটা 
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নপজসন্ট নক িাাঁচ্াজর্ হজি োিারিািু। আড়ম অজেকিণ ড়েজয় 
এজসড়ে, সিাই িলজে হসড়পটাজল এখ্ে নকাে োিার নেই। 
আপড়ে দয়া কজর িাাঁচ্াে। োিাজরর মজে একটা খ্টকা লা জলা, 
নযজহরু্ র্াাঁর োইট ড়েউড়ট হাসপার্াজলর কর্তপজির জাোজো 
উড়চ্র্ ড়েল নয, একটা নপজসন্ট এজসজে। চ্লুে নর্া নদড়খ্, নকাথায় 
নপজসন্ট? নলাকড়ট িজলে, আমাজক ফজলা করুে। নলাকড়ট লে 
ড়দজয় নসাজা হাাঁটজর্ থাজক, োিার ড়পেজে ড়পেজে আসজর্ 
থাজকে। ড়কেু দূজর োে ড়দজক আই-ড়স-ইউ নর্ েুকজর্ িজলে। 
আসুে োিারিািু, ঐ নয নপজসন্ট। োিার নদখ্জলে, একটা 
নকড়িজের মজ য একটা নিজে সাদা চ্াদর নেজক শুজয় আজে। 
নপজসজন্টর পাজশ একটা নিারখ্া প া মড়হলা িজস আজেে, েীজচ্ 
দু'নটা িাচ্চা নখ্লজে। োিার িলজলে, আপোরা এখ্াজে আজেে 
নকে? নদড়খ্ ড়ক হজয়জে নপজসজন্টর। র্খ্ে মড়হলাড়ট কাাঁদজর্ 
কাাঁদজর্ িজলে, োিারিািু এই নপজসন্ট দুই ঘন্টা আজ  মারা 
ন জেে। এখ্ে অিজারজভশজে আজেে, ড়কেুিণ পজর ো া 
পাজিে। োিার মুজখ্র চ্াপা খু্জল নদখ্জলে, নদজখ্ নর্া োিাজরর 
ন াটা শরীর ড়হম হজয় ন ল।এজর্াখ্ে নয লে ড়দজয় ওোজক নহাঁজট 
নহাঁজট ড়েজয় আসজলে, ড়র্ড়েই নিজে শুজয় আজেে। োিার একদম 
িাকরুে হজয় ন জলে, ড়কেু কথাই িলজর্ পারজলে ো। োিার 
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দাাঁড় জয় ো নথজক নসাজা র্া ার্াড়  লে ড়দজয় হাাঁটজর্ থাকজলে। 
নস রাজর্ োিাজরর আর ঘুম আসজলা ো, কাজরার সজঙ্গ কথাও 
িজলেড়ে, শু ু ভািজেে এটা আমার সাজথ ড়ক হজলা ? ড়স াজরজটর 
ওপর ড়স াজরট নখ্জর্ থাজকে। এরপর ড়কেু ড়দে নকজট যািার পর 
এই সি কথাগুজলা ভুজলই ন জলে।এই ঘটোটাজক নিড়শ িা ােয 
ড়দজলে ো কারণ, ড়র্ড়ে জাজেে, হসড়পটাজল কাজ করজর্ ন জল 
এমে ঘটো ঘটজর্ই পাজর। এই ঘটোর পজেজরা ড়দে পজর 
োিাজরর নে ড়শফজট কাজ পজর। আউটজোজর এজর্াই ভীর নয 
হাাঁটাই যাজে ো। নয লেটা হাাঁটজর্ চ্ার-পাাঁচ্ ড়মড়েট লাজ , নসড়দে 
িায় দশ পজেজরা ড়মড়েট  জর নলাকজেজক সড়রজয় সড়রজয় হাাঁটজেে, 
হঠাৎ এই ভীজরর মজ য ড়দজয় একটা নলাক নদৌজ  এজস িজলে, 
োিারিািু নসড়দে আপোজক িললাম একটু সাহাযয করজর্, 
করজলে ো নর্া ? আজজক একটু সাহাযয করুে। োিার নর্া 
ওোজক নদজখ্ িায় আকাশ নথজক প জলে। এটা নর্া নসই 
ভরজলাক, নয আই-ড়স-ইউ নর্ নিজে শুজয়ড়েজলে। সজঙ্গ সজঙ্গ 
োিার সিাইজক নঠজল র্া ার্াড়  চ্জল ন জলে কযাড়ন্টজে। নসখ্াজে 
একা চু্পচ্াপ িজস দুই-ড়র্ে িার চ্া নখ্জলে, ভািজেে এটা আমার 
সজঙ্গ ড়ক হজে নকে হজে, মাথা ড়ঠক রাখ্জর্ পারজেে ো। 
