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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, 

সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- ন ালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম,           
প্রেড়ত তালুকদার, নসৌড়মত সরকার, মহাড়জস মিল, 
শযামাপদ মালাকার, ড়মলে পুরকাইত, পাড়পয়া ড়িশ্বাস, 
অেুপ কুমার ন াষ, অড়িড়মত্র, অড়মতাভ দত্ত,       
েীতা কড়ি মুখ্াজিী, ঐশ্বর্ি, অড়েমমষ পড়িত ও      
রাহুল হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাহীে আহমমদ এিিং      
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
১৯১৪ সামল প্রকাড়শত উপেযাস ‘দয ওয়ার্ল্ি নসট ড়ি’-নত প্রখ্যাত 
নলখ্ক এইচ্ ড়জ. ওময়লস ইউমরড়েয়াম িযিহার কমর ড়েড়মিত এক 
ধরমের ড়িধ্বিংসী ও অড়ত শড়িশালী হাতমিামার কল্পো কমরে। 
ড়িধ্বিংসী এই নিামা একিার ড়েমিড়পত হমল তার প্রভাি থাকমি 
অড়েড়দিষ্টকাল। এইচ্ ড়জ. ওময়লস তার উপেযামসর মাধযমম 
ইউমরড়েয়াম ড়েড়মিত নিামার সামথ পড়রচ্য় কড়রময় নদে। তমি 
নসকামল এই ড়িধ্বিংসী নিামার অড়িত্ব শুধুমাত্র উপেযামসর কল্পোর 
পাতায় আিদ্ধ ড়ছল। প্রথম ড়িশ্বরু্দ্ধ পরিতিী সমময় জামিাে 
পদাথিড়িদ ওয়ােিার কালি হাইমজেিা ি িস্তুর সিমচ্ময় িুদ্র একক 
পরমাণুর পদাথিড়িদযা িা নকান্টাম পদাথিড়িদযা ড়েময় কাজ শুরু 
কমরে। এইচ্ ড়জ. ওময়লমসর উপেযাস প্রকামশর দুই দশমকর 
ড়কছু সময় পর ১৯৩৮ সামল জামিাড়ের িাড়লিমের এক  মিষণা ামর 
পারমাণড়িক নিামা ততড়রর সম্ভািো সতড়ষ্ট হয়। এই পরীিা ামর 
ড়িজ্ঞােী অমটাহাে, ড়লস ড়মটোর, ড়িৎজ স্ট্রাসমাে কতত িক ড়েউক্লীয় 
ড়িদারণ (Nuclear Fission) প্রড়ক্রয়া আড়িষ্কার সম্ভি হয়। এর 
ফমল নকায়ান্টাম পদাথিড়িদযার তত্ত্ব িািমি রূপ নেয়। 
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অড়ভেি লাম  ড়িষাদ 

ন ালাম রসুল 
 

রিশূেয অন্ধকার 

র্খ্ে আমার  াময়র জ্বর নেমম র্ায় ভাাঁটার মমতা 

নচ্াখ্ িুমজ আড়ম শুেমত থাড়ক রি নেমম র্াওয়ার শব্দ 

আর অমপিায় থাড়ক নসই সি পামপর জেয 

আমার শত দুুঃমখ্র ইতরতা  

 

রাড়ত্র এখ্ে কতটা হময়মছ  র্খ্ে আমার মমদর  

গ্লামসর অমধিকটা নভমে ন মছ 

আকামশ ন াঁষমট চ্মলমছ শীতাতি পাড়খ্রা একটু আরামমর জেয 

 

ড়মমথয নদাষ চ্াপামিা ো পম  র্াওয়া রমির ওপমর 

কারণ নেৌকার মমতা নছাঁদা করা করা আমছ নকাথাও আড়ম জাড়ে ো 
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ওই ড়ে ূঢ় জল আড়ম িার িার নসমচ্ নফমল ড়দই সমুদ্রহীে  

 

অড়ভেি লাম  ড়িষাদ 

মততুযর নভাজসভা 

হামত একড়ট কির ড়েময় ড়ফমর র্াওয়া পড়থক 

িতড়ষ্ট োমমছ শীমতর নম  নথমক অমেকটা ভুমল র্াওয়া নসই কষ্ট   

মমতা কমর  

 

নম  আর আড়ম একসমে জমেড়ছলাম  

 

আড়ম পাে কড়র 

মদ আর চ্াাঁদ নশষ হময় র্ায় 

এটা ড়িক পােীয় েয় চ্াাঁমদর আমলার মমতা ড়কছু 

 

পাে নশমষ নদড়খ্ একড়ট শূেয নিমক আমছ আমার নশমষ। 
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সুস্থ হও পতড়থিী 

সঞ্জয় নসাম 
 

মমে আমছ পাড়খ্-পাড়খ্েীমক 

ওরা এক নজা া 

 

আজ উম  এমলা আমামদর গ্রীে নজামে 

শুভ হমলা প্রভাত 

ট র িাতামস ছড় ময় ড়দমলা তার  ন্ধ 

শুভ্রতায় ড়দমলা চ্মৎকার 

 

ভামলািাসা জাড়েময় িলমলা: আমরা ভামলািাড়স 

 

কড়ি ড়লমখ্ ন মলা সুস্থ হও পতড়থিী 

ভামলা নথমকা তুড়ম। 
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জেেী আমার 

প্রেড়ত তালুকদার 

 
মা তুড়ম নকামোড়দে কারও করড়ে ড়িচ্ার 

নতামার কামছ চ্াওয়া-পাওয়া শুধুই আমার ! 

সিিহারা জেেী ওম া ড়ফরাময়া ো আমায় 

নকিলই ড়জজ্ঞামস ওই এই আড়ম নকাথায়! 

 

উত্তাল সমুমদ্রর তীমরই নেমম এমসছ নিময় 

দুুঃখ্-সুখ্ আজ ছুময়মছ ড়ক তাই আছ নচ্ময়! 

নতামার িুমকর মামেই একটু র্ড়দ িাাঁই পাই 

র্ত আমছ ধে নদৌলত নফমল চ্মল নর্মত চ্াই! 

 

মাম া জেেী আমার সি সময় র্াও মুখ্ িুমজ 

আড়ম হাড়রময় ন ড়ছ নকাথায় পামি আজ খু্াঁমজ! 
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তুড়ম নমামর িুমক নচ্মপ নরমখ্া নচ্াখ্ উমি ড়ভমজ 

নহ নমার করুণাময়ী শতমকাড়ট প্রণাম নদি ড়িমজ। 

 

জেেী আমার আকাশ প্রদীপ জ্বলমছ আজও 

প্রদীমপর আমলায় চ্মল  নতামার নশষ কাজও। 

তুড়ম নর্ে তাহামদর মা তাই করুণা কর ওমদর 

নতামারই করুণা ধারায় িাাঁচু্ক জীিে তামদর। 

 

নর্ে নকাে পথ ভুমল আসা পলাতকা নসই নমময় 

ওই প্রদীমপর আমলায় পথ খু্াঁমজ আসছ নিময়। 

তুড়ম নতা অপড়রড়চ্ত েও আমার জেেী মাম া 

চু্প নথমক নকামরা ো নহলা আড়ম সি জাড়ে ন া। 
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স্বমের পািুড়লড়প 

নসৌড়মত সরকার 
 

এই নতা নসড়দে হিাৎ স্বমে নদখ্লাম এমসমছা তুড়ম 

নপছে নথমক অতড়কিমত োাঁড়পময় 

ডাকমল আমায় নসই খু্ি ড়প্রয় আদুমর ডাকোমম 

নতামার স্বমর ভুললাম সকল অড়ভমর্া ... 

