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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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- ন ালাম রসু ল, কামাল হাসাে,
অপিি ন াস্বামী, নদিড়জৎ রায়, সায়ে িড়িক, কড়িরুল,
অড়মর্াভ দত্ত, অড়েজমষ পড়ির্ ও রাখ্ী হালদার।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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নে ড়দজক ড়কছু নেই
ন ালাম রসু ল
নমজেরা কাজলা ড়রিে পজর আজস
ইড়িয়সজচ্র্ে প্লািেজক আড়ম ড়জজ্ঞাসা কড়র ড়েিঃসঙ্গ দুিঃজখ্র ড়িকাো

কিজরর নচ্জয় ড়েচ্ু ছাদ
খ্ুি সহজজই মজে মজে নেৌজকাগুজলা নপৌঁজছ োয় নমজে
আর মতর্জদজহর নভর্র নেজক জ্বজল ওজি নসাোর লণ্ঠে

ড়হিংস্র কণ্ঠস্বর
পাহা ডাকজছ
পাড়খ্রা নসই ড়দজক উজ োজে নে ড়দজক ড়কছু নেই
নকাে কা জজর ওপর ড়দজয় িজয় োজে একড়ট নরখ্া োজক আমরা
ড়লড়রকযাল সমুদ্র িড়ল
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িতড়ি প জছ
কাজলা পালকগুজলা নেজ নফলজছ জল
ড়েখ্ুর্
ুঁ ড়শজের মজর্া আজেয়ড় ড়রর নশষ চ্ুম্বে ড়িপন্ন দুড়ট নচ্াজখ্
আর পতড়েিীর স্বর ওিা-োমা কজর একড়ট দীেিশ্বাজস।
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জীিন্ত মতর্জদহ
কামাল হাসাে
জীিজের কো উদ্ধতর্ কজর
অড়িত্বটাজক েখ্ে িাদ ড়দজয় রাড়খ্।
ভাড়িড়ে
এমেও হজর্ পাজর,
মােু জষর ড়ভজ েখ্ে মােু ষজক খ্ুড়ুঁ জ
িড়র্ নেই!
ো পাড়র েড়দ ড়চ্েজর্ র্াজক।

অজেক সূেি অি ড় জয়জছ
িার্াজস উজিজছ নেউঅড়েোজর্ও শ্বাস ড়েজর্ হজি
িুজক িযো, র্িু মুজখ্ হাড়স রজি
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নচ্ো-অজচ্োর ভীজ
হয়জর্া আত্মীয় হজি নকউ।

ড়েরুপায় হজয় িাুঁজচ্া
ড়েরাপদ রাজখ্া অন্তরটাজক,
েন্ত্রিাটুকু মােু জষর সু খ্
ড়িজলাপ কজরা ো র্াজক।
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আজ নেজক আ ামী
অপিি ন াস্বামী
(প্রেম)
ড়দে নকজটজছ, নকজটজছ শর্ রার্।
ধুজলায় ড়মজশজছ, ড়মজশজছ আজলার প্রভার্।।
েড়টেী নেজচ্জছ, নেজচ্জছ েটরাজ রুদ্র।
ব্রাহ্মি েুজচ্জছ, েুজচ্জছ নসিক শূ দ্র।।
সভযর্া মজরজছ, মজরজছ শাসজকর হাজর্।
েরক নজজ জছ, নজজ জছ ভুিে পাজর্।।
সর্য েুড়মজয়জছ, েুড়মজয়জছ ড়মেযার আশ্রজয়।
প্রড়র্শ্রুড়র্ ভাসজছ, ভাসজছ ড়জহ্বায় অভজয়!
রক্ত েজরজছ, েজরজছ এ ধমি-নভদাজভজদ।
ঔধর্য ভুজলজছ, ভুজলজছ ো আজছ গ্রন্থ-নিজদ।।
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(ড়ির্ীয়)
নচ্র্ো গুড় জয়জছ, গুড় জয়জছ এ রাজেীড়র্র পদর্জল।
োম ড়লজখ্জছ, ড়লজখ্জছ সমাজজসিী রিংজিরজের দজল।।
সর্য নজজ জছ, নজজ জছ নস ড়ক? হিাৎ েুজমর মাজে?
হার্ িুজলাজে, িুজলাজে ড়মেযা! সজর্যর কপাল ভাজজ!
নমাচ্ নপজরজছ, নপজরজছ অেস্বে! জাজ ড়ে এখ্জো পুজরাপুড়র!
নিুঁজক িজসজছ, িজসজছ আজকিাজক! শরীজর লা জর্ই সু সু ড় !!
নহড়লর্রা নহজসজছ, নহজসজছ দীে-দড়রদ্র িড়িজকর জেয।
হয়জর্া ড়শখ্জছ, ড়শখ্জছ িুেজর্ েজরজের িাোলী! আড়ম ধেয।।
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িযালটিাক্স
নদিড়জৎ রায়
জীিজের আগুে কাোয়-কাোয় পূ িি,
মযাড়জজকর ড়েভুিল অঙ্গ প্রর্যজঙ্গ িাজজর্ োজক শজের প্রড়র্ধ্বড়ে।
শ্মশােপজে ছাই নমজখ্ উলঙ্গ হওয়া োড়িজকর ষ েন্ত্র