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ড়র্ড়ে ড়ঠক করজলে আজ ড়র্ড়ে নহাজষ্টজল যাজিে ো। ন জল একা 
থাকজর্ পারজিে ো। ড়র্ড়ে  ীজর  ীজর মােড়সক ভারসাময হাড়রজয় 
নফলজেে, ভয় পাজেে। র্াই ড়র্ড়ে ড়ঠক করজলে, একটু দূজরই 
িনু্ধজদর একটা নমস আজে ওখ্াজেই থাকজিে। ওখ্াজে সিাই 
োিার। র্াই রাস্তায় ড় জয় একটা ড়রক্সা  রজলে নমজস যাজিে 
িজল। আর আকাশ পার্াল সি ভািজেে। ড়রক্সা নথজক নেজি কুড়  
টাকা িার কজর নযই ো ড়দজর্ যাজিে, হঠাৎ নদজখ্ে নসই 
ভরজলাক। র্খ্ে শীর্কাল ড়রক্সাওয়ালা শালটা সড়রজয় িলজলে, 
োিারিািু, এিার ড়কন্তু আপোজক সাহাযযটা করজর্ই হজি, এই 
িজল দশটাকা হাজর্ ড়দজয় চ্জল ন জলে। র্খ্ে োিাজরর এমে 
অি্া নযে মাথা ঘুজর পজ  যাজিে। পা জলর মজর্া েুটজর্ েুটজর্ 
িনু্ধজদর নমজস উঠজলে। নমজস শু ু একটা িনু্ধ ড়েল, আর সিাই 
ড়েউড়টজর্। োিার িনু্ধ-ড়টজক িলজলে, এক কাপ চ্া িাোজর্া নিশ 
ক া কজর। চ্া নখ্জর্ নখ্জর্ ড়রক্সাওয়ালার ঐ দশ টাকার নোটটা 
নদখ্জলে,র্াজর্ র্ার ড়ঠকাো নদওয়া। িনু্ধজক িলজলে,নদখ্জর্া এটা 
নকাথাকার ড়ঠকাো ? িনু্ধড়ট িলল নিড়শ দুজর েয়, এখ্াে নথজক দশ 
পজেজরা ড়মড়েট হজি। োিার রাজর্ ভাজলা কজর ঘুড়মজয় সকাজল 
নিড়রজয় ন জলে ড়ঠকাোটা ড়েজয়। অিজশজষ িাড় জর্ ন জলে, 
নদখ্জলে আই-ড়স-ইউ নর্, নয নিারখ্া প া মড়হলা ড়ট ড়েল ড়র্ড়ে 
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িজস আজেে, আর দুড়ট িাচ্চা নখ্লজে। োিার নক নদজখ্ নিৌড়ট 
ড়চ্েজর্ নপজর িলজলা, আজসে আজসে োিারিািু, ো ো আড়ম 
একটা িশ্ন করজর্ চ্াই, নযড়দে হসড়পটাজলর নিজে নর্ মতর্ িযড়ি 
শুজয়ড়েজলে, ড়র্ড়ে আপোর নক হে ? আমার স্বামী, ড়ক হজয়ড়েল 
র্ার ? ড়র্ড়ে ভীষণ মদ নখ্জর্ে, নস্টাক হজয় ন ড়েল, হসড়পটাজল  
অজেক নচ্ষ্টা করজলা ড়কন্তু িাাঁচ্াজর্ পারজলা ো। এখ্ে এই দুজটা 
িাচ্চা নেজলজক ড়েজয় আড়ম ড়ক কজর মােুষ করজিা োিারিািু। 
খ্াওয়ার নজা া  নদিার নকউ নেই। এই সি শুজে োিাজরর 
মেটা ভারাক্রান্ত হজয় ন ল। যড়দ নকােড়দে ড়কেু িজয়াজে পজ  
ড়ঠকাো এিিং নফাে োম্বার ড়দজয় ন লাম নযা াজযা  করজিে। আর 
ড়কেু টাকা ড়দজয় ন লাম িাচ্চা দুজটাজক ড়কেু খ্ািার এজে নদজিে। 
আজ চ্ড়ল। এইসি ড়চ্ন্তা করজর্ করজর্ োিার ভািজলে ড়ক 
করজর্ পারা যায় ওজদর জেয। নমজস ড় জয় িনু্ধজদর সজঙ্গ 
আজলাচ্ো কজর নমজসজর্ একটা রািার কাজ ড়দজয় ড়দজলে নিৌজক। 
একজে ড়পর্া নিৌ, সন্তাজের জেয মজর ড় জয়ও র্ার কর্িিয কজর 
ন জলে। 
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ভাইরাল হজলা 