 

নসড়দে নদখ্লাম স্বমে এমস 

চু্মল ড়িড়ল নকমট নকমট  ুম পাড় ময় ড়দচ্ছ 

তুড়ম আমায়, 

নতামার আড়িল পরমশ তড়লময় ন লাম 

নকাে এক মায়ািী রামজযর ড়শশমহমল 

ভুললাম শত জেমমর অড়ভমাে... 
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এই নতা, এই নতা নসড়দে 

স্বমে এমস িলমল আমায় ড়িো এক মুহুতি কাটমছ ো নতামার, 

আমার জেয সাড়জময় নরমখ্মছা চ্াাঁদ, তারা, নজযাৎস্না, ফুল,পাড়খ্মদর  

কড়িতার সাতমহলা 

ভূমল ন লাম হাজার জল্পো... 

 

নসড়দে স্বমে আমরা দু’জে নহাঁমট ন লাম 

পাহা  ন রা ড়েজিে পমথর অড়ল  ড়ল, 

হলুদ জিংলী ফুলটা চু্মল ন াঁমথ িলমল 

অপরূপা... নতামার জেয রুখ্মত পাড়র মততুযমক, 

ভুললাম পারস্পড়রক দূরমত্বর সমীকরণ... 
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েিত্র 

মহাড়জস মিল 

তুড়ম নর্ভামি নদখ্মত চ্াও 

দতশযগুমলা নসরকম োও হমত পামর 

জীিে একমুখ্ী েদীর মমতা েয় 

তার  মে িহুমুখ্ী এিিং ড়িিতত 

 

অড়ভমুখ্ িমল একটা শব্দ আমছ 

র্ার অিয়ি অথিা শরীর 

নকউ সড়িক ভামি আাঁকমত পামর ো 

সময় শুধু িময় র্ায় সমময়র প্রিামহ 

 

স্বে তিুও হাতছাড়েমত ডামক 

আমলার িারান্দা নপড়রময় 

আমরা আমামদর মমতা েিত্র ছুাঁমত ছুড়ট... 
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চ্াাঁদ-পাড়পয়া 

শযামাপদ মালাকার 
 

র্খ্ে পাড়পয়া স্বরলহরীমত আকাশ ভাসাময় মাথার উপর ড়দময় উম  
র্ায় 

ড়কিংিা নেৌকাশূেয েদীিমি নভলার েযায় একা িমস রমসর তরমে 
হািুডুিু খ্াই 

মুড়দত নচ্ামখ্র উপর একটা তপ্ত ড়েুঃশ্বাস অেুভি কড়র 

 

র্খ্ে নকউ কল্পোর সীমা ড়েমদিশ কমর ড়দমত পামরো তখ্ে ড়ে ূঢ় 
নহতুটা দতড়ষ্টর অন্তরামলই থাক 

 

ড়কন্তু পাড়পয়া তার স্বরলহরীমত ড়ক-ই িা িমল ন ল- র্া শুমে চ্াাঁদটা 
শরড়িদ্ধ পশুর মমতা র্ন্ত্রণায় প্রাণ ড়িসজিমের কথা ড়দময় িসমলা 

চ্মলা মালড়িকা চ্াাঁদটার কামছ,পাড়পয়া ড়ক িমল ন মলা আমরা নজমে 
ড়েই- 
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-"আজ র্া মমে কমর ভ্রু-ধেুমক পুষ্প িতিচূ্যত করমল নস আড়ম 
জাড়ে- নতামার উপর আড়ম নর্ কতখ্াড়ে ড়েভির কমরড়ছ নসও জামো, 
ড়কন্তু নফরার পথটা নর্ড়দে সীড়মত হময় র্ামি নসড়দে ড়ক িমল 
আমায় সান্ত্বো নদমি!" 

 

শুেমল নতা মালড়িকা? 

িেয পুমষ্পর মতদু  মন্ধর েযায় ড়ক ড়স্নগ্ধ ওমদর ড়হমসিড়েমকশ! 

কারা নর্মো িমল- দুুঃমখ্র আগুমে দগ্ধ হমল আর দুুঃমখ্র ভয় 
থামকো। অিুৎ্পামতর পমরও োড়ক পিিমতর িুকটা মতদু মতদু জ্বমল... 

 

নতামামক আ াত করার সাধ জা মল সুমরর জাোলাটা খু্মল 
আকামশর ড়দমক নচ্ময় চু্প কমর দাাঁড় ময় থাকমিা... 

আড়মও নদখ্মিা- নসড়দে তুড়ম নতামার কমতা সুকুমার নপ্রম নেমল 
নতামার মূলযজ্ঞােপত্র দাড়খ্ল কমরা... 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নর্া ামর্া  করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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অড়ভমর্াজে 

ড়মলে পুরকাইত 
 

"ভামলামিমস সখ্ী ড়েভত মত র্তমে..." 

সুমরলা কণ্ঠ নিমজ উিমতই ড়পহু কমু্প্যটামরর স্ক্রীে নথমক নচ্াখ্ 
সড়রময় কলটা ড়রড়সভ করল, "তুই কতদূর আর? ক্লাস শুরু হমত 
নতা আর দশ ড়মড়েটও নেই।" 

- "এই নতা আর ড়মড়েট পাাঁমচ্ক। নতামদর  ড়লমতই েুকড়ছ। 
চ্ারমাথার নমাম  ড়স েযালটা খ্ারাপ হময় র্াওয়ায় একটা মােুষমক 
দাাঁ  কড়রময়মছ ড়েয়ন্ত্রমণর জেয, ওমতই আমরা নদড়র হমচ্ছ সিার।" 

- "ওমক, িুেলাম, আয় জলড়দ। আড়ম স্টাড়ডরুমমই আড়ছ।" 

- "ওমক।" 

ড়পহু, নপাষাড়ক োম সাাঁেিাড়ত নসেগুপ্ত, দুাঁমদ ড়শল্পপড়ত শ্রীরু্ি 
সায়ক নসেগুমপ্তর একমাত্র উত্তরাড়ধকার। আর শে, নপাষাড়ক োম 
অড়ভমণুয নসে, োম করা কমলমজর মাইমক্রািাময়ালড়জর প্রমফসর 
শ্রীরু্ি আড়ির নসমের একমাত্র ভড়িষযত। ড়পহু আর শে নর্ে এমক 
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অপমরর পড়রপূরক হময়ই পতড়থিীমত এমসমছ। ওরা একসামথই 
প ামশাো কমর। র্ড়দও এখ্ে সিটাই অেলাইমে হয়, তিু ডক্টর 
আঙ্কমলর ক্লাস ড়পহুমদর স্টাড়ডরুমম একসামথ করমতই দুজে নিশী 
ভামলািামস। আর ডক্টর রায় ড়েমজও নসটাই পরামশি নদওয়ায় 
দুজমের িাড় মতও আর ড়িমত নেকাশ কমরড়ে। এই স্টাড়ডরুমমর 
লাম ায়া েুলিারান্দাটা দড়িণমখ্ালা, দাাঁ ামল অমেকটা দূর অিড়ধ 
শহরটা নদখ্মত পাওয়া র্ায়। 

ড়মড়েট কময়মকর ড়ভতমরই শে হন্তদন্ত হময় হাড়জর হল ড়পহুমদর 
নদাতলার এই প ার  মর। 

- "চ্ল, চ্ল, এিুড়ণ শুরু হময় র্ামি।" 

- "আমর িািা, এখ্মো পাক্কা ড়তে ড়মড়েট নদরী আমছ শুরু হমত 
আর স্ক্রীে নখ্ালাই আমছ।" 

- "ো, আসমল নদরী হময় ন মছ নতা অমেকটা, আড়ম নসটাই 
ভািড়ছ।" 

- "আমর, ড়িক আমছ। মমে আমছ নতা আজমক কী কথা িলার 
আমছ ডক্টর আঙ্কলমক?" ড়পহু নচ্াখ্ ি  ি  কমর ড়জজ্ঞাসা কমর। 
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- "হযাাঁ, মমে আমছ। তুই এত ভাড়িস ো। চ্ল, ক্লাস শুরু হল 
িমল।" িমল শে ড়পহুর হাত ধমর নটড়িমলর সামমে ড় ময় িমস। 

স্বল্পিমণর মমধযই ডক্টর রাময়র মুখ্টা নভমস ওমি স্ক্রীমে, "গুড 
আফটারেুে, মাই ড়ডয়ার সাে অযাি ডটার। নকমে আমছা সিাই?" 