মার্তদুগ্ধ পােরর্ ড়শশুর সৎকার নদজখ্ প্রজাপড়র্ ডাোর রঞ্জক
নচ্াজখ্ উজি আজস;
মাছিাজাজরর আুঁশজট জে োক িধষিজির ড়শকার
ড়কিংিা, মরুভূড়মজর্ উজটর মতর্জদজহর পচ্জের কারজি তর্ড়র হওয়া
ড়িষাক্ত যাস

আন্তজিাড়র্ক অপরাধ, আজদ্ধিক পুজ োওয়া ড়শশু- আগুজের মজর্া
ছড় জয় পজ সমাজজর িজর িজর।
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দমকজলর আর্িোজদর আজ নশাো োয় ড়িহ্বল নকাড়কজলর ডাক।

দত ড়িহীে শাড়লজখ্র সমান্তরাল নচ্াজখ্র ড়পচ্ুড়ট িুভুিু ড়পুঁপজ র মজর্া
ড়েজর ধজর ড়টকড়টড়কর নদহ;
ভূখ্জি জমজর্ োকা জলরাড়শ মােড়িকর্ার চ্রমর্ম শত্রু নেে
নেউল-নকউজটর িযালট িাক্স।
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ধারািাড়হক উপেযাস-

নশষ ড়স াজরজটর টাজে

সায়ে িড়িক
পিি-১২
অরূপ র্ার হাজর্র ড়স াজরটটা অজধিক অিস্থাজর্ ড়েড়ভজয় অযাশ নে
নর্ নফলল। র্ার িুকটা েজ র ড়র্জর্ নদৌ জে, নমািাইলটা এিিং
িাসেগুজলা পজ োওয়াজর্। র্ার েজর এমড়েজর্ই র্ার রুমজমট
ড়ছল ো, ড়কছু িি আজ ই িলড়ছল। র্াহজল নক হজর্ পাজর? র্ার
েজর আজ র নেজকই েুজক িজস রজয়জছ? এমেড়ক মীরাও র্াজদরজক
নচ্জে! —ড়িড়ভন্ন রকম ড়চ্ন্তা ভািোর পর, নস র্ার েযাকশুট আর
িাড় জর্ পজর োকা শাটিটা পজরই ছু টজর্ ছু টজর্ মীরার নহাজেজলর
সামজে এজস দাুঁ াল।
নহাজেজল েুকজর্ই, ন জটর সামজে িজস োকা ড়সড়কউড়রড়ট াডি
র্াজক আটকাল। িলল, “আপড়ে এখ্াজে েুকজছে নে? নক
আপড়ে?”
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অরূপ হাুঁপাজর্ হাুঁপাজর্ িলল, “আড়ম নেই হই ো নকে! এখ্ােকার
এক েুজডন্ট খ্ুি ড়িপজদ আজছ। ড়প্লজ ন টটা ছা ু ে, আমাজক
িাুঁচ্াজর্ হজি র্াজক।”
“নকাে েুজডন্ট? েুজডজন্টর োম ড়ক? নে নকউ ড়কছু এজস িলজলই
ড়ক েুকজর্ নদওয়া োয় োড়ক! আজর ভাই, এটা ালিস নহাজেল।
নকাজো নহাজটল ো!”
“আপোর সাজে আমার কো িলার নকাজো টাইম নেই। আপড়ে
আমার সাজে আসু ে।” িজল, াজডির িাুঁ হার্টা ধজর র্াজক সজঙ্গ
কজর মীরার দরজার সামজে ড়েজয় ড় জয় উপড়স্থর্ হল।
ড়সড়কউড়রড়ট াডি ড়কছু একটা িলজর্ োড়েল। অরূপ ‘ড়হস-ড়হস’
আওয়াজ কজর র্ার মুজখ্ হার্ ড়দজয় চ্ুপ কড়রজয় ড়দল।
