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- সঞ্জয় নসাম, কাজল মমত্র,
অড়মর্াভ দত্ত, সায়ে িড়িক, কড়িরুল (রড়ঞ্জর্ মড়িক),
আব্দুল রাহাজ, পুলজকশ ও রাহুল হালদার।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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ফড় িং কথা
৫ই নসজেম্বর ড়শিক ড়দিস ড়হজসজি পালে করা হয়। ডঃ সিিপিী
রাধাকতষ্ণি এর জন্মড়দে উপলজিয এড়দে সারা নদজশই ড়শিক
ড়দিস উদযাপে করা হয়। মােু ষ গ ার কাড়রগর একজে ড়শিকই
পাজরে একড়ট সু ড়শড়ির্ ও উন্নর্ জাড়র্ গঠে করজর্। ড়শিজকর
িযড়িত্ব, আদশি ও মােড়িক মূ লযজিাধ প্রর্যি ও পজরািভাজি
একজে ড়শিাথিীর উপর িযাপক প্রভাি ড়িস্তার কজর। ড়পর্া-মার্া
সন্তাে জন্ম ড়দজলও ড়শিকই র্াজক প্রকতর্ মােু ষ ড়হজসজি গজ
নর্াজলে। একজে ড়শিকই পাজরে ড়শশুর সু প্ত প্রড়র্ভাজক জাগ্রর্
কজর জাড়র্র উন্নয়জে ড়েযুি করজর্। র্ার ড়চ্ন্তা-নচ্র্ো ও
মেু ষযজত্বর ড়িকাশ ঘটাজর্ অগ্রিী ভূড়মকা পালে কজরে একজে
ড়শিক। সন্তাজের কাজছ র্ার ড়পর্া-মার্া নযমে আদশি ও
অেু করিীয় দত ষ্টান্ত নর্মড়ে একজে ড়শিকও র্ার িযড়িত্ব, আদশি
ও কজমির গুজি ড়শিাথিীর কাজছ আদশি ও অেু করিীয় হজয় ওজঠে।
ড়েঃসজেজহ ড়শিকর্া একড়ট মহৎ নপশা। একজে ড়শিক
সমাজজর সকল মােু জষর কাজছ অর্যন্ত মযিাদা ও সম্মাজের পাত্র।
সমতদ্ধ জাড়র্ গজ

র্ুলজর্ ড়শিকরা সিজচ্জয় গুরুত্বপূ িি ভূড়মকা

পালে কজর থাজকে।
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েরম মােড়চ্ত্র
সঞ্জয় নসাম
কড়ির নকােও নদশ নকােও গ্রাম শহর থাকজর্ পাজর ো।
থাকজর্ পাজর ো ড়পে নকাড আধার কাডি।
নকউ নকউ এ ভাজি িজলে।
অথচ্ আমার জন্মগ্রাম নকাচ্ড়িহার ভুলজর্ পাড়র ো।
ভুলজর্ পাড়র ো আমাজদর নর্াসিা ও সাগরড়দড়ঘ।