- "গুড আফটারেুে, ভামলা আড়ছ সিাই।" দুজমে একসামথ িমল 
ওমি। 

এরপমর প াশুমো চ্লমত থামক ড়েতযকার ড়েয়মমাড়ফক। োোরকম 
প্রমনাত্তর, আলাপ-আমলাচ্োর মমধয ড়দময় কখ্ে নর্  ন্টা ড়তমেক 
পার হময় ন মছ, নটরই পাওয়া র্ায়ড়ে। এিার ক্লাস নশষ কমর 
ডক্টর রায় ড়িদায় নেওয়ার কথা িলমতই শে িমল ওমি, "আমার 
ো একটা কথা িলার আমছ।" 

- "একটা নকে! দশটা িমল নফমলা।" 

- "আসমল আঙ্কল, জামোই নর্ আড়ম আর ড়পহু প্রায় সারািণই 
একসামথই কাটাই, অফলাইে েয়মতা অেলাইে। তাই আমরা ড়িময় 
কমর সিিিমণর জেয একসামথই থাকমত চ্াই। এ ড়িষময় নতামার 
সম্মড়ত আমছ ড়কো জােমত চ্াই। আর সম্মড়ত থাকমল দুই িাড় মত 
কথা িলার দাড়য়ত্বটা তুড়মই োও। নতামার কথা নকউ নফলমিো 
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কারণ জামে নর্ তুড়ম তামদর নথমকও নিশী নিামো আমামদর 
দুজেমক।" 

- "উড়রব্বাস, এ নতা দারুণ ড়সদ্ধান্ত। োহ্, আমার ড়িনু্দমাত্র অমত 
নেই। নিশ, আমার এই সপ্তাহটা সময় চ্াই। সুইমডমের একটা 
নসড়মোর ড়েময় িযি আড়ছ। ওটা হময় ন মলই কথা িলড়ছ। ওমক?" 
ডক্টর রায় উচ্ছড়সত হময় িমল উিমলে। 

- "ওমক।" দু’জমেই একমর্াম  িমল উিল খু্ড়শমত ড ম  হময়। 

প া নশষ হমল ড়চ্রাচ্ড়রত অমভযসমত ওরা েুলিারান্দাটায় এমস 
দাাঁ ামলা। এই েুলিারান্দা সািী আমছ ওমদর অেুভূড়তর প্রড়তটা 
চ্ াই-উৎরাইময়র, হৃদময়র প্রড়তটা রমের আাঁচ্ম র, স্পমশির 
প্রড়তটা সূ্ফড়লমের, একসামথ তারাখ্সা নদমখ্ নচ্াখ্ িুমজ প্রড়তটা 
ন াপে প্রাথিোর। আজ মমের ন াপমে দুজমেই এক খু্ড়শর 
নচ্ারামরামত নভমস র্ামচ্ছ। ওরা জামে ডক্টর আঙ্কল র্খ্ে রাড়জ, 
তার মামে এই ড়েময় িাড় মত ড়িমত প্রকামশর সম্ভািো খু্িই কম। 

- "তাহমল এ রু্ম র অড়ভমণুয আর চ্ক্রিূযমহ আটমক র্ামি ো, তাই 
নতা!" নচ্ামখ্মুমখ্ হাড়সর ড়েড়লক ড়দময় ড়পহুই েীরিতা ভামে। 

- "সিই নতা সাাঁেিাড়তর রূপকথা।" শে মুচ্ড়ক নহমস উত্তর নদয়। 
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- "হযাাঁ, সাাঁেিাড়তর রূপকথায় রাজপুতু্তর অড়ভমণুয।" িমল ড়পহু 
আলমতা কমর শমের চু্লগুমলা ন াঁমট নদয়। 

নশষমিলার প ন্ত আমলায় এইভামিই খু্েসুড়ট আর শমব্দর 
মায়াজামল মি কমপাত-কমপাতীর সড়িৎ নফমর একোাঁক পাড়খ্র 
কূজমে। সমন্ধয োমার মুমখ্ ওরা উম  চ্মলমছ িাসার উমেমশয, 
অিরাম র নশষ রেটুকু আপাদমিক নমমখ্ ড়েময়। 

- "চ্ড়ল এিার।" িমল শে ড়পহুর কপামল আলমতা চু্িমের 
আলপো এাঁমক ড়দময় নিড়রময় র্ায়। 

সপ্তাহখ্ামেক পর.... 

এইরু্ম ও নর্ কামরার নমািাইমলর ড়রিংমটাে ড়িিতড়তর অতমল 
হাড়রময় র্াওয়া লযান্ডমফামের আওয়ামজর মত হমত পামর, নসটা 
আড়ির নসমের নফাে ো িাজমল ড়িশ্বাস হওয়া মুশড়কল। ড়ক্রিংড়ক্রিং 
কমর নমািাইলটা নিমজ উিমতই অেলাইমে পরীিা নেওয়ার 
ফাাঁমকই আড়ির নসে নচ্ময় নদখ্মলে স্ক্রীমে ডক্টর রাময়র োম    
জ্বলজ্বল করমছ। 

- "ডক্টরসামহি নর্! িলুে, কী খ্ির।" আড়ির কলটা ড়রড়সভ কমরই 
ই-অভযথিো জাোমলে। 
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- "আড়ির, একটা কথা আমলাচ্ো করার ড়ছল। নসটা সামমে িমস 
করমলই ভামলা হমি। তাই ভািড়ছলাম আ ামী পরশু র্ড়দ তুড়ম 
সময় নির কমর দুপুমর আসমত পামরা, তাহমল খ্াওয়া-দাওয়াও 
হমি, সামথ কথাটাও সারা হময় র্ামি।" 

- "হযাাঁ, অিশযই আসি, এভামি িলার ড়কছু হয়ড়ে। আপড়ে 
নডমকমছে মামে ড়েশ্চয়ই গুরুত্বপূণি কথা। নসটা শুেমত আসি ো, 
হয় কখ্মো!" 

- "থযাঙু্ক আড়ির। আচ্ছা, ভামলা কথা, আড়ম ড়কন্তু সায়কমকও 
ড়েমন্ত্রণ কমরড়ছ। নতামামক জাড়েময় রাখ্লাম।" 

- "িাহ্, ভামলাই হল। অমেকড়দে নদখ্া হয়ড়ে সামোসামড়ে। কী 
িযপার িলুেমতা, হিাৎ দুজেমকই ড়েমন্ত্রণ! ড়কছু অেুষ্ঠাে আমছ 
োড়ক আপোর িাড় মত?" 