অরূপ মীরার দরজায় কাে পার্ল। নফাজেও ো শুেড়ছল, এখ্েও
র্াই শুেজর্ পাজে। মীরা কারও সাজে উগ্র নমজাজজ কো িলজছ,
ো অরূজপর কাজছ অদত শয। নস ড়েড়ির্ হওয়ার জজেয াডিজক
িলল, “আপড়ে একিার কাে লাড় জয় শুেু ে নর্া! মীরা ছা া ড়ক
আর অেয নকাজো মােু জষর লা শুেজর্ পাজেে?”
াডি ড়কছু িি ধজর কাে লাড় জয় শুেজর্ লা ল। ড়কন্তু, েজরর
নভর্র নেজক একটা আওয়াজও এল ো। িলল, “কার সাজে কো
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িলজছ নমজয়টা? আমাজদর এখ্াজে নর্া অজচ্ো কাউজক নহাজেজলর
নভর্জরই েুকজর্ নদওয়া হয় ো! আর এটা নর্া একটা রুম!
এখ্াজে নোকা নর্া অসম্ভি!”
অরূপ িলল, “আপড়ে ড়ক ন টটা খ্ুলজর্ পারজিে? কারি, মজে
হয় ো নে এই ন টটা এখ্ে আর খ্ুলজি!”
“ভােজর্ হজি। ড়কন্তু, আপড়ে নক? িলজলে ো নর্া!”
“আড়ম মীরার সাজে একই কজলজজই পড় । ও আর আড়ম খ্ুি
ভাজলা িেু।”
াডি ড়জজ্ঞাসা করল, “আইড়ড আজছ?”
“হম, নমািাইজল হজর্ পাজর!” অরূপ র্ার নমািাইল নেজক
আইজডড়ন্টড়ট কাডিটা নির কজর মীরার নহাজেজলর াডিজক নদখ্াল।
াডি নিশ ড়কছু িার আইজডড়ন্টড়ট কাডি আর অরূজপর মুখ্টা িারিার
নদখ্িার পর, নস রাড়জ হল দরজা ভােজর্।
দরজা ভাঙ্গার সাজে সাজেই নস নদখ্জর্ নপল, মীরা অদত শয কারও
সাজে কো িলজছ। ো, অরূপ আজ ই িুেজর্ নপজরড়ছল। অরূপ
র্ার কাজছ ড় জয় কাুঁজধ হার্ রাখ্জর্ই নস িলল, “এইত্ত অরূপ
চ্জল এজসজছ— এখ্ে ড়কছু করজর্ পারড়ি?” নস অরূজপর নচ্াজখ্র
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ড়দজক র্াড়কজয় এিার িলল, “নদজখ্া ো! আমাজক এই শযাম র্খ্ে
নেজক িজল চ্জলজছ নে র্ুড়ম োড়ক আমাজক নছজ নদজি! খ্ুি িাজজ
এরা...”
াডি দরজার পাজশ দাুঁড় জয় নদজখ্ চ্জলজছ। অরূপ ড়কছু িলার মর্
অিস্থায় নেই। নস নভজি চ্জলজছ, নক এমে হজর্ পাজর োর সাজে
মীরা এভাজি কো িলজছ! নস মীরাজক নছাট রান্নােরটা নেজক ড়েজয়
এজস ড়িছাোয় িসাল। র্াজক ড়জজজ্ঞস করল, “জল খ্াজি?”
উত্তজর মীরা িলল, “হযাুঁ, দাও!”
অরূপ জল আেজর্ই র্ার নচ্াজখ্ প ল, দুজটা িীজলর নপ্লট আর
ড়কছু জজলর নিার্ল েীজচ্ পজ আজছ। স্বাভাড়িক নচ্াজখ্ নে নকউ
নদখ্জল ভািজি, এ জায় ায় মারামাড়র হজয়ড়ছল।
মীরাজক জল ড়দজয়, অরূপ র্ার নফােটা ড়েল। নস আজ র নেজকই