ভুজল থাকজর্ পাড়র ো সামাড়জক ড়শয়াল শকুজে টাো অড়র্ড়প্রয়
েরম মােড়চ্ত্র।
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ভালিাসা জীিজের োম
কাজল মমত্র
নমজটড়রয়া কাজিয সি জাো যায়
শুধু জাো যায় ো ভালিাসার উলম্ব স্বাদ
নস ের্জােু হজয় পজ হৃদজয়
নযখ্াজে ড়িো অড়িজজজে িাাঁচ্ার ল াই
আ াআড় ভাজি কাজট হৃদয় নরখ্া
র্িুও রিঝরার প্রাক্কাজল
সযর্জে সাড়জজয় নফড়ল ের্ুে কড়ির্া
উৎসগিীকতর্ র্ুড়ম একক ভাজি
রজে রজে ছড় জয় পজ
নদহর্জে, হৃদযজে, ড়শরায়-ড়শরায়
ভালিাসা একড়ট জীিজের োম।
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জীিজের প্রজয়াজজে, মুহূর্ি ও ড়চ্ত্রকলা, এিিং
ফজটাগ্রাড়ফ- অড়মর্াভ দত্ত
ড়িল ফজটাগ্রাড়ফও ড়শল্পকলারই ড়িষয়, এিিং র্া এজকিাজরই
অড়িজেদয অঙ্গ। ড়কন্তু, যখ্ে কযাজমরার আড়িষ্কার হয়ড়ে, অথচ্
এড়দজক যখ্ে নকাে মুহুর্ি মােি মজের গভীজর নসৌেযিয র্জের
এিিং নিাজধর জন্ম নদয়, এিিং র্া যখ্ে মজে আেে দাে কজর,
র্খ্ে আমাজদর ড়কছু ড়কছু ভাজলা লাগা ড়সজকাজয়ন্স িা মুহূর্ি িা
হৃদয়াজিজগর রড়ঞ্জর্ উোজস রিং িাহারী আজিজশ নস আেে,
র্রঙ্গাড়য়র্ নেউ সত ড়ষ্ট করর্ গভীর নগাপে মজের মড়িজকাঠায়
আজলা-আাঁধাড়রর্ উদাত্ত উদ্ভাড়সর্ দ্রুর্লজয়র নদালায় দ্বন্দ্বাঘাজর্
আপে ছজে। আর, র্াজক স্মতড়র্পজটর স্মতড়র্জসৌজধ ধজর রাখ্ার
প্রিল ইজে হজর্া প্রিল নিজগ মোকাজশ অর্তপ্ত হৃদজয়। অথচ্
র্খ্ে একটা এমেই অসহায় সময় ড়ছল, যখ্ে আমরা র্া চ্াইজলও
ধজর রাখ্জর্ পারর্াম ো। যখ্ে কযাজমরা যজের আড়িষ্কার হয়ড়ে,
র্খ্ে মােু জষর মজের নস ইজে পূ রজির নকাে রকজমর উপায়ই
ড়ছল ো। র্ার নথজক জন্ম ড়েজলা গুহাগাজত্র নখ্াদাইকতর্ ড়চ্ত্রকলা,
র্ারপর হাজর্ আাঁকা ছড়ি। ড়কন্তু, নসই সু ের মুহূর্গু
ি জলা-নক ধজর
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রাখ্জর্, ড়চ্ত্রকলার ভাষা জন্ম নদয় মােু জষর মজের অড়ভিযড়ি
প্রকাজশর মাধযম ড়হজসজি ড়চ্ত্রকলার মধয ড়দজয়। অথিাৎ হাজর্ আাঁকা
ছড়ি, ড়চ্ত্রকলা। অথচ্, নসই নছাট্ট নছাট্ট কর্কগুড়ল মুহূজর্ির িা
ড়সজকাজয়জন্সর ছড়ি যখ্ে, শুধুমাত্র এক পলজকর একটু নদখ্াজর্ই
মে নক ভাড়িজয় নর্াজল, এিিং গভীর মজে নসৌেযিজিাজধর জন্ম নদয়,
আেে দাে কজর, মেময়ূ রী নেজচ্ ওজঠ গভীর মজের মেকযাজমরায়,
র্খ্ে র্া খ্ুিই স্বাভাড়িক ভাজিই ড়শল্পকলার ড়িষয় হজয় ওজঠ মিড়ক!
আর ড়শল্পকলা নয আমাজদর জীিজের অঙ্গ, এিিং র্া আমাজদর এই
ড়শল্পকলা, আমাজদর মদেড়েে জীিজের সু জখ্দুজখ্ রজির সাজথ
ওর্জপ্রার্ভাজি ড়মড়শজয় রাড়িজয় রজয়জছ, এিিং র্া সত ড়ষ্টর আড়দ লগ্ন
নথজকই। ড়শল্পী মে যখ্ে কযাজমরা নর্ নচ্াখ্ রাজখ্ে, র্খ্ে র্াাঁর
মজে এক অপূ িি নসৌেজযিযর রহজসযজঘরা নসৌেযিয র্জের সত ড়ষ্ট হয়,
এিিং নসখ্াজে একড়ট সু ের ড়েজস্ব মে কাজ কজর। ড়সজকাজয়ন্স
এিিং ছড়ি শুধুমাত্র ছড়িই েয়, ছড়ির অথি হজলা ড়গজয়, ডকুজমন্ট,
নসৌেজযির মিড়চ্ত্রযময় প্রমািপত্র, ছড়ির ড়সজকাজয়জন্সর িা মুহূজর্ির,
এিিং নসৌেযি র্জের পযিায়ক্রড়মক সত জেশীল সত ড়ষ্টশীল মশড়ল্পক
ধারার মূ লযিাে মাইল নিাে! হাজর্ আাঁকা ড়চ্ত্রকলা, এিিং
ফজটাগ্রাড়ফ, কযাজমরা যজের আড়িষ্কাজরর পর, র্া আজ সড়র্য
সড়র্যই, সর্য িজলই প্রমাড়ির্ কজরজছ। এিিং কযাজমরা আড়িষ্কাজরর
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ফলশ্রুড়র্জর্ ড়শল্পকলা এিিং ড়চ্ত্রকলা দুই-ই র্াজর্ ভীষি
ভীষিভাজি উপকতর্ হজয়জছ, র্া। যা ছড়ির জগজর্ এজেজছ এক
মিপ্লড়িক পড়রির্িে। সমগ্র ড়িজের মেু ষয সমাজজর হৃদজয়র
অন্তঃস্থজলর নগাপে কথা আমাজদর জােজর্ িুঝজর্ নগজল, আমাজদর
ড়শল্পকলার দারস্থ হজর্ই হজি। কারি, একমাত্র সিিজেীে
কালচ্াজরর সন্ধাে অেু সন্ধাে করজর্ নগজল পজর, এ আন্তজিাড়র্ক
মশড়ল্পক োেড়েক সত জেশীল সত ড়ষ্টশীল ভাষার রহসযািতর্ রূপান্তড়রর্
রূপ নসৌেজযির নসৌেযিময় জাল নক ড়িচ্ার ড়িজেষি কজরই
এজগাজর্ হজি। সমগ্র পতড়থিীর মেু ষয সমাজজর নগাপে ভাষা ড়লড়প
শব্দড়লড়প হজয় গ্রড়থর্ রজয়জছ, সমগ্র ড়িে জুজ

ড়িড়ভন্ন আড়ঙ্গক

ফজমির মশড়ল্পক কমিধারায়। আর, সি চ্াইজর্ সর্য উচ্চারি, এিিং
সর্য কথে হজলা ড়গজয়, সমগ্র পতড়থিীর মেু ষয সমাজজর ঐকযসূত্র
লুড়কজয় রজয়জছ ড়শল্পকলার মজধযই। কারি ড়কন্তু একটাই, র্া হজলা
ড়গজয়, আমরা নয মােু ষ!
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ধারািাড়হক উপেযাস-