- "আমর ো, ো। নসরকম ড়কছু ো। এমসা, তারপর নতা সিটাই 
িলি। আচ্ছা, এখ্ে রাড়খ্?" 

- "আচ্ছা, ডক্টরসামহি। ভামলা থাকমিে।" এই িমল আড়ির নসে 
রাখ্মলে। 
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এরপর ডক্টর রায় সায়ক নসেগুমপ্তর সামথ নর্া ামর্া  কমর 
ওোমকও ড়েমন্ত্রণ জাোমলে ওইড়দে আসার জেয। 

*** 

শুক্রিার সকাল এ ামরাটা ো াদ আড়িমরর  াড়  এমস দাাঁ ামতই  
ডক্টরসামহমির সহকারী পতথা হাড়সমুমখ্ এড় ময় এমস উষ্ণ অভযথিো 
জাোমলা, "গুড মড়ণিিং ড়মুঃ নসে। আসুে, ডক্টর সামহি একটা 
ড়মড়টিংময় আমছে েরওময়র একজমের সামথ, নশষ হময়ই এমসমছ। 
িসুে, কী খ্ামিে িলুে,  রম ো িান্ডা?" 

- "থযাঙু্ক পতথা।  রম কড়ফ হমল চ্মৎকার হয়। নতামার ডক্টরসামহি 
নডমক পাড়িময় ড়েমজই নদমখ্া কাজ ড়েময় পম  আমছে। একটু নতা 
ড়িশ্রামমরও দরকার ওোর।" 

- "আমার কথা নশামেে ো উড়ে। আপোরা িমল নদখু্ে।" এই 
িমল হাসমত হাসমত পতথা ড়ভতরড়দমক চ্মল ন ল, কড়ফর িযিস্থা 
তদারড়ক করমত। 

একটু পমরই িাইমর  াড় র আওয়াজ নশাো নর্মতই আড়ির 
অেুমাে করল নর্ সায়ক নসেগুপ্ত এল ড়েশ্চয়। এই ভািমত 
ভািমতই িাইমর নথমক সায়ক আর ড়ভতমরর  র নথমক ডক্টর রায় 
প্রায় একসামথই তিিকখ্াোয় হাড়জর হ'ল। 
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- "গুড মড়ণিিং সায়ক, আড়ির। ভীষণ দুুঃড়খ্ত আড়ম একটা ড়মড়টিংময় 
আটমক ন ড়ছলাম। এমড়েমত আড়ম আজমক পুমরা ড়দেটাই ফাাঁকা 
নরমখ্ড়ছ নতামামদর জেয।" 

- "গুড মড়ণিিং রায়িািু, আড়ির। আমারও একটা ড়মড়টিং ড়ছল, রািায় 
আসমত আসমত নসমর ড়েলাম।" 

- "গুড মড়ণিিং সায়ক, ডক্টরসামহি। আপোরা সি ি  ি  মােুষ, 
সিাই নচ্মে, তাই নলাক এত ড়মট করমত চ্ায় আর তাই এত 
ড়মড়টিং। আমামক নদখু্ে, ছাত্রমদর প াই, অথচ্ ো তামদর আড়ম 
ড়চ্ড়ে ো তারা আমায় নচ্মে। জীিমে নকামোড়দে মুমখ্ামুড়খ্ হওয়ার 
সামােযতম সম্ভািোও নেই, তাই ড়মড়টিং-িী জীিমে সময় কাটামত 
ো নপমর আম ই চ্মল এমসড়ছ।" সহামসয আড়ির কথাগুমলা িমল 
ওিার সামথ সামথ িাড়করাও হাড়সমত নর্া  নদয়। 

এর মামেই পতথা হাড়জর হয় আড়িমরর জেয কড়ফ ড়েময়, "ড়মুঃ নসে, 
এই ড়েে আপোর কড়ফ। গুড মড়ণিিং ড়মুঃ নসেগুপ্ত। ভামলা আমছে 
নতা? আপড়ে কী নেমিে িলুে। আপোরটা আর সযামরর জেয গ্রীে 
টী ড়েময় আসড়ছ।" 

- "গুড মড়ণিিং পতথা। ভামলা আড়ছ। আমার জেযও গ্রীে টী।" 
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এরপর ওোমদর মমধয আড্ডা চ্লমত থামক। মামে গ্রীে টী এমস 
ন মছ। ড়িষময়র পিীরাজ ন া া ছুমটমছ ড়দড়িড়দক শূণয হময়। ড়শমল্প 
র্মন্ত্রর প্রময়া , সাড়হমতয ছাপার অিমরর অেুপড়স্থড়তর প্রভাি, 
কত ড়ত্রম নম  ততরীর প্রমচ্ষ্টায় অগ্র ড়ত, ড়লে পড়রিতিমের সামাড়জক 
প্রভাি, চ্াাঁমদ জড়ম দখ্মলর ল াই, আমরা সি টুড়কটাড়ক। ড়িক নিলা 
একটায় দুপুমরর খ্ািার পড়রিমশে করা হয়। সাদা  রম ভাত, 
ডাল, তরকাড়র, নমৌরলা ভাজা, ইড়লশ ভাপা, হাাঁমসর মািংস আর 
চ্াটড়ে। 

- "িাব্বা, ডক্টর সামহি, এমতা এলাড়হ িযিস্থা কমরমছে। এমকিামর 
কড়ি ডুড়িময় খ্াওয়া।" আড়ির হাসমত হাসমত িমল ওমিে। 

- "একদম র্া িমলমছে।" পাশ নথমক সায়ক িমল ওমিে। 

- " আমর ো ো, খ্াওয়া-দাওয়া ড়জড়েসটা িুেমল নতা একটা আটি। 
এটা ওই ড়েতযকার একাকী জীিমে খু্ি একটা জমম ো। তাই 
ভািলাম, নতামরা এমল একসামথ একটু ভামলামন্দ খ্াওয়া র্াক। এ 
ড়েময় নিড়শ িলার ড়কছু নেই।" ডাে হাত চ্ালামত চ্ালামত ডক্টর 
রায় নসৌজেযমূলক মতদু প্রড়তিাদ কমরে। 

- "তা, ডক্টর সামহি কী িলমিে িমলড়ছমলে আজ আমামদর!" 
হালকা কমর আড়ির ড়িষয় উপস্থাপমের নচ্ষ্টা কমরে। 
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- "হযাাঁ, রায়িািু, ড়কছু িলমিে িমলড়ছমলে। িলুে, শুড়ে। সিড়কছু 
ড়িকিাক আমছ নতা!" 

- "হযাাঁ, সি ড়িক আমছ। আড়মও ভািড়ছলাম নর্ এিার ওই ড়িষময়ই 
কথা িলি। আসমল, িযাপারটা নিশ ভামলাই, মামে আমার নিশ 
ভামলা নলম মছ।" 

- "হযাাঁ, িলুে ো কী িযাপার।" 

- "শে আর ড়পহু ড়িময় করমত চ্ায়।" 

িড়ণমকর িব্ধতা খ্াওয়ার নটড়িমল। ড়তেমজা া নচ্াখ্ এমক 
অপরমক নদখ্মত থামক। িব্ধতা ভামে সায়মকর কথায়, "ড়কন্তু 
রায়িািু, এটা কী কমর সম্ভি!" 

- "মকে সম্ভি ো!" 