নফাজের পাসওয়াডিটা জাের্, র্াই নফাজের লকটা র্ার আর
খ্ুলজর্ অসু ড়িজধ হল ো। নস মীরার মাজয়র েম্বজর নফাে করল।
দু-িার নফাজের পর, র্ার মা নফােটা র্ুজল িলল— “হযাুঁ মা িল!”
অরূপ মীরার নেজক একটু দূ জর সজর ড় জয় িলল, “কাড়কমা, আড়ম
মীরার িেু িলড়ছ।”
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“হযাুঁ, িজলা... ড়কছু ড়ক হজয়জছ?” মীরার মা র্ার সমসযা িুেজর্
নপজর অরূপজক ড়জজজ্ঞস করল।
অরূপ িলল, “হযাুঁ কাড়কমা! আসজল, মীরা খ্ুি অদ্ভুর্ রকজমর
ড়িজহড়ভয়ার করজছ। িাসেপত্র নফজল ড়দজে— অদত শয নকাজো
িযাড়ক্তর সাজে কো িলজছ!”
মীরার মা িলল, “ও এখ্ে নকাোয় আজছ?” নস র্ার নমজয়র এই
িযািহার নশাোর পজরও ড়কছু অস্বাভাড়িক মজে করল ো। নস
জাের্, ড়িজজাজেড়েয়যা আক্রান্ত িযাড়ক্তজদর এরকম আচ্রি করাটা
স্বাভাড়িক।
অরূপ িলল, “ও এখ্ে নহাজেজলই আজছ। ওর সাজে আমার
নফাজে কো হড়েল— আর সাজে সাজেই আড়ম শুেজর্ পাই, র্ার
নফাে েীজচ্ পজ োওয়ার শব্দ। রান্নােজরর নেজক িাসে-পত্র পজ
োওয়ার শব্দ। এমেড়ক এ-ও শুেজর্ পাড়েলাম নে, নস স্পি
কারও সাজে কো িজল চ্জলজছ।
এমড়েজর্ই, ড়েড়কর্া র্ার িাড় চ্জল ন জছ। আমারও ভয় করজর্
শুরু কজরড়ছল... র্াই আর নদড়র ো কজর আড়ম ছু জট চ্জল এলাম।
এজস নদড়খ্ এই অিস্থা...”
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মীরার মা নেমে স্বাভাড়িক ড়ছল, কোগুজলা নশাোর পর নর্মড়ে
একটু ড়িরক্ত হজয়ও উিল ড়েড়কর্া চ্জল োওয়ার কোটা শুজে। নস
িলল, “ড়েড়কর্া চ্জল ন ল! একিার আমায় নফােটা কজর িললও
ো, আমার নমজয়টা নে আজ একা োকজি?”
“আপোজক িজল ড়ে নস? নস ড়ক অিস্থা! আমাজক নর্া আিার
এড়দজক মীরা িলড়ছল নে, কাল নস োড়ক িাড় োজি!” অরূপ
িলল।
“আো িািা, একটা কো িলি ড়কছু মজে ো করজল?” মীরার মা
িলল।
“হযাুঁ, হযাুঁ— ড়েিয়ই, িলুে ো!”
“র্ুড়ম ড়ক জাজো? ওর নে, ড়িজজাজেড়েয়যা আজছ?” মীরার মা
একটু ভজয় ভজয়ই িজল িসল। পাজছ মােু ষ পা ল-টা ল নভজি
িজস, এই নভজি নস র্ার নমজয়র ড়িজজাজেড়েয়যার িযাপারটা সহজজ
কাউজক িলজর্ চ্ায় ো। নস অরূপজক একটু ড়িশ্বাস করজর্ শুরু
কজরজছ িজলই, র্ার মুখ্ ড়দজয় কোটা নিড়রজয় আসল।