নশষ ড়সগাজরজটর টাজে
সায়ে িড়িক
পিি-৯
কথায় আজছ, ের্ুে নপ্রজম প জল োড়ক মােু ষ পাড়খ্র মর্ উ জর্ও
পাজর! অরূপ আর মীরা র্ারা ড়েশাচ্র পাড়খ্র মর্ উজ উজ রাস্তা
ড়দজয় যাড়েল। সু জজয়র িাইকটায় নপজরাল ো ভরাজল হয়জর্া
এর্টুকুও যাওয়া নযর্ ো। মাঝ রাস্তায় এজস ঝাজমলায় প জর্
হর্। নস যাই নহাক, অরূপ িুড়দ্ধ কজর আসার আজগ িাইকটায়
নর্ল ভড়র্ি কজর ড়েজয় এজসজছ।
এখ্ে প্রায় মাঝরাড়ত্র। ড়দজের গরজমর পজর রাড়ত্তজর নয এখ্াজে
ঠাণ্ডা োজম, র্াও ো। রাস্তার দু-ধাজরর ফ্ল্যাটগুজলার জােলা ড়দজয়
আজলা নদখ্া যাজে। অথিা, নকউ িা লাইট জ্বাড়লজয়ই শুজয়
পজ জছ।
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দীঘি স্তব্ধর্া এিিং একজঘজয় িাইজকর শব্দ শুেজর্ থাকার পজর
অরূপ মীরার পাজয় িা হার্টা নরজখ্ িলল, “এই? র্ুড়ম ড়ক
আমাজক এমড়েই নডজকছ? র্খ্ে নথজক নর্া আমরা শুধু রাস্তা ড়দজয়
ঘুজরই যাড়ে। আধঘণ্টা নর্া হজলা— এরপজরও ড়ক আমরা চ্লজর্ই
থাকি? ো ড়ক নকাথাও একটা দাাঁ াজোর জজেয সাজজি করজি?”
মীরা অরূজপর ফসিা হার্টার ড়দজক র্াকাল। নস অরূজপর মুখ্
নথজক ড়হপজোটাইজজর কথাটা নশােিার পর নথজক নকমে নযে চ্ুপ
হজয় আজছ। মুজখ্ একটা নকাজো কথা নেই। শুধুই নভজি চ্জলজছ,
আড়ম ড়ক আমার সি কথাই অরূপজক িজল ড়দজয়ড়ছ? ও ড়ক ভািজি
আমার ড়িষজয়? ও যড়দ আমার ভািোগুজলাজক নেজগড়টভ নসজন্স
নেয়? ড়ক হজি র্খ্ে আমার? জীিজে নর্া আমার এই প্রথম
একজজের প্রড়র্ ড়ফড়লিংস এল... র্াও যড়দ দু ড়মড়েজটর মজধযই নশষ
হজয় যায়?
অরূপ র্ার হার্টা মীরার পাজয় আরও একিার ছু াঁজয় ড়জজ্ঞাসা
করল, “এই অজেক নভজিছ... িুজঝড়ছ! আমাজক িজলা আজগ,
সামজেই ড়প্রজন্সপ ঘাট। যাজি?”
মীরার গলা ড়দজয় মতদু স্বর ড়মড়ষ্টভাজি নিড়রজয় এল। িলল, “অযা...
চ্জলা”
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অরূপ আর মীরা এজস নপৌঁছল, ড়প্রজন্সপ ঘাজট। নশাো যায়, হুগলী
েদীর র্ীজর অিড়স্থর্ এই ঘাটড়ট োড়ক খ্ুি নরামাড়ন্টক। অরূপ র্ার
িাইকটা িযান্ড কজর িলল, “এজসা আমার সজঙ্গ।”
অরূপ মীরার সাজথ হাাঁটজর্ হাাঁটজর্ ড়জজ্ঞাসা করল, “খ্ুি নর্া র্খ্ে
িলড়ছজল... আমার সজঙ্গ নদখ্া করজি! আমার সজঙ্গ নদখ্া করজি!
কই? একটা কথাও নর্া এখ্ে িলছ ো?”
মীরা িলল, “আজসা, এখ্ােটায় িড়স আজগ।”
অরূপ মীরার পাজশ ড়গজয় িসল। রাজত্রর চ্ন্দ্রাজলাড়কর্ আকাশ,
আর র্ারার ড়ভজ