অড়িড়মত্র 

 

কখ্জো ভাইরাল হজলা 

কাাঁচ্া িাদাম... 

কখ্জো আসিাি নয, 

মাে আর দাম। 

নকউ ড়েজ োম ড়লজখ্ 

হজলা ভাইরাল... 

নচ্াখ্ ড়টজপ নকউ নকউ 

করজলা কামাল। 

র্াও নলাজক অখু্ড়শ 

নকে, নক র্া জাজে ! 

ভাইরাল হজর্ চ্ায় 

সিাই এখ্াজে ! 
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ভাজলািাসা খু্াঁড়জ ো আর 

সন্তু িামাড়ণক 

 
এ নেউ েুজি মজর, এ নেউ - 

হারাজলা নকাে  ভীর অর্জল ? 

এ নেউ আেজ  পরজিো আর। 

এ নেউ মােুষ হজি, নদির্ার িজল। 

 

এ েদী িাষ্প হজি - 

এক হাজর্ জল, আর এক হাজর্ খ্রা। 

ও দতশয নদখ্িো আড়ম, 

ও পতড়থিী থাক অ রা। 

 

এ অেুভূড়র্ ঝরাপার্া, শুকজো োজল- 

এ পাড়খ্র কঙ্কাল েড় জয় পজর- 
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পালক নঝজ  নফজল। এ রি - 

জমাট নিাঁজ জে, মতরু্য হিার র্জর। 

 

এ নমজঠা পথ, নর্ামার নচ্াজখ্র কাড়ল - 

আড়ম র্িুও িাাঁড়চ্, ভাজলািাড়স িড়ল। 

নর্ামার নকামর জড় জয় আড়ে, এিার - 

নযজর্ দাও র্জি, এিার র্াহজল চ্ড়ল। 

 

র্াই, 

অর্ল সা জর নেউ খু্াঁড়জো আর। 

চ্াল, েুে নর্জল ফুরাজলা জীিে - 

ভাজলািাসা খু্াঁড়জ ো আর। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- রাহুল হালদার 
 

सुभाषितम् - 

उपकारििु यः  साधुः  साधुते्व तस्य को गुणः ।। 

अपकारििु यः  साधुः  स साधुरिषत कीषतितः ।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

উপকাড়রষু যিঃ সা ুিঃ সা ুজত্ব র্সয নকা গুণিঃ। 

অপকাড়রষু যিঃ সা ুিঃ স সা ুড়রড়র্ কীড়র্ির্িঃ।। 

 

অথি - 

যড়দ নকউ উপকারীর উপকার কজর র্জি র্ার মহত্ত্ব নকাথায়, সা ু 
নর্া নসই নয অপকারীরও উপকার কজর থাজকে। 
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Streaming Free On Youtube 

Pathikrit Films 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২২ 

রড়িিাজরর দুপুর.... 

 

হঠাৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজে নেট ফড় িং 
এর ড়পড়েএফ োউেজলাে করার ড়লঙ্ক... 

 

িড়র্ সপ্তাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই 
আপোর অেুভূড়র্র কথা। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজ ? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats 
App িা Mail এ। যা িকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজ । 

সজঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়ির্ার ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়ির্া 

পাঠাে। 

 

ড়িয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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েড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- রাড়মচ্ রাজা আড়ল 

 

যখ্ে  ভিির্ী 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষজয় 
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:- 

▪ ে া (অেড় ক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড় ক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ িিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ েড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা েক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ িড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজ য। নলখ্ার 
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

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

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজিরণা, জাোে 
আপোর অড়ভজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২২২ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়িয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদর িড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২২ 

 

আপড়েও পাঠাে েড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাে করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজর্ পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল েক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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োিড়রিাড় জর্ ন া ূড়ল 

Camera-man of the week 

ড়মরাজ নহাজসে 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২২২ 

৫ই ড়েজসম্বর, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,   
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, সাহােুর হক। 

িেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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পুেশ্চ 

িড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই িশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়িি ায়। ে া, কড়ির্া, অণু ল্প,  ল্প, িিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজ য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