অরূপ ড়েভিজয় িলল, “হযাুঁ হযাুঁ, নকে জােি ো! নসড়দেই নর্া ও
আমার কাুঁজধ মাো নরজখ্ িজল োড়েল...” অরূজপর মুখ্ ড়দজয় র্ার
একটা ভুল নিড়রজয় আসল।
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...কাুঁজধ মাো নরজখ্! অরূজপর কো শুজে এিার নিশ খ্াড়েকটা
অিাকই হজয় উিল মীরার মা। নস এর আজ কখ্েও নকাজো
নছজল নর্া দূ র নমজয়র কোও মীরার মুখ্ ড়দজয় শুেজর্ পায়ড়ে। আর
আজ ড়কো একটা নছজলর কাুঁজধ মাো নরজখ্ নস িজস আজছ! মীরার
মা ড়িশ্বাস করজর্ পারড়ছল ো নে, র্ার নমজয় আজ ি হজয়
ন জছ। নস কাউজক ভালিাসজর্ শুরু কজরজছ। র্ার নচ্াখ্ ড়দজয় দুনফাুঁটা জলও ড় জয় পজ ন ল।
অপরড়দজক, অরূজপর মুখ্ ফসজক নিড়রজয় োওয়া কোটার জজেয
নস ড়েজজই ড়েজজর মজধয কুক
ুঁ জ কুুঁকজ উিড়ছল। র্ার আর কো
িলার নকাজো মুখ্ নেই... নস আসল ড়জড়েসটাই ড়জজজ্ঞস কজর
উিজর্ পারল ো নে, মীরার এরকম আচ্রজির উপায়টা ড়ক! নস
নফাে নকজট নদজি, ো নেটার জজেয র্াজক নফাে কজরড়ছল নসটা
ড়জজজ্ঞস করজি! এসি ভািজর্ ভািজর্ই, মীরার মা িজল উিল—
“ওর িইজয়র নটড়িলটার পাজশ নদজখ্া, ড়কছু ওষু ধ রাখ্া আজছ।”
অরূপ নকাজো উত্তর ো ড়দজয় িইজয়র নটড়িলটার সামজে ড় জয়
দাুঁ াল। নদখ্ল, র্ার পাজশ ড়কছু ওষু ধ রাখ্া আজছ। মীরার মা িজল
চ্লল, “ওখ্াজে নদজখ্া, একটা হলুদ রজের পযাজকট রাখ্া আজছ—
ওখ্াে নেজক একটা ওষু ধ খ্ুজল ওজক খ্াইজয় দাও। আর পাুঁচ্
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ড়মড়েট পজর, পাজশ রাখ্া সাদা রজের পযাজকটটা নেজক আজরকটা
ওষু ধ খ্াইজয় ড়দও।”
অরূপ ধীর লায় িলল, “ড়িক আজছ।”
“ও ড়েিয়ই এই কড়দে ওষু ধগুজলা ড়িকমর্ে খ্ায় ড়ে। র্ার
জজেযই এসি আিার িা জর্ শুরু কজরজছ।
এখ্ে এসময়, ড়েড়কর্াটাও চ্জল ন জছ। েড়দ রাজত্র আিার ওর ড়কছু
হয়... ড়ক নে কড়র, নমজয়টাজক ড়েজয়!”
অরূপ িলল, “আপড়ে ড়চ্ন্তা করজিে ো, কাড়কমা। আমার এক
িােিী োজক, এই নহাজেজলই। ওর সাজেই ো হয় আজজকর
রুমটা নশয়ার কজর নেজক ন ল! আড়ম ওজক িজল ড়দড়ে... কালজক
সকাজল নর্া এমড়েজর্ও নেজের জজেয আজ আজ উিজর্ উিজর্
হজি।”
“হযাুঁ, নদজখ্া... ড়ক করা োয়! আমাজক জাড়েয়। আর ওষু ধটা ওজক