ড়িদযাসাগর নসর্ুড়টজক আজ দারুি নদখ্াড়েল।

ঘাজটর পাশ ড়দজয় সাড়র কজর কজয়কটা নিাট পরপর দাাঁড় জয়
আজছ। মাড়ঝগুজলা নকউ িা ড়সগাজরট খ্াজে, নকউ িা নিাজটর
নভর্জরই শুজয় আজছ।
অরূপ মীরার ডাে হার্টা র্ার দু হাজর্র মাজঝ ড়েজয় িলল, “ড়ক
ভািছ মীরা? র্ুড়ম ড়ক আমায় ভাজলািাজসা ো?”
মীরার নলামগুজলা কজয়ক নসজকজন্ডর জজেয দাাঁড় জয় নগল, অরূজপর
হাজর্র স্পজশি। নস নকাজো কথা িলল ো। ড়েজমজষই র্ার
নচ্াখ্দুজটা ঝাপসা হজয় এল এিিং নচ্াখ্ ড়দজয় অজঝাজর জল প জর্
শুরু করল।
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অরূপ নিশ খ্াড়েকটা হর্ভম্ব হজয় নগল। নস ড়ক করজি িুজঝ
উঠজর্ পারজছ ো! নস মীরার সাজথ নকাজো কথা িলার মর্ খ্ুজাঁ জ
নপল ো। নস র্ার একটা হার্ গাজল এিিং আজরকটা হার্ মাথায়
ড়দজয় িলজর্ লাগল, “নকে কাাঁদছ মীরা? কাাঁজদ ো আমার নিাকা
নমজয়। নকাজো সমসযা হজয় থাকজল িজলা! আড়ম নর্ামার পাজশ
আড়ছ মীরা।”
মীরা নকাঁজদ নকাঁজদ িলজর্ লাগল, “আমাজক অজেজক প্রজপাজ
কজরড়ছল, অরূপ। জাজো? আড়ম কিজো, কাজরার সাজথ,
নকাজোরকম সম্পজকি যাইড়ে এিিং জ াই-ও ড়ে।” র্ার লাল হজয়
যাওয়া গাজলর নথজক নচ্াজখ্র জলগুজলা মুজছ আিারও িলজর্
লাগল, “আড়ম জাড়ে ো। নর্ামার প্রড়র্ আমার এই অদ্ভূর্ আকষিি
কজি আর কীভাজি সত ড়ষ্ট হজয় নগজছ! র্জি জাজো? এর্ড়দে আমার
ড়কেু হয়ড়ে। আড়ম কাাঁড়দড়ে, আড়ম খ্ুি একটা নর্ামার কথাও
এমেড়ক ভাড়িড়ে। ড়কন্তু আজ যখ্ে কজলজ নথজক নফরার পজথ
নর্ামার সাজথ নদখ্া হজয় নগল, র্খ্ে আড়ম আর ড়েজজজক ড়ঠক
রাখ্জর্ পাড়রড়ে। আড়ম ড়েজজ পাগল হজয় নগড়ছ, আড়ম পাগলাজট
হজয় নগড়ছ অরূপ। আড়ম নকজো এরকম? নহ ঈের! আমাজক নকে
এরম সত ড়ষ্ট কজরছ?”
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মীরার নচ্াখ্ ড়দজয় জল নিড়রজয়ই চ্জলজছ, নকাজোমজর্ই থামজছ ো।
নস শুধু নভজি আসজছ, অরূপ ড়হপজোটাইজ কজর সমস্ত সড়র্য কথা
নজজে ড়েজয়জছ। যাজক নস ভাজলািাসজি িজল নভজিড়ছল, নস সমস্তটা
নজজে নগল! নস ড়ক এসি নশাোর পজর আজদৌ র্ার কাজছ কখ্েও
ড়ফজর আসজি? —ড়িড়ভন্ন রকম ড়চ্ন্তা নস করজছ, আর ফুড়াঁ পজয়
ফুাঁড়পজয় নকাঁজদ চ্জলজছ।
অরূপ র্ার খ্জয়রী চ্ুলগুজলা, মীরার মাথার সামজে ড়েজয় ড়গজয় র্ার
নঠাাঁজট ড়েজজর নঠাাঁট নছাাঁয়াল। নস র্ার ড়েজজর নচ্াখ্ িন্ধ অিস্থাজর্
ড়জজজ্ঞস করল, “এরপজরও ড়ক আমায় ভালিাসজি ো র্ুড়ম?” মীরা
র্ার কান্না থাড়মজয় অরূজপর মাথায় হার্ ড়দজয় নস ড়েজজই অরূজপর
নঠাাঁজট র্ার ড়েজজর নঠাাঁট নরজখ্ চ্ুম্বে করজর্ শুরু করল।
র্ার কান্না নশজষ, অরূপ র্ার নকামজর হার্ নরজখ্ িজস রইল।
মীরা িলল, “আড়ম নকে কাাঁদড়ছ, র্ুড়ম জাজো?”
“হযাাঁ, জাড়ে।”
“র্জি সি জাো সজেও, নকে এজল নর্ামার এর্ সু ের একটা
নগাছাজো জীিে েষ্ট করজর্? র্ুড়ম জাজো ো? আড়ম একজে
ড়িজজাজেড়েক!”
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অরূপ িলল, “আড়ম নর্ামায় প্রথম নদখ্াজর্ই ভাজলাজিজস
নফজলড়ছলাম, মীরা। মজে আজছ? নসই কযাড়ন্টজে যখ্ে র্ুড়ম নর্ামার
রাগাড়ির্ নচ্হারা ড়েজয় িজস ড়ছজল... ড়ক নয ড়কউট লাগড়ছল
নর্ামায়! নর্ামার নরজখ্ যাওয়া প্রাইড এন্ড নপ্রজুড়ডস্ িইটা ড়দজর্
নডজকড়ছলাম! র্খ্েই আমার মজের মজধয নকমে নযে একটা
ড়ফড়লিংস মর্ড়র হজয় নগড়ছল। আর র্ারপজর যখ্ে নর্ামায়
ড়হপজোটাইজ করলাম, র্খ্ে নথজক নর্া আড়ম ড়েজজই নযে উন্মাদ
হজয় নগড়ছলাম নর্ামাজক পাওয়ার জজেয। আর নসই অজপিার ড়দে
নিাধহয়, আজজকই ফুজরাল।
আড়ম আজগই নজজে ড়গজয়ড়ছলাম নয নর্ামার ড়িজজাজেড়েয়যা
রজয়জছ। আড়ম এরপজর, অজেক... অজেক নভজিড়ছ। ড়কন্তু, নর্ামায়
একটা ড়দেও ো নভজি থাকজর্ পাড়রড়ে মীরা।
আড়ম হয়জর্া নর্ামার মর্ প্রথম কারও সাজথ সম্পজকি যাড়ে ো,
আড়ম এর আজগ একজজের সাজথ সম্পজকি ড়গজয়ড়ছলাম। যড়দও
র্খ্ে িুজল প র্াম। অর্ ড়কছু িুঝর্াম ো, মযাচ্ুড়রড়ট-ও হজয়ড়ছল
ো! আর র্ারপজর, প াজশাো আমার ড়দে ড়দে খ্ারাপ হজয় যাড়েল
জজেয, র্ার সাজথ আমার সম্পকি নভজঙ্গ ড়দজয়ড়ছ।
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সিাই িজল ো, একটা নছজল িা নমজয়র যর্ড়দে ো ড়েজজর মজধয
মযাচ্ুড়রড়ট আজস, র্র্ড়দে নস পারজফক্ট পাটিোর খ্ুজাঁ জ পায় ো!
আড়ম হয়জর্া আজ মযাচ্ুডি, র্ার জজেয আড়ম আমার জীিে সড়ঙ্গেী
ড়হজসজি নর্ামায় খ্ুজাঁ জ নপজয়ড়ছ।
উইল উ ড়ি মাই ভযাজলন্টাইে নিড়ি?”
মীরা র্ার কাাঁধ ঝাাঁড়কজয় িলল, “ইজয়স!” নস সাজথ সাজথই
অরূপজক র্ার িুজকর মজধয শি কজর জড় জয় ধরল। (চ্লজি)
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ের্ুে িসন্ত
কড়িরুল (রড়ঞ্জর্ মড়িক)
"িার্াজস িড়হজছ নপ্রম
েয়জে লাড়গল নেশা
..... ....
.....িসন্ত এজস নগজছ
...... ....
মাথা ের্ কজর রি"
আর কর্ কাল িাসু দজক মাথা ের্ কজর থাকজর্ হজি ও ড়েজজই
জাজে ো। সারাজীিে িাসু দ মাথা ের্ই কজর নগল। পড়রিাজরর
সু জখ্র জেয, ড়েজজর ভাই নিাে ড়দড়দজদর কথা নভজি িাসু দ একটা
ড়িরাট মাজপর ঝুড়াঁ ক ড়েজয়ড়ছল। নযটা ওর জীিেজক নর্ালপা

কজর

ড়দজয়ড়ছল। মুজছ ড়দজয়ড়ছল মজের অড়লজে উপজচ্ প া িসজন্তর সি
রিং।
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িসজন্তর ফুল ফুজটও সি ঝজর ড়গজয়ড়ছল। পাঞ্জািীজর্ নলজগ থাকা
িসজন্তাৎসজির রিং ড়ফজক হজর্ শুরু কজরড়ছল।
আজ অজেক ড়দে পর ড়ভর্জরর অর্তপ্ত আত্মাটা রিং নখ্লার জেয
পাগলাড়ম শুরু কজরজছ আিার। হৃদজয়র অড়লে নর্ালপা