- "ো, মামে, িলড়ছ নর্ সারািণ একসামথ থাকা আর একটা ড়িময়, 
সিংসার এগুমলা নতা আলাদা অমেকটাই। নসখ্ামে অমেক নিড়শ 
দাড়য়ত্বমিাধ জ ামো থামক, নসটাই ভািড়ছ।" নথমম নথমম কথাগুমলা 
িমল সায়ক আড়িমরর ড়দমক তাকাে। 

ডক্টর রায়ও আড়িমরর ড়দমক তাড়কময় অমপিারত, আড়ির কী 
িমলে তা নশাোর জেয। 
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- "আমার এমড়েমত নকামো আপড়ত্ত নেই। ডক্টরসামহি র্খ্ে সম্মত 
তখ্ে নসখ্ামে ড়িতীয়িার আমার ভািার ড়কছু নেই।" আড়ির িমল 
দুজমের ড়দমকই তাকাে। 

- "আপড়ত্ত আমারও নেই। শুধু একটু ভািো হড়চ্ছল, ড়কন্তু 
আপোরা র্খ্ে সম্মত এই ড়িময়মত, তখ্ে আড়মও রাজী।" 

- "এই নতা, দারুণ িযাপার। চ্ারহাত এিার এক হমি। দাাঁ াও, 
একিার শে আর ড়পহুমক নর্া ামর্া  কড়র। ওমদর সারপ্রাইজটা 
ড়দমত হমি নতা!" িমল ডক্টর রায় ওমদর সামথ সিংমর্া  স্থাপে 
কমরে। 

- "হযামলা, মাই ড়ডয়ার সাে অযাি ডটার। এই নদমখ্া আমার সামথ 
সায়ক আর আড়িরও রময়মছ। নতামামদর জেয আমামদর তরফ 
নথমক একটা দারুণ উপহার আমছ।" 

- "ওয়াও, কী উপহার আঙ্কল?" ড়পহু আর তধর্িয ধরমত পামরো। 

- "মতামামদর ড়িময়মত আমরা ড়তে িুম া কড়ি ডুড়িময় খ্ামিা পছন্দ 
হময়মছ উপহারটা?" হাসমত হাসমত ডক্টর রায় িমলে। 

- "মহায়যাট!" শে ড়েমজর কােমক ড়িশ্বাস করমত পামরো। 

- "ইময়স, মাই সাে। প্রস্তুত হও এিার নস্পস ওয়যামরর জেয।" 
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- "থযাঙু্ক পাপা, থযাঙু্ক আঙ্কল।" িলমত িলমত ড়পহুর নচ্ামখ্র নকাণা 
ড়চ্কড়চ্ক কমর ওমি। 

- "আচ্ছা, এিার নতামরা রামখ্া। িাড়  ড়ফমর িাড়ক কথা হমি।" 
সায়ক িলার পমর ওরা সিংমর্া টা ড়িড়চ্ছন্ন কমর। 

এরপর ড়তেজমে ড়মমল আমরা ড়কছুিণ আলাপ-আমলাচ্ো চ্মল 
ড়িময়র খু্াঁড়টোড়ট োো ড়িষময় - তাড়রখ্, নস্পস, নমেু, ড়েমন্ত্রমণর 
তাড়লকা নথমক শুরু কমর নপাষাক,  য়ো নকামোটাই িাদ র্ায় ো। 
ড়িক হয় িাড়  ড়ফমর নর্ র্ার  তহকত্রিীর সামথ কথা িমল এই  য়ো 
আর নপাষামকর িযাপারটা িাড় র মড়হলামহমলর উপমরই দাড়য়ত্ব 
ড়দময় নদমি। সমন্ধযর ড়দমক আমলাচ্ো নশমষ ডক্টর রায়মক আন্তড়রক 
ধেযিাদ জাড়েময় নর্ র্ার িাড় র পথ ধমর। সড়তযই এরকম একটা 
কথা িলার জেয নর্ ডক্টর রায় আসমত িমলমছে, এটা ওমদর 
দুজমেরই কল্পোর অতীত ড়ছল। 

*** 

পয়লা নম। 

আজ শে আর ড়পহুর ড়িময়। দুজমের জীিমের মামহন্দ্রিণ। তার 
পাশাপাড়শ দুই িাড় র নপ্রিাপমটও এ এক অড়িিরণীয় মুহূতি । 
দুই িাড়  ড়মমল একটাই ড়িশাল নস্পস আময়াজে কমরমছ অড়তড়থ 
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আপযায়মের জেয। সায়ক িা আড়ির দুজমের নকউই চ্ায়ড়ে আলাদা 
কমর পাত্রপি ও পাত্রীপমির আময়াজমের দরুণ নকামোভামিই 
দী িড়দমের একাত্মতার ভািমূড়তি এতটুকুও িুন্ন নহাক। দুই িাড় র 
আত্মীয়-স্বজে, িনু্ধ-িান্ধি, নচ্ো-পড়রড়চ্মতর ড়ভম  চ্ারপাশ  ম ম 
করমছ। ড়পহু পমরমছ একটা লাল রমের নলমহো, ড় ময় রমের 
নচ্াড়ল ড়দময়। আর শমের পরমে হালকা নসাোড়ল রমের পাঞ্জাড়ি 
আর নমরুে রমের ধুড়ত। পতথা অমেক আম ই এমস ন মছ, ওমদর 
সামথ সামথই আমছ সিিিণ। 

ডক্টর রায় এমস নপৌঁছামলে, তখ্ে িামজ সকাল সাম  দশটা। 

- "আপোর এত নদড়র ড়কন্তু ভীষণ অেযায়।" ওোমক নদমখ্ই 
নসেড় ড়ন্ন হাড়সমুমখ্ কপট অড়ভমর্া  করমলে। 

- "আড়ম এখ্ে ড়সড়েয়র ড়সড়টমজে, িুজমল?  আমার এখ্ে পমর 
আসমলও অসুড়িধা নেই।" 

- "ো, ো, ড়সড়েয়র িমলই নতা আম  আসমত হমি। িসুে 
ডক্টরসামহি।" িমল নসেড় ড়ন্ন ডক্টর রায়মক িসার িযিস্থা কমর 
অেযড়দমক চ্মল ন মলে। 

ড়কছুিণ পমরই সায়ক আর আড়িরও এমস ডক্টর রাময়র কামছ 
িমসে। 
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- "তারপর, সি ড়িকিাক চ্লমছ নতা?" ডক্টর মুচ্ড়ক নহমস ড়জজ্ঞাসা 
কমরে। 

আড়িমরর মুমখ্ সম্মড়তসূচ্ক মতদু হাড়স নখ্মল র্ায় আর সায়ক ডক্টর 
রাময়র হাতদুমটা ড়েমজর হামত ড়েময় িমলে, "আপোর আশীিিাদ 
আমছ িমলই নতা সিটা এত সুষু্ঠভামি সম্প্ন্ন হমচ্ছ।" 

ওমদর কথার মামেই পতথা এমস হাড়জর হয়, "সযার, ড়েউজ চ্যামেল 
নথমক নলাক এমসমছ। আপোর সামথ কথা িলমত চ্াইমছ। আড়ম 
িললামও নর্ নলখ্াই আমছ নপ্রস েট অযালাউড, ড়কন্তু োমছা িান্দা, 
নকামো কথাই শুেমছ ো।" 

 টোয় আকড়িকতায় ড়কিংকতিিযড়িমূঢ় হময় সায়ক আর আড়ির 
ডক্টমরর মুমখ্র ড়দমক তাড়কময় থামক। ডক্টর মুচ্ড়ক নহমস পতথামক 
িমলে, "চ্মলা, কী আর করা র্ামি!" 