খ্াইজয়, পারজল এই রুজমর মজধয নেজক নির কজর একটু িাইজর
নকাোও ড়েজয় োও। ওজক িদ্ধ েজরর নভর্জর রাখ্জল, ওর সমসযা
আরও নিড়শ িা জর্ োজক।ভাজলা নেজকা, িািা! রাখ্ড়ছ” এই িজল,
মীরার মা নফােটা নরজখ্ ড়দল।
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অরপ পজকট নেজক নফােটা নির কজর নেহাজক নফাে করল।
িলল, “র্ুই নহাজেজল আড়ছস নর্া?”
নেহা িলল, “হযাুঁ। নকজো, ড়কছু হজয়জছ?”
“হযাুঁ, আজজকর রার্টুকু মীরাজক নর্ার সজঙ্গ রাখ্জল ড়ক নকাজো
অসু ড়িজধ হজি?”
“ো, ো। অসু ড়িজধ নকে হজর্ োজি!”
“আসজল ওর রুমজমট েজর নেই নর্া... র্ার জজেয ওর একা
োকজর্ একটু নকমে করজছ” অরূপ নেহাজক নিড়শ ড়কছু িলল
ো। (চ্লজি)
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সাধুর িচ্ে
কড়িরুল
সােযাল পড়রিাজর খ্ুশীর খ্ির। অিন্তী িহুড়দে পজর মা হজর্
চ্জলজছ। ড়কন্ত নকসটা ভীষি ড়ক্রড়টকযাল। মা, সন্তাজের মজধয
নেজকাে একজে িাুঁচ্জি। আর নসটা জাজে শুধু দুজে। স্বামী
কড়লঙ্গ, আর অড়ভন্নহৃদয় িেু ড়িদভি।
মা, হিু সন্তাে দু’জেজক িাুঁচ্াজর্ মড়রয়া ডাক্তাজররাও নমড়ডকযাল
নিাডি িড়সজয়জছে। ওোরাও নিশ নটন্সড্। নকসটা ড়েজয় সি সময়
চ্লজছ শলা-পরামশি।
ড়িদভিজক অড়ফজসর নমজলই কড়লঙ্গ এই সািংোড়র্ক সিংিাদটা নদয়।
ওর কাজজর িযির্া র্ুজঙ্গ। ভে হৃদজয় িজসর নচ্ম্বাজর েুজক সি
খ্ুজল িলজর্ই...
"ইমপড়সিল! অড়ডট চ্লজছ। এখ্ে ছু ড়ট...?"
"সযার, িেুর এই ড়িপজদ পাজশ ো দাুঁ াজল..."
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"ওজক, নদখ্ড়ছ....। হযাুঁ, আপড়ে োে; র্জি অড়ডজটর সমি নপপার
গুড়ছজয় োজিে। োজর্ নকাে অসু ড়িধায় ো পড় ।"
একুশ িছর আজ র পুরাজো ভালিাসার টাজে ড়িদভি অড়ফজসর
অড়ডট চ্লা সজেও চ্জল আজস ছু ড়ট ড়েজয়। প্রাক্তে নপ্রড়মকার পাজশ
দাুঁ াজর্ই হজি। দু’জেজকই িাুঁচ্াজর্ হজি।
নেজে আসজর্ই র্ারাড়পজির সাধুর সাজে নদখ্া। সি নশাোর পর
সাধুিািা িলজলে, "ঐড়দে নোর অমািসযা। পারড়ি ১০৮ টা ডুি
ড়দজয় সমসিংখ্যক জিাফুল মাজয়র চ্রজি ড়েজিদে করজর্?"
"পারজিা িািা। িেুর সিংসার, আমার হারাজো ভালিাসাজক
িাুঁচ্াজর্ আমাজক পারজর্ই হজি।"
"র্জিই সম্ভি। মা সন্তুি হজলই দু’জজের প্রাি িাুঁচ্জি।"