করজর্

শুরু কজরজছ নস।
রিজয়র উৎসজির হাড়রজয় যাওয়া মার্াল করা সু রটা িাসু জদর লুড়ঙ্গ
আর পাঞ্জািীর গা নিজয় নকাঁজপ নকাঁজপ উজঠ আল্পো ড়দজয় যাজে।
নয কড়দে নজজল ড়ছল নসখ্াজে দু-একিার িেীজদর ড়েজয়
িসজন্তাৎসজির আজয়াজে করা হজলও, মে ভজরড়ে িাসু জদর।
নকাথাও নযে একটা র্াল নকজট ড়গজয়জছ এমে ভাি!
একটা রিং নখ্লার অর্তপ্ত িাসো মেজক িড্ভ পী া ড়দজয়ড়ছল নসিার
িাসু দজক। নসিার দু’নচ্াখ্ নিজয় নেজম এজসড়ছল নোো পাড়ের
রিংজয়র ধারা। ও ভািজর্ই পাজরড়ে ওর এই সিংজশাধোগাজর নসিার
নদিারড়র্ িেীজদর ড়েজয় িসজন্তাৎসজি আসজি। র্জি নদিারড়র্
িাসু দজক নদজখ্ ঘািজ

যায়। ও িাসু জদর একটা অশুভ খ্ির

শুজেড়ছল।
িাসু দজক এইভাজি এখ্াজে নদখ্জি ভািজর্ পাজরড়ে। নদিারড়র্র
নছাাঁয়ায় নসিার িসন্ত উৎসি সিংজশাধোগাজর একটা আলাদা, অেয
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মাত্রা নপজলও িাসু জদর মজের অড়লে সাদা আর কাজলাই নথজকই
যায়। নকাে রিং লাজগড়ে। নদিারড়র্ও অড়ভমাে কজর িাসু জদর সাজথ
নকাে কথা িজলড়ে।
আজ আিার িসন্ত উৎসি দুয়াজর ক া ো জছ। আকাজশ িার্াজস
রিং এর মার্লাড়ম। িাসু জদর চ্েমজে রজি ড়হজমাজলাড়িজের
নিাজহড়ময়াে ড়শহরি।
নিশ ড়কছু ড়দে হল িাসু দ নজল নথজক ছা া নপজয়জছ। পুরাজো
ড়দেগুজলা িাসু দ ভুজল নযজর্ যায়। নহাড়লর রিং এ ড়েজজজক রাড়িজয়
আিার ের্ুে কজর জীিে শুরু করজর্ চ্াই। ড়ফজর আসজর্ চ্াই
নদিারড়র্র নপ্রমঘে নকাজল। ও জাজে একটা ভুল নিাঝািুড়ঝর
অিসাে করজর্ হজি। নহাড়লর রিংজয় ধুজয় ড়দজর্ হজি সি ড়কছু ।
র্জি সময় হয়র্ ড়কছু টা লাগজি। আজ অজেক ড়দে পজর িাসু দ
নহাড়ল উৎসজির স্বাদ নপজর্ চ্জলজছ। র্াই এিাজরর নদালটা ও
নদিারড়র্র সাজথ কাটাজর্ চ্াই।
ড়েজজর নদাষ, আর করা ভুলগুজলার জেয পারজল নদিারড়র্র কাজছ
িমা নচ্জয় নেজি।
কথাগুজলা ভািজর্ ভািজর্ অজেকটা সময় িযয় কজর নফলল িাসু দ।
কাড়লয়াচ্ক এজস নগজছ। এখ্েও অজেকটা পথ।
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কপাজলর ঘামটা ড়েজজর পাঞ্জািীজর্ মুজছই িাজসর জাোলাজর্ িাসু দ
আিার ড়েজজর গাটা এড়লজয় ড়দল। আজ শুধু ঘাম েয় নচ্াখ্ ড়দজয়
সমাজে জলও প জছ। মাজঝ অজেক ক’টা িছর ডাো নমজলজছ।
পুরাজো ড়দেগুজলা ভালই ড়ছল। একটা সু ের ছে ড়ছল, আেে
ড়ছল জীিজের মজধয।
িাসু দ র্খ্ে অজটা চ্ালার্। একড়দে িতড়ষ্টর ড়দে পযাজসঞ্জাজরর
অজপিায় দাড় জয় আজছ রাস্তায়। অজেকিি পজর একজে খ্ুিই
সু েরী মড়হলা র্ার অজটাজর্ উঠল। নচ্াজখ্ কাজলা চ্শমা। নচ্াখ্
কাটাজোর পজর নয রকম চ্শমা পজ

নসই রকম। নমজয়টা নেজম

নযজর্ই িাসু দ লিয করল িযাগটা নফজল নগজছ। অজেক
নখ্াাঁজাজখ্াড়জর পর যখ্ে িযাগটা ড়দজর্ যাজি র্খ্ে িতড়ষ্ট নথজম
নসাোঝরা নরাদ্দুর উাঁড়ক মারজছ। নসই শুরু...
িাসু জদর মজেও িসন্ত ডালপালা ছ াজর্ শুরু করল। ড়েজজর
অজাজন্তই নপ্রজমর নকাড়কল নডজক উজঠড়ছল নসড়দে মজে। র্ারপর
মাজঝ মাজঝই নদখ্া। দু’চ্ারজট কথা। র্ারপর নথজকই দু’জজের
মজধয সম্পকি আজরা ড়েড়ি

হজয়জছ। আপড়ে নথজক র্ুড়মজর্

এজসজছ।
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নদিারড়র্র নচ্াজখ্র অজেক সমসযা ভাজলা নদখ্জর্ পায় ো। ডািার
িজলজছ একড়দে ও অন্ধ হজয় নযজর্ পাজর।
ব্লাইন্ড িুজলর নছজলজমজয়জদর ড়েজয় ও নসিার শাড়ন্তড়েজকর্ে
ড়গজয়ড়ছল নদাজল। একটা অেু ষ্ঠাজে নযাগ ড়দজর্। িাসু দও সাজথ
ড়গজয়ড়ছল।
শাড়ন্তড়েজকর্জের নকাপাইেদীর র্ীজর পলাজশর আর ড়শমূ জলর
লাজুক আদজর হাড়রজয় ড়গজয়ড়ছল নসড়দে দু’জজের সিুজ মে।
নদিারড়র্র নেইল পড়লশ পড়রজশাড়ভর্ মযাড়েড়কউরড্ ড়ফঙ্গার
িাসু জদর ঘাজম নভজা পড়রশ্রমী হাজর্র স্পজশি আজরা জীিন্ত হজয়
উজঠড়ছল। নদিারড়র্ িাসু জদর িুজকর উপর েজল পজ