িাইমর নিড়রময় নদমখ্ ড়েউজ চ্যামেমলর ড়কছু নলাক নিশ 
অমেকগুমলা র্ন্ত্রপাড়ত সাড়জময় গুড়ছময় পুমরা নর্ে রণিংমদড়হ মূড়তিমত 
প্রস্তুত। 

- "েমস্কার, আমার োম নসৌমালয ন াষ। 'ড়িিয় ড়িড়চ্ত্রা' চ্যামেল 
নথমক এমসড়ছ আপোর ইন্টারড়ভউময়র পাশাপাড়শ এই পুমরা 
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কমিকািটার লাইভ কভামরজ সাধারণ মােুমষর কামছ নপৌঁমছ 
নদওয়ার জেয।" 

ডক্টর রায় চ্ারপামশ একিার নচ্াখ্  ুড়রময় নদখ্মলে, তার 
উমেমশযই হাড়জর সহরমজা া নচ্ামখ্র তারায় প্রচ্ছন্ন আমিম র 
োো অেুভূড়ত নখ্লা করমছ। স্বীকত ড়ত, ভামলািাসা, প্রাড়প্ত, উৎসাহ 
সি নর্ে ড়মমলড়মমশ এক অিণিেীয় রমের নকালামজ ড় মর আমছ 
ওোমক। 

- "েমস্কার, িলুে কী জােমত চ্াে।" ডক্টর রায় ধীরড়স্থর 
আমি িড়জিত  লায় িমল উিমলে। 

- "ওমক, দাাঁ াে। নরাহে, জলড়দ কযামমরা অে।" 

- "েমস্কার, আড়ম নসৌমালয ন াষ িলড়ছ 'ড়িিয় ড়িড়চ্ত্রা' নথমক, 
সামথ কযামমরায় নরাহে। আজ এক রু্ পুরুমষর মহাে কমিকামির 
অিংশীদার হওয়ার ও আপোমদর মত আপামর মােুষমক নসই 
কমির্মজ্ঞ সরাসড়র সাড়মল করার স্বে ড়েময় এখ্ামে এমসড়ছ। িাড়কটা 
ওই মহাে িযড়ির মুখ্ নথমকই সরাসড়র নশাো র্াক ড়র্ড়ে হয়মতা 
আমার আপোর ড়েতযকার খ্িমর প্রড়তড়দমের নচ্ো মুখ্ েয়, ড়কন্তু 
ওোর রু্ ান্তকারী  কাজকমি শুধু ভারতিষি েয়, সমগ্র পতড়থিীর 
পড়িতমহমল সমাদতত। আসুে, আমামদর সামথ আমছে ডক্টর 
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রাজমশখ্র রায়, নিাষ্টে ইউড়েভাড়সিড়টর ড়রটায়াডি প্রমফসর, জেসূমত্র 
কলকাতা ড়েিাসী হমলও নদমশ নফরার পর নথমকই ভারতিমষির 
ড়িড়ভন্ন প্রামন্ত ছুমট নি াে োো  িেমূলক কামজর সূমত্র।" িমল 
নসৌমালয ডক্টর রাময়র ড়দমক িাইটটা এড় ময় নদয়। 

- "েমস্কার। প্রথমমই িলমত চ্াই আড়ম ড়েমজমক নিাষ্টমের 
প্রমফসমরর নথমকও ভারতিমষির একজে নরামিাড়টক্স নটকমোলড়জর 
ড়েমিড়দতপ্রাণ  মিষক ডক্টর রাজমশখ্র রায় ভািমতই নিশী 
ভামলািাড়স।" 

কথা থামার আম ই চ্রপামশ করতাড়লর নজায়ার। ডক্টর রায় 
থামমে সামােয। 

- "আসমল নরামিাড়টক্স নটকমোলড়জ ড়েময় আগ্রহ আমার নসই 
ছাত্রজীিে নথমকই। ইিংড়লশ মুড়ভ নদখ্ার চ্ল ড়ছল িাড় মত, তামত 
নদখ্তাম নরািটগুমলা কত কী করমছ, স্বে নদখ্তাম আড়মও র্ড়দ 
িাোমত পারতাম এরকম নরািট র্ারা আমার কথা শুেমি। তারপর 
ইড়ঞ্জড়েয়াড়রিং প ার সূমত্র নরামিামটর সামথ নপ্রমটা আমরা  ভীর 
হল। আজ নথমক প্রায় চ্ড়িশ িছর আম  ২০২০-২১ সাল ো াদ 
নরািট প্ররু্ড়ি থাকমলও নসসি ড়ছল সিটাই র্ন্ত্র, তামত মােুমষর 
মত নকামো িুড়দ্ধ, অেুভূড়ত, আমি  ড়ছলো। নসখ্াে নথমকই আমার 
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ভািো শুরু নর্ ওমদর মমধয প্রামণর সঞ্চার কীভামি করা র্ায়। 
দী িড়দে ড়িমদমশ এই ড়েময়ই প ামশাো কমরড়ছ, কমলমজ ছাত্র 
প ামোর পাশাপাড়শ  মিষণা কমর ন ড়ছ, তারপমরও নদমশ ড়ফমর 
চ্াড়লময় ন ড়ছ  মিষণা। িযথিতার স্বাদ নপময়ড়ছ লিিার, হতাশায় 
নদওয়ামল ড়পি নিমক ন মছ, তিু আিার নজদটামক হাড়তয়ার কমর 
 ুমর দাাঁড় ময়ড়ছ। অিমশমষ আপোরা সিাই জামেে নর্ পাাঁচ্ িছর 
আম  ২০৫৫ সামল আমার এই অধযিসায় সাফমলযর মুখ্ নদমখ্। 
একড়ট পুরুষ ও একড়ট োরী নরািট জে নেয় র্ারা অড়িকল 
মােুমষর মত হৃদময়র ভাষা নিামে, মােুমষর মতই অেুভূড়তপ্রিণ। 
আর তারপর ড়ি ত পাাঁচ্িছর ধমর প্রড়তমুহূমতি ওমদর আমরা 
ড়িড়ভন্নভামি উন্নত করা হময়মছ মােিসমামজর উপমর্া ী কমর 
নতালার লিয মাথায় নরমখ্ ।" িমল ডক্টর রায় জমলর নিাতলটা 
খু্মল  লাটা ড়ভড়জময় নেে। 

- "আপোরা সিাই এতিণ শুেমলে ডক্টর রাজমশখ্র রাময়র 
সাধো ও তাাঁর ড়সড়দ্ধলামভর কাড়হেী র্া নদমশর সরকার িা 
ড়িজ্ঞােমহল জােমলও আমার আপোর মত সাধারণ মােুষ 
অমেমকই অি ত ড়ছমলে ো। এিার আড়ম কথা িলি নসই দুজে 
মােুমষর সামথ র্ারা পাশ্বিচ্ড়রমত্র থাকমলও ভীষণ গুরুত্বপূণি। সায়ক 
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নসেগুপ্ত ও আড়ির নসে। আপোরা র্ড়দ অেুগ্রহ কমর িাড়কটা 
িমলে তমি আমামদর দশিকমদর কামছ আমরা পড়রস্কার হমি পুমরা 
িযাপারটা।" িমল নসৌমালয িাইট এড় ময় নদয় ওমদর ড়দমক। 