************
নপৌষমাস। জাুঁড়কজয় শীর্ পজ জছ। ড়িদভি ফুলগুজলা েুড় জর্ নরজখ্
ড়িদযাধরীর জজল োমল। ওড়দজক নমািাইজল কড়লজঙ্গর নফাে নিজজই
চ্জলজছ।
"এক...দুই...সজর্জরা...জর্ড়ত্রশ..."
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ড়িদভি সজেয নেজক একটা কজর ডুি মাজর, আর মাজয়র শ্রীচ্রজি
জিাফুল অপিি কজর।
"জছচ্ড়িশ..."
পজররড়দে দুপুজরই সু খ্িরটা ছড় জয় পজ । কড়লঙ্গ পুত্র সন্তাজের
িািা হয়। মা, সন্তাে দু’জজেই সু স্থ।
ড়মরাকযাল! মা কাড়লর আশীিিাদ!
ড়িদভি চ্জল োয় মাজয়র পাদপজে।
নছচ্ড়িশর্ম ডুি ড়দজয় আর উিজর্ পাজরড়ে। সাুঁর্ার ো জাো ড়িদভি
নজায়াজরর নস্রাজর্ র্ড়লজয় োয়।
ড়র্েড়দে পজরই ওর পচ্া লা লাশ নভজস ওজি।
কড়লঙ্গ িেুর মতর্ুযর খ্িরটা নদরীজর্ জােজলও, কারিটা জােজর্
পাজরড়ে। নকে অজর্া রাজর্ ও েদীজর্...
র্র্ড়দজে অড়ডট পাড়টি অড়ডজটর নপপার নদজখ্ ভীষি সযাড়টসফাজয়ড
হজয় ড়িদভি আর ওর অড়ফজসর সু োম কজর ড়ফজর ন জছ।
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দতপ্ত নচ্র্োজলাজক
অড়মর্াভ দত্ত
র্ুড়ম নর্া পাের নকজট এজেছ স্ফড়টক জল
আগুে জ্বাড়লজয় ড়লজয়ছ নলাহা প্রিল েষিজি
ভাড়সজয়ছ কাি েদী নস্রাজর্, জ ছ ভাজলািাসা—
স্পশিসুখ্াজিজশ ড়শহড়রর্ ড়শহরজি এজেছ ভাষা।
জাজ স্বরড়লড়প আড়দম র্া োয় সু জর সু জর..,
অমারাড়র্ সন্তপিজি দত প্ত পদচ্ারিায় নজযাৎোজলাজক
েঞ্ঝার্াড় র্ প্রলয় ড়েদ্রাহীে নোজ া ড়িদুযর্াকাজশ,
জাজ ড়মলোন্তক আজিজশ িাহুিেজে রক্তাভ ছড়ি!
নক্রাধাড়ির্ সামুড়দ্রক উড়মিমালায় জাজ কড়ি মুখ্,
ভীর রাড়ত্র, উত্তুঙ্গ রাড়শকতর্ নেউ দুড়িিেীর্ িুজক..,
নজ্বজলছ অড়েড়শখ্া পেহীে হে অরিয প্রান্তজর!
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আত্ম-কেে
ড়েজিদজে- অড়েজমষ পড়ির্
কান্নায় েড়দ সি নিদো দূ র হর্...
র্াহজল সূেিও একড়দে ড়চ্ৎকার কজর িলজর্াআমায় মুড়ক্ত দাও।
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সিংিতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার
सुभाषितम् बृहत्सहाय: कायाा न्तं क्षोदीयानषि गच्छषत।
संभूयाम्भोषिमभ्येषत महानद्या नगािगा॥