নসড়দে ওর

গাজয়র গন্ধ, শরীজরর উত্তাপ ড়েজয়ড়ছল। নগাধূ ড়লর আজলায়
নদিারড়র্জক নসড়দে অসাধারি লাগড়ছল।
নগাধূ ড়ল নশষ র্ুড়লর টাে ড়দজয় চ্জল নযজর্ই আকাজশ চ্াাঁদ উঠল।
চ্াাঁজদর রূপালী অহিংকার ঝজর ঝজর পজ ড়ছল িাসু জদর সাদা
পাঞ্জািীর গা নিজয়। র্ার ড়কছু টা ওর ড়েজকাজো উজঠাজের গাল
নিজয় োমজর্ শুরু কজরড়ছল।
নসড়দে নদিারড়র্ িাসু দজক একজগাছা পলাশ ফুল উপহার
ড়দজয়ড়ছল। নসই ফুল িাসু দ আজও পরম যজে নরজখ্ ড়দজয়জছ।
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িাসু দ নদিারড়র্র রিীে নঠাাঁজটর আাঁকািাাঁকা জযাড়মড়র্জর্ এজেড়ছল
ড়েজজর ভালিাসার নছাাঁয়া।
নসইিার নদিারড়র্ িাসু দজক আিীর মাড়খ্জয় ড়দজয়ড়ছল। রাড়িজয়
ড়দজয়ড়ছল ওর জীিে নদাজলর রিংজয়। িাসু দ নপজয়ড়ছল একটা নেশ
অড়িজজে। নসড়দে দুড়ট সম্প্রদাজয়র দুই হৃদয় এক হজয় ড়গজয়ড়ছল।
ফাগুে রিংজয় নরজঙ্গড়ছল দুই সিুজ মে। নসইিার দু’জজে খ্ুি নদাল
নখ্জলড়ছল। খ্ুি মজা কজর। নসই নশষ।
র্ারপর িাসু জদর আর রজির উৎসি করা হয়ড়ে। একটা িাজজ
কাজজ জড় জয় নগল।
নিাজের ড়কডড়ের সমসযা ও ি ড়দর ড়িজয়র জেয প্রচ্ুর টাকার
দরকার হজয় প ল। টাকাটা ভীষি প্রজয়াছে। র্াই ওজক অবিধ
পথ িাছজর্ হল। এক দালাজলর পািায় পজ

িািংলাজদশ সীমাজন্ত

গরু পাচ্ার করজর্ শুরু করল। নদিারড়র্ জােজলা অজেক পজর।
র্র্ড়দজে িাসু দ অজেক নদরী কজর নফজলজছ। ও খ্ুি কষ্ট
নপজয়ড়ছল। নসই নথজক দু’জজের সম্পজকির অিেড়র্ হজর্ শুরু
কজর। মজের ড়ভর্র িাসা িাাঁধা পলাশ ফুল হারাজলা র্ার সকল
রিং।
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নদিারড়র্ একসময় ইসলামপুজর চ্াকড়র করর্। িাসু দ মুসলমাজের
নছজল। ওর সাজথ নমলাজমশা, িন্ধুত্ব করার ফজল নদিারড়র্জক
অজেক গঞ্জো সহয করজর্ হজয়জছ। অজেক রকম অপমাে হজম
কজর কাজ করজর্ হজয়জছ। র্িু ওজদর সম্পজকি নকাে ভাাঁটা
পজ ড়ে। সমজয়র র্াজল এড়গজয় চ্জলড়ছল ওজদর দু’জজের
সমীকরি।
িাসু দ গরু পাচ্ার করার ফজল দু’জজের সম্পজকির রসায়ে জড়টল
আকার ধারি কজর। নদিারড়র্জক আজরা িাকযিাজির সন্মু খ্ীে হজর্
হয়। িাসু জদর নজল হয়।
নদিারড়র্ ইসলামপুজর থাজক ো। যর্দূ র জাজে িদড়ল হজয় নগজছ।
একটা অবিধ কাজছ ড়লপ্ত হিার জেয িাসু দজক এখ্ে আর নকউ
পেে কজর ো।
িাসু দ যখ্ে ইসলামপুজরর মাড়টজর্ পা রাখ্ল র্খ্ে নিলা প্রায়
নশষ।
নদিারড়র্র পুরাজো ড়ঠকাোয় িাসু দ খ্ুি ভজয় ভজয় েুকল। নদখ্া
নপল ো। ের্ুে ড়ঠকাোটা নপল মাত্র। ওর শরীর খ্ুি অসু স্থ।
নচ্াজখ্র কড়েিয়ার প্রিজলম শুরু হজয়জছ। নচ্াজখ্র ড়শরাও শুজকাজর্
শুরু কজরজছ। ও এখ্ে কলকার্ায় আজছ। ড়চ্ড়কৎসা চ্লজছ ওর।
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কলকার্ার ড়ঠকাোটা খ্ুাঁজজ নপজর্ িাসু দজক একটু কষ্ট করজর্ হল
মিড়ক!
কলকার্ায় অজেক কজষ্ট ওর ড়ঠকাোয় নদখ্া করজর্ নগজল ওর
অড়ভমােী মুখ্ িাসু দজক ভীষি কষ্ট নদয়। মুখ্ ড়ফড়রজয় নেয়
নদিারড়র্। িাসু দ িুঝজর্ পাজর অজেক নদরী হজয় নগজছ। িাসু জদর
নচ্াজখ্র জল টসটস কজর োমজছ সাদা কাজলা দাড় র আড়িো
নিজয়।
আজ িসজন্তাৎসি। িাইজর ড়ঝরড়ঝজর িাসন্তী িার্াজসর িড়েশ।
চ্াড়রড়দজক মার্াল করা িসজন্তর গাে নভজস আসজছ"ওজর গতহিাসী নখ্াল দ্বার নখ্াল
...
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.... ......

.. ....

রািা হাড়স রাড়শ রাড়শ
....

.....