আড়িরই িলমত শুরু কমর, "আসমল এক িনু্ধর মারফৎ 
ডক্টরসামহমির সামথ আলাপ। আড়ম আর সায়ক দুজমেই ড়েুঃসন্তাে, 
নসই কথাসূমত্র নর্া ামর্া  আর তারপর ক্রমান্বময় শে আর ড়পহুর 
আমামদর দুই িাড় মত আসা। ডক্টরসামহি প্রড়তড়েয়ত ওমদর 
মড়েটর কমর ন মছে ড়েমজর  মিষণা ার নথমক নর্ ওরা কতটা 
মােুমষর মত অেুভূড়তসম্প্ন্ন হময়মছ। উড়েই ওোর পদ্ধড়তমত 
ওমদর প ামশাো ড়শড়খ্ময়মছে, র্তটুকু দরকার। আর এই ড়িময়র 
প্রিািও ওোর হাত ধমরই। মরুভূড়মর েযায় আমামদর এই দুই 
পড়রিামর ডক্টরসামহি হমলে নর্ে সািাৎ মরুদযাণ।এর নিশী িলার 
মত শব্দ আর আমার কামছ নেই।" আড়িমরর  লা ধমর আমস 
আমিম । 

সায়ক পাশ নথমক এটুকুই িমল ওমি, "আমরা র্তটা ওমদর ড়পতা, 
রায়িািুও ততটাই হয়মতা িা তমতাড়ধক ড়পতত মত্বর অড়ধকামরর 
দাড়িদার।" 
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একটু দূমরই নদখ্া র্ায় শে আর ড়পহু দাাঁড় ময়, দুজমেরই নচ্ামখ্র 
পাতা ভারী হময় এমসমছ িাতামস জমম ওিা আমিম র ড়সিতায়। 
নরািমট মােুমষর আমিম র সঞ্চার ড়েময় অল্পড়িির শুমে থাকমলও 
সমূ্প্ণি ধারণাটা আজ সরাসড়র আসল কুশীলমির মুখ্ নথমক  
নশাোর পর অেুষ্ঠামে হাড়জর সকমলর নচ্ামখ্ মুমখ্ই নলম  আমছ 
এক অপার মুগ্ধতার পরশ। 

- "লি নর্ িময় র্ায়, অেুগ্রহ কমর এই নিলা চ্টজলড়দ চ্মল আসুে 
র্জ্ঞস্থমল।" এর মামেই পুরুতিাকুমরর  লার আওয়ামজ সকমলর 
সড়িৎ নফমর। হইহই কমর সিাই ড়িময়র মিমপর ড়দমক র্ায়। আর 
শে ও ড়পহু ওমদর ড়প্রয়তম ডক্টর আঙ্কমলর দু'হাত ধমর ধীমর সুমস্থ 
এড় ময় চ্মল েতুে জীিমের অেীকার গ্রহমের পীিস্থামের ড়দমক। 

সতড়ষ্ট ও রষ্টা জীিমের প্রথম ধাপ সাফমলযর সামথ অড়তক্রম কমর 
দতপ্তপমথ এড় ময় চ্মল পরিতিী ধাপ নপমরামোর লমিয। 
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িদ অভযাস 

পাড়পয়া ড়িশ্বাস 
 

নছাট্ট নথমক আমার ওই একটা অভযাস আমছ, 

কথা োড়ক নছাট্ট কমর িড়ল ো কামরা কামছ। 

নেট জ ৎ এর সময় এখ্ে, 

শুেমি নক আর িকম িকম, 

িমল সিাই আড়ম োড়ক িড়ক ভীষণ িামজ! 

 

ড়িদযাথিীরাও আজ সকমল নিািা আর কালা, 

অেলাইমে নলখ্াপ া ! িই পত্তমর তালা, 

কামে ন াাঁজা নহডমফাে, 

হামত থামক টযাি, 

ড়কছু কথা শুধাইমল তাকায় ডযাি ডযাি। 
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ড়শশুরাও নচ্াখ্ খু্মলই নমািাইল িায়ো, 

নমািাইল ো নপমল নখ্মত ড়কছু চ্ায় ো! 

কাটুিে, কার-নরস, 

ধমর দাও থামক নিশ, 

নমািাইল ো নপমলই জুম  নদমি কান্না। 

 

আড়মও আজকাল কথা আর িড়ল ো, 

িলমলও একা একা, নকউ ড়কছু নশামে ো, 

কথা নপমট গুর গুর 

কমর শুধু ভুর ভুর, 

মামে মামে নছাটাছুড়ট নপমট রাখ্া র্ায় ো !! 

                                                    

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৮ 

নলাক ীড়ত 

অেুপ কুমার ন াষ 

 

আসমিা ো নর নকােড়দে আর 

নতার কামছমত  ুমর-ড়ফমর; 

জাড়ে ি যাথা পামিা, তিু চ্মল র্াি 

এ নদশ নছম  িহু দূমর। 

 

কমরড়ছড়ল পণ তুই, ভােড়ি ো মে 

ড়চ্রড়দে নিমস র্াড়ি ভামলা 

তমি নকে আজ িদলাড়ল আওয়াজ- 

অন্তমর ড়িজলী চ্মকামলা। 

 

আমার নচ্ামখ্র জল নহাক নকামল ফুল-দল 

নতার 'পমর েরুক রাড়শ-রাড়শ 
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মরমণর-ও পর র্ড়দ িাাঁড়ধ  র- 

নস  মরও রাখ্মিা নতার হাড়স। 
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দাড়জিড়লিং 

অড়িড়মত্র 

 
দূমর পাহাম  নম টা নখ্লা করমছ, কখ্মো  জিেও করমছ। নদামজি 
নছমলটা িষিা োমার আম ই তা াতাড়  িাড়  নফরার নচ্ষ্টা করমছ। 
আমার মেটা ফুরফুমর; হতাশা নিাভ সি িজিে করমত নপমরড়ছ 
এখ্ামে এমস। দাড়জিড়লমের আিহাওয়াই নকমে মেটা চ্াো কমর 
নতামল! উমটাড়দমকর নগ্লোড়র োমমর নরিরাাঁয় িমস আড়ম হাল্কা 
িতড়ষ্টমত চ্াময় চু্মুক ড়দড়চ্ছ আর সি নেড়তিাচ্ক ভািো মে নথমক 
ড়িসজিে ড়দড়চ্ছ । আমশপামশ নদখ্ড়ছ সি রকম নদাকােই আমছ; 
তমি ে দ দামম ড়িড়ক্র কমর ও ধারকমজির িালাই নেই। অজুিে 
থাপার নদাকাে নথমক চ্া আর আমরা ড়কছু ড়জড়েস ড়কেলাম; ওর 
আর ওর নিাে সুজিার হাড়সখু্ড়শ মুখ্ নদখ্মল ভামলা লাম । 

এড়দমক নমম র  জিে শুেড়ছ। িতড়ষ্টটা একটু ধমরমছ, তমি 
এখ্ােকার আিহাওয়ার মড়জি নিাো দায়। নরাদ উিমতই মযামল  
পর্িটকমদর ড়িরামহীে আোম াো শুরু হমলা; এমদর মমধয নকউ 
খু্ি মাড়জিত স্বভামির, আিার নকউ একটু একমরাখ্া, নজদী। 
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পাহাড়  কুকুরগুমলার নিশ নরামশ নচ্হারা; তমি মাজিার িা ড়ি াল 
একটু কম নচ্ামখ্ প মলা। এখ্ােকার মােুমষরা সদা হাসযরত; 
জীিমের সামথ ড়েতয ল াই কমর এক অদু্ভত মােড়সক প্রশাড়ন্ত ও 
েমেীয়তা অজিে কমরমছ তারা। 