সু ভাড়ষর্ম্ িতহৎসহােিঃ কােিান্তিং নিাদীোেড়প েড়র্।
সিংভূোজম্ভাড়ধমজভযড়র্ মহােদযা ে াপ া।।

উচ্চারি িতহৎসহােিঃ কােিান্তিং নিাদীোন্ অড়প েড়র্।
সিংভূে অজম্ভাড়ধম্ অজভযড়র্ মহােদযা ে াপ া।।
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সরলােি মহাে িযড়ক্তর সহায়র্ায় িুদ্র িযড়ক্তও দুষ্কর কড়িি কােি
সফলর্াপূ িিক সাধে কজর োজক। ড়িক নেমে েিিারা মহােদীর
সজঙ্গ ড়মড়লর্ হজয় সা রজক প্রাপ্ত হজয় োজক।

ড়ে ূ ঢ়ােি - মহাে মাজেই উদার নস েদীই নহাক িা মােু ষ িা অেয
ড়কছু । আর মহাজের সাড়ন্নধয নপজল জীিে হয় সােিক, অসাধয ড়কছু
োজকো। ীর্ার নসই মহািািী- 'মূ কিং কজরাড়র্ িাচ্ালিং পঙ্গুিং
লঙ্ঘয়জর্ ড় ড়রম্।' র্াই নর্া িলা হয় নে সৎ সজঙ্গ স্ব িিাস। একা
চ্লার দু িম পেও সু ম হজয় ওজি মহাে িযড়ক্তর সহায়র্ায়। েিিাও
সা রজক প্রাপ্ত হয় মহােদীর সাজে ড়মলজের ফজল। র্াই িলা
হজয়জছ- ড়িড়শষ্টিি সমা মাৎ মড়র্িঃ ড়িড়শির্াম্ এড়র্। অেিাৎ
ড়িড়শিজজের সিংস্পজশি িুড়দ্ধ ড়িড়শির্া প্রাপ্ত হয়।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নো াজো করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

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

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

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৪

রড়িিাজরর দুপুর...

হিাৎ 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 পািক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই
আপোর অেুভূড়র্র কো।
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজ ? ের্ুে আর
ড়ক ড়িভা চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্।
ড়লজখ্ পাড়িজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কো Whats
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শর্ হজি "পািজকর নচ্াজখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাজ ।
সজঙ্গ পািাে আপোর োম ও ড়িকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com
-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এর ব্লজ নলখ্া নপাে করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্ল ।

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজ েড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়ির্া
পািাে।

ড়প্রয় পািক 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

ড়িরড়র্
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষজয়
নলখ্া পািাজর্ পাজরে:▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অিু ে (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট ে (১০০০ শব্দ)
▪ি

ে (২০০০ শব্দ)

▪ প্রিে/ড়েিে (২০০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ)
▪ ড়িজেষিমূ লক নলখ্া (১৫০০ শব্দ)
▪ ছড়ি (হাজর্ আুঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)
⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার
সাজে নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়িকাো োকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পািজকর মর্ামর্ নেপজেযড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লা জছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভা 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 পজের অেু জপ্ররিা, জাোে
আপোর অড়ভজো ও।
পাজয় পাজয় ২৬৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং। নকমে লা জছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ োকুে।
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আপড়েও পািাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পািাজর্ পাজরে নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে।
Whats app No- 7501403002
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং
ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৬৪
২৫নশ নসজেম্বর, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ 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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পুেি
প্রড়র্িারই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কো
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিু ে,

ে, প্রিে, ছড়ি ইর্যাড়দ

পাড়িজয় 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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