..... "

দ্বার অজেকড়দে ধজরই িন্ধ ড়ছল। র্াজর্ অজেক ধুজলা জজম ড়ছল।
িাসু জদর মজের নকাজি জমা ধুজলা র্ার নচ্জয়ও পুরু। িাসু দ নশষ
নচ্ষ্টা কজরড়ছল িন্ধ দ্বারটা নখ্ালার। পাজরড়ে। নচ্জয়ড়ছল অেু র্াজপর
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নচ্াজখ্র জজল নহাড়লর রিং ড়মড়শজয় িন্ধ দ্বাজরর নচ্ৌকাঠ ধুজয় ড়দজর্।
অজেক নদরী হজয় ড়গজয়ড়ছল। দ্বার ধুজয়ড়ছল অেয লাল রিং এ।
নদাজলর ড়দে এক মুজঠা আিীর ড়েজয় িাসু দ একটু নিলায়
নদিারড়র্র কলকার্ার িাসায় আজস ওর মজে রিং এর নছাাঁয়া নদিার
জেয। নদিারড়র্র শাড়ন্তড়েজকর্জে ড়কজে নদওয়া নসই পাঞ্জািীটা
পজ ই ও এজসজছ। নচ্াজখ্ মুজখ্ খ্ুড়শর জযাড়মড়র্। ওর ড়িোস
নদিারড়র্ সাদজর ওর ভালিাসার আিীর প্রাি ভজর গ্রহি করজি।
ভুল প্রমাড়ির্ হল নশজষ।
নদিারড়র্র অহিংকারী আর অড়ভমােী মে িাসু জদর জেয সি দরজা
িন্ধ কজর নদয়। শর্িার নডজকও নদিারড়র্র মজিুর্ অড়ভমাজের
দুগি ভািজর্ পাজরড়ে। ড়ফজর চ্জল যায় িাসু দ। র্জি নিশীদূ র নযজর্
পাজরড়ে।
অড়ভমাে ভাজলা র্জি নিশী েয়। নসটা নদিারড়র্ পজর যখ্ে িুঝজলা
র্খ্ে সি নশষ।
ভগিাে অর্টা ড়েষ্ঠুর হেড়ে, যর্টা নদিারড়র্ নপজরড়ছল হজর্। উড়ে
িাসু জদর রিং নখ্লার হযািংলাজমার সাধ ড়মড়টজয়ড়ছজলে। র্জি
অেযভাজি। িাসু দ রিং নখ্জলড়ছল র্জি একা। মতর্ুযর সাজথ।
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নদিারড়র্র িাড়

নথজক ফযাাঁকাজস মুখ্ ড়েজয় িাসু দ ি

রাস্তায়

োমজর্ই ড়কছু টা অেযমেি হজয় পজ । ড়পছে ড়দক নথজক আসা
একটা ভারী গাড়

িাসু দজক নথাঁর্জল নদয়। ওর োমাজী টুড়প আর

সাদা পাঞ্জািী রি আর লাল আিীজরর ড়পপাসা নমটায়।
িাসু জদর িুজকর ড়ভর্র জজম থাকা হাহাকার, কান্না, ভীষি িযথায়
কুাঁকজ

ওঠা আর্িোদ িসজন্তাৎসজির নজারাজলা প্রািোলা গাজের

আওয়াজজ চ্াপা পজ যায়।
িাসু জদর রজির নহাড়ল নখ্লা নদহটা যখ্ে এম্বুজলজন্স নচ্জপ
হসড়পটাজলর উজদ্দজশয রওো নদয়, র্র্িজি নদিারড়র্র অড়ভমাজের
নমঘ নভজঙ্গ িতড়ষ্ট োমজর্ শুরু কজরজছ। র্জি নসড়দেও িতড়ষ্ট
নেজমড়ছল নযড়দে ও িাসু দজক প্রথম নদজখ্।
িাসু জদর দুঃখ্ ড়িদীিি প্রািটা দু’ড়দজের জেয আটজক ড়ছল। আর র্া
নদিারড়র্র জজেয।
নদিারড়র্র রিংজয়র নছাাঁয়ার স্বাদ অিশয ড়মটল এড়িজডজন্টর দু’ড়দে
পজর। মতর্ুয পথযাত্রী িাসু দ কাাঁপা হাজর্ নভজা নচ্াজখ্ নদিারড়র্র
সাদা কাজলা চ্ুজলর কযােভাস ভড়রজয় র্ুলল ড়সাঁদূজরর লাজুক
আদজর।
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এজপাজলা হসড়পটাল স্বািী থাকল এক, েীরি, চ্াপা, ড়ভন্ন স্বাজদর
িসজন্তাৎসজির।
িাসু দ আখ্র্ার রসু ল জীিজে অবিধ কাজ করজলও একটা পুিয
কাজ কজরড়ছল। মরার আজগ র্ার ভালিাসার নদিারড়র্জক নচ্াখ্
দুজটা দাে কজর ড়গজয়ড়ছল।
িাসু জদর নচ্াখ্ নদিারড়র্র প্রায় অন্ধকারােন্ন জীিজে আেল রিীে
আজলা, ের্ুে িসন্ত। েি রিংজয়র নছাাঁয়া।
নদখ্জর্ নদখ্জর্ িছর ঘুজর এল।
এক িছর পর আিার িসজন্তাৎসি। রজির উৎসি।
নদিারড়র্ আজ জাোলা খ্ুজল ড়দজয়জছ। আজ সি ড়কছু স্পষ্ট নদখ্জর্
পাজে। িাইজর িসজন্তর ড়ঝরড়ঝজর ড়মড়ষ্ট িার্াস িইজছ। নসই
িার্াস িসজন্তর গাজের নভলায় নভজস ওর হলুদ সিুজ শাড় জর্
এজলা নমজলা আল্পো এাঁজক চ্জলজছ।
েীল ড়দগজন্ত .... ....
.....

..... .... আগুি

... ....

....ড়দগজন্ত.....

....

....

....

"
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িাসু দ নেই। র্িু ওর উপড়স্থড়র্ নদিারড়র্ অেু ভি করজছ ওর
শরীজর, ড়শরায় উপড়শরায়, হৃদজয়র প্রড়র্ স্পেজে।
নছজল নমজয়রা িাইজর রিং আর আিীর নখ্লায় ড়ক সু ের নমজর্
উজঠজছ!
নদিারড়র্ নদখ্ল অিাক েয়জে, রাজর্র ঝজরা হাওয়ায় সামজের
ড়শমূ ল গাছটার সি ফুল ঝজর নগজছ। শুধু দুড়ট ফুল ফুজট আজছ।
দুড়ট পাড়খ্ ঐ ফুজলর ডাজল নপ্রমালাজপ মত্ত।
নদিারড়র্র মজে হল ওরা দু’জে ও আর িাসু জদর হারাজো
িসজন্তরই প্রড়র্েড়ি।
িাসু জদর নচ্াখ্ ড়দজয় নদিারড়র্ আজ এক নপ্রমঘে িসন্ত উৎসজির
স্বাদ