ড়ফমর এমলও দাড়জিড়লিংমক ভুলমত পারড়ছ ো।  ুমমর ঐ পুরমো 
নিৌদ্ধমি ও অদূমর পুরমো ড় জিা, মযামলর মহাকাল মড়ন্দর, এরা 
নর্ে হাতছাড়ে ড়দময় ডাকমছ আমায়। িলমছ- আিার এমসা এই 
নদাজিড়লমে, 'িজ্রপামতর নদমশ'।। 
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তচ্ড়ত আকাশ 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

পালািার পথ নেই জাড়ে, 

এ পতড়থিীর নছাট্ট  মর। 

তচ্ড়ত িাতামস ড়শশু ড়কশলয়, 

মুকুড়লত হৃদয় পঞ্জমর। 

 

শুড়ে সুলড়লত কন্ঠস্বমর সুর, 

সুন্দর িসন্ত সমা মম। 

জাম  কথা অন্তমিমে িতড়তপমট, 

অড়ভমােী নকাড়কল কুহুতামে। 
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িইমমলা 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

িই নমলামত িইময়র সাড়র নদখ্মত লাম  মন্দ ো 

িই নমলামত িই ড়কেমত র্ায় নদড়খ্ সি ললো 

অড়ফসিািু, সামহি-সুমিা সিাই নদড়খ্ র্ামচ্ছ ওই 

েতুে কড়ি- ল্পকামরর েতুে েতুে সতড়ষ্ট কই? 

ড়ছমলা সিই ড়কন্তু িািা! অসমময়র েঞ্ঝাটা 

ডুড়িময় ড়দমলা, ড়েরাশ হলাম, ভােমলা সিার মেটা। 

 

চ্াড়রড়দমক িই আর িই মহা-নমলা জুম   

িইমপাকা সি এমসমছ নর্ে নকাথা নথমক উম ? 

নকউ নকমে মহাভারত আর রামায়ণও তামত 

নছাটমদর  ল্প থামক, নোমভলটাও নর্ হামত। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৮ 

লক্ষ্মীর পাাঁচ্ালী, পূজা পদ্ধড়ত,  মণমশর িই 

 আাঁকিার োো ড়ডজাইে, খ্াড়ল নচ্ময় রই।। 

 

কড়িমদর কড়িতা পামির আমন্ত্রণ আমস 

সিার কড়িতা গুমলা শুেমত হমি িমস। 

 

িইমমলা নমলা েয় নর্ে জ্ঞামের আসর 

সকমলই এমসা আর ভরাও িাসর 

 ীতা োও, িাইমিল, নকারাণ, ভাদু-িই 

িছমর একিার সকমল িইমমলায় জম া হই। 

 

জ্ঞাে আর ড়িজ্ঞাে, সাড়হত য কথা 

নছামটাখ্ামটা ড়টপমসর িই র্থা তথা। 

কড়ি ও সম্প্াদমকর আোম াো র্ত 

পািড়লক ো ন মল ড়ক িইমমলা হত? 
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িই নকমো, িই পম া, দাও উপহার 

জ্ঞােী-গুেী নলখ্মকর জ্ঞাে সম্ভার। 

 

একখ্াো িই োড়ক শত িনু্ধর সমাে 

তাহমল িইমমলামক নকে কমরা অসম্মাে? 

নছাটমদর ড়েময় র্াও িইমমলা প্রােমণ 

িই প ার ইমচ্ছটা আমস নর্ে মমে। 

 

এখ্ে এমসমছ এক র্ন্ত্র নর্ িড়লহারী! 

নমািাইমল ড়টপটপ, আহা মড়র মড়র 

র্তই র্ন্ত্র আসুক, ড়িজ্ঞাে ভারী 

অমূল য িইময়র ভািার ভরুক সিারই। 
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নপ্রমমর হাাঁট 

ঐশ্বর্ি 

 
নপ্রমমর হাাঁট িমসমছ িুেড়ল...!!" 

 ুমর এলাম... 

চ্ারপামশ নপ্রমমর ছ াছড় ... 

 

হাাঁমটর িাাঁকা পথ ধমর র্খ্ে হাাঁটড়ছ 

শুেলাম...!! 

হমরকমামলর মত ভামলািাসা নফড়র হমচ্ছ.. 

 

িাজার পুমরা  রম.... 

দারুণ দর কষা-কড়ষ চ্লমছ... 

 

নকউ রূমপর ড়িড়েময় ভামলািাসা ড়কেমছ.. 
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নকউ িা টাকার ড়িড়েময়...!! 

এমড়ে নতা নকউ নদয় ো নর... নদখ্লাম ো নতা! 

 

এই ভামলািাসার এত্ত দাম? 

তুই নর্ আমায় এমড়ে ড়দমত নচ্ময়ড়ছড়ল?? 

তখ্ে িুড়েড়ে এর এত্ত দাম... 

 

তাই িুড়ে তুই আমামক নপ্রমমর হাাঁট  ুমর আসমত 

িমলড়ছড়ল? 

শুধু আমায় পািাড়ল নকে? তুই নকে এড়লো? 

তাহমল ভামলািাসার মূলয তুই আম ই িুমেড়ছড়ল?? 

 

অমেক টা নহাঁমট নশমষ পাড়লময় 

এলাম... 

র্খ্ে নশষ নিলায় ক্লান্ত হলাম ড়ফমর 
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আিার নতার ড়দমক চ্াইলাম 

তুই দাাঁড় ময়ড়ছড়ল িায় নসই জায় ায়... 

আমার অমপিায়... 

আড়ম আিার তাই নতার কামছই 

ড়ফমর ন লাম...। 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

নর্ নছম  ন মছ... 

তামক নর্মত দাও... 

নস নতামার নর্া য ড়ছল ো... 

নতামার নর্ নর্া য হমি 

ড়িকই নতামায় ড়চ্মে নেমি। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাহুল হালদার 
 

सुभाषितम् - 

सर्व परर्शं दुुः खं सर्वमात्मर्शं सुखम्। 

एतषिद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुुः खय ुः ।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

সিিিং পরিশিং দুুঃখ্িং সিিমাত্মিশিং সুখ্ম্। 

এতড়িদযাত্ সমামসে লিণিং সুখ্দুুঃখ্ময়াুঃ।। 

 

অথি - 

অমেযর অধীমে িা অমেযর উপর ড়েভিরশীলতাই হল দুুঃখ্, ড়েমজর 
অধীে অথিাৎ আত্মড়েভিরতাই হল সুখ্, ইহাই সিংমিমপ সুখ্-দুুঃমখ্র 
লিণ। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

হিাৎ নফামের Whats App িা Messenger এ 
নমমসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেমলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়ত সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পািক। এিার আমরা শুেমত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লাম ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়িময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। র্া প্রকাড়শত হমি "পািমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমে পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাম  র্ড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পািাে। 

 

ড়প্রয় পািক আমামদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর। 
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ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েমিদমে- শাহীে আহমমদ  

 

পারাপার 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্ নর্ ড়িষময় 
নলখ্া পািামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পািামিে িািংলামত টাইপ কমর িা ডক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার 
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়িকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পািমকর মতামত নেপমথয- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্প্াদকীয় প্রসমে মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েির এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভমর্া ও। 

পাময় পাময় ২৩৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লা মছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাড করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমচ্ছ কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়িময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পািামত পামরে নর্ নকাে ড়িষময়র ওপর। পািামিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািামল ডক ফরমযামট পািামিে। 

Whats app No- 7501403002 
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প্রকত ড়তর কযােভামস 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৩৮ 

২৭নশ মাচ্ি, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

সম্প্াদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্প্াদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, 

সাহােুর হক। 

প্রচ্ছদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েির এ। 
আমামদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