নপজর্

চ্জলজছ।

নদিারড়র্র

িহুড়দজের

সাদা

কাজলা

প্রায়ান্ধকারােন্ন জীিে আজ িসজন্তর রিংজয় রিীে।
ড়শমূ ল গাজছর ডাজল পাড়খ্ দুড়ট এখ্েও এজক অপরজক নসাহাজগ
ভড়রজয় র্ুলজছ। ওজদর নদজখ্ নদিারড়র্র নর্জরা িছর আজগর
নকাপাই েদীর র্ীজরর ঘটো গুজলা মজে পজ যাজে।
নিলা িা জর্ই িাইজর শুরু হল নজার কদজম রিং নখ্লা।
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পাড়খ্ দুড়টর ড়দজক একমজে নচ্জয় নদিারড়র্র মজের অড়লজে
নকাড়কল নযে পলাজশর রািা লাজজ নেজচ্ উঠল। নদিারড়র্ গাে
ধরল"পলাশ ফুজল.....
.....
... .....

..... মহুল িে
.... মাে কজরজছ

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬১

ভিঘুজর জীিে
আব্দুল রাহাজ
নসড়দে িুল নথজক িাড়

নফরার সময় সু জয় নদখ্জলা একটা

অজচ্ো নলাক েদী পাজ র িটর্লায় ঘুমাজে। সাহস কজর সু জয়
র্ার কাজছ ড়গজয় ড়জজ্ঞাসা করল নর্ামার িাড়

নকাথায়। র্খ্ে

ভিঘুজর মােু ষড়ট ঘুম নথজক উজঠ িলল আড়ম জাড়েো সারাড়দে
এখ্াজে ওখ্াজে ঘুজর নি ায়। এই জায়গাটার োম ড়ক নখ্াকা, র্খ্ে
সু জয় িলল িামেহাট নলাকড়ট িলল আো, কালজক আড়ম ড়ছলাম
চ্েেেগজর আজ এখ্াজে এজস প লাম। নলাকড়ট র্খ্ে িলল
আমার খ্ুি ড়খ্জদ নপজয়জছ নখ্জর্ নদজি র্খ্ে সু জয় িলল র্াহজল
নর্া আমাজদর িাড়

নযজর্ হজি। র্খ্ে নলাকড়ট সু জজয়র ড়পছে

ড়পছে ওজদর িাড়

নগল। পজথর পাজশ থাকা নলাকগুড়ল িলল

ড়কজর সু জয় নক এটা র্খ্ে সু জয় িলল এ এক ভিঘুজর মােু ষ
খ্ুি ড়খ্জদ নপজয়জছ র্াই িাড় জর্ ড়েজয় যাড়ে। দু-একটা নলাক
ভাজলাই প্রশিংসা করল দুই একজে সু জয়-নক িলল আড়দজখ্যর্া
নর্া ভাজলাই হজে। নকাে ড়কছু রই জিাি ো ড়দজয় সু জয় ভিঘুজর
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মােু ষড়টজক এজে িাড় জর্ পান্তা ভার্ আর েু ে লিংকা ড়দজয় নখ্জর্
ড়দজল মুহূজর্ির মজধযই সি নখ্জয় ড়েল। র্ারপর খ্াওয়া-দাওয়ার পর
একটু নহজস সু জয়জক আশীিিাদ কজরড়ছল অজেক ি
জেয। র্ারপর সু জয়জদর িাড়

হওয়ার

নথজক ড়িদায় ড়েজয়ড়ছল ভিঘুজর

মােু ষড়ট। সু জজয়র এই মহৎ কাজ নদজখ্ ওর িািা-মা নিশ খ্ুড়শ
হজয়ড়ছল। নকউ প্রশিংসা কজরড়ছল নকউ িা আিার নপছজে
সমাজলাচ্ো কজরড়ছল। সি ড়মড়লজয় ভিঘুজর মােু ষড়ট নসড়দে ভার্
নখ্জয় র্ার জীিে আিার পুেরায় ড়ফজর নপজয়ড়ছল।
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আত্ম-কথে
ড়েজিদজে- পুলজকশ
দুরজত্ব যখ্ে থাকারই ড়ছল র্খ্ে নকেই িা কাজছ আসজল...।
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সিংিতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- রাহুল হালদার
सुभाषितम् तेजस्विषि क्षमोपेते िाषतकाककश्यमाचरे त्।
अषतषिमकथिाद्वषिश्चन्दिादषप जायते॥

সু ভাড়ষর্ম্ নর্জড়স্বেী িমাজপজর্ োড়র্কাকিশযমাচ্জর।।
অড়র্ড়েমিথোদ্বড়িশ্চেোদড়প জায়জর্।।

উচ্চারি নর্জড়স্বেী িমাজপজর্ ে অড়র্ কাকিশযম্ আচ্জর।।
অড়র্ড়েমিথোদ্ িড়িঃ চ্েোদ্ অড়প জায়জর্।।
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অথি নর্জস্বী িমাশীল িযড়ির সজঙ্গ কখ্জোই অড়র্কজঠার আচ্রি করা
উড়চ্র্ েয়। কারি, অড়র্ ঘষিজি চ্েজের কাজঠও অড়গ্ন উৎপন্ন হয়।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নযাগাজযাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাি করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লগ।

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ।
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Award Winning Short Film Streaming Free
On Youtube
Produced by Pathikrit Films
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রড়িিাজরর দুপুর...

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

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং
এর ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড করার ড়লঙ্ক...

প্রড়র্ 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 লাজগ? ের্ুে আর
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্।
ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ।
সজঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com
-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাি করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লগ।

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজগ যড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তঃড়মল কড়ির্া
পাঠাে।

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী
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ছড়ি ও ভািো
ড়েজিদজে- দীপাড়ির্া সাহা

স্থাপর্য
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষজয়
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ)
▪ ি গল্প (২০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ)
▪ ড়িজেষিমূ লক নলখ্া (১৫০০ শব্দ)
▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো থাকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজথযড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেু জপ্ররিা, জাোে
আপোর অড়ভজযাগও।
পাজয় পাজয় ২৬১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে।
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাঠাজর্ পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬১

অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং
পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৬১
৪ঠা নসজেম্বর, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভাগীয় সম্পাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
প্রেদ- োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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পুেশ্চ
প্রড়র্িারই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমাজদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

