সিংখ্যা – ২৬৯
৪

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৯

www.netphoring.com
netphoring@gmail.com
7501403002

ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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- ঐশ্বর্ি কতষ্ণ, নরজাউল রহমাে, ড়িয়া নদ,
অড়িড়মত্র, সায়ে িড়িক, জাসড়মো খ্ার্ুে, র্ােড়জলাল
ড়সড়িড়ক, িটু কতষ্ণ হালদার, অড়মর্াভ দত্ত, পুলজকশ
ও অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, র্ুড়হে সাজ্জাদ নসখ্।
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ফড় িং কথা
উৎসজির মরশুম নপড়রজয় এজস শুরু হজয়জছ সকজলর কমিিয্
জীিে। এই ভরা উৎসজির মরশুজমর জেয িাঙাড়লজক অজপিা
কজর থাকজর্ হজি আরও একটা িছর। এরই মাজে উত্তজরর ঠাণ্ডা
হাওয়ার ড়শহরি জাোে ড়দজে নর্ শীর্কাল আসজর্ আর নিশী
নদরী নেই। শীর্কাল এজলই শুরু হয় োো নমলা র্ার মজযয
অেযর্ম উজিখ্জর্াগ্য হল িইজমলা। িইজমলা মাজেই িইজিমীজদর
ড়িয় উৎসি আর দু’মাস নপজরাজলই আসজর্ চ্জলজছ িইজিমীজদর
এই উৎসি। এই িই-উৎসিজক মাথায় নরজখ্ নেট ফড় িং নথজক
আিারও উজদযাগ্ নেওয়া হজয়জছ ড়কছু একক িই করার। পাণ্ডুড়লড়প
জমা নেওয়ার কাজও শুরু হজয়জছ। িই িকাজশ আগ্রহী নলখ্কনলড়খ্কারাও নমইল কজর ড়েজজজদর পাণ্ডুড়লড়প পাড়ঠজয় ড়দজর্
পাজরে। পাণ্ডুড়লড়প ড়েিিাড়চ্র্ হজল নর্াগ্াজর্াগ্ করা হজি নেট ফড় িং
এর পি নথজক। পাশাপাড়শ খ্ুি শীঘ্রই িকাড়শর্ হজি নেট ফড় িং
এর ড়শশু-ড়কজশার সিংখ্যা। নর্খ্াজে নছাটজদর নলখ্াজলড়খ্র পাশাপাড়শ
থাকজি র্াজদর আঁড়কিুড়ঁ ক। ের্ুে আড়িজক িকাড়শর্ এই সিংখ্যা
সকজলর ভাজলা লাগ্জি িজলই আমাজদর ড়িশ্বাস। নলখ্ক-পাঠকজদর
ভাজলািাসা ড়েজয় এভাজিই এড়গ্জয় র্াক নেট ফড় িং।
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েদীর কাজছ
ঐশ্বর্ি কতষ্ণ
ড়েয়ড়মর্ আড়স েদীর কাজছ
শান্ত স্বে িহর্া জল।
পাথুজর জজলর ঘাট, ছন্দ।
ড়িরহ নরাজ আমার সজি
জজমজছ ো জাড়ে কর্ কথা।

ইজেগুজলার নখ্লার সময়
অড়ভমাে ড়লড়খ্ নর্ে খ্ুি
এই ড়মড়ি িার্াস িজয় নগ্ল
মুজঠা ভজর নমজখ্ ড়েও ড়িয়।
একসজি িজয় নর্জর্ চ্াই
েদীর মর্ দীঘি জীিে।
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র্ীক্ষ্ণ গ্জিজে িজয় র্াজিা খ্ুি
এড়দজকর মােু জের সম্ পাপ
যুজয় ড়মজশ র্াজিা নমাহোয়।
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নছাঁয়াজচ্ ড়ঠকাো
নরজাউল রহমাে
নজাোড়ক নজাোড়ক ড়কোরায়
নছাঁয়াজচ্ ড়ঠকাো।
ড়মড়টড়মড়ট আজলার নমামিাড়র্ মসত ি
জ্বলজছ ো কাগ্জজ
পুজে রাখ্জছ পার্াগুজলা
গ্াজছর রাজর্ জমাট চ্াঁজদ,
মতর্ পথ মলাজট মুজ
ড়িড়ক্র হয় কাগ্জজ ড়ঠকাো।
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র্ুড়মও িলজি নর্া
ড়িয়া নদ
"জশাে ো অজেক ভাজলািাড়স" এই কথাটা িলজর্ আমাজদর
নকােড়দেই ড়িরড়িকর িজল মজে হয়ড়ে আর আজও মজে হয় ো।
িথমড়দে আমাজদর ভাজলািাসার টােটা নর্মে ড়ছল আজও ড়ঠক
নর্মেটাই রজয়জছ।
আো, র্খ্ে আমার িয়স হজি ৫০ আর নর্ামার হজি ৫২ র্খ্েও
র্ড়দ আড়ম নর্ামায় জড় জয় যজর িড়ল এই "জশাে ো অজেক
ভাজলািাড়স" আো র্খ্ে ড়ক র্ুড়ম িলজি "এই র্াও নর্া িুজ া
িয়জস আর নেকাড়ম কজরা ো" োড়ক র্ুড়মও িলজি "আড়মও অজেক
ভাজলািাড়স"। সারাড়দে অজপিার পর র্খ্ে র্ুড়ম িাড়

ড়ফরজি

কাজ নসজর ক্লান্ত হজয়, র্খ্ে আড়ম র্ড়দ নর্ামার পাজশ িজস হাজর্
হার্টা নরজখ্ িড়ল "জশাে ো অজেক ভাজলািাড়স" র্ুড়ম ড়ক িলজি?
"উফ্ র্াও নর্া ড়িরি কজরা ো" োড়ক িলজি এখ্জো "আড়মও
অজেক ভাজলািাড়স"।
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নকামর ভািা িতদ্ধ িয়জস র্খ্ে নকউ থাকজি ো পাজশ, র্ুড়মই
থাকজি আমার জেয আর আড়ম নর্ামার জেয র্খ্েও লাড়ঠজর্ ভর
কজর এজস নর্ামার পাজশ িজস ঘাজ মাথাটা নরজখ্ িলজিা এই
"জশাে ো অজেক ভাজলািাড়স"।
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ড়শউড়ল
অড়িড়মত্র
মে ড়দজয়ড়ছ নর্ামায়
রাজর্র ড়শউড়ল ফুল।
ড়চ্েজর্ নর্ামায় আড়ম
কড়রড়ে নর্া কভু ভুল।
নর্ামার সু িাস নমজখ্
নভাজরর সূর্ি হাজস,
মালাখ্াড়ে গ্াঁথড়ছ িজস
নর্ামায় ড়েজয় পাজশ...
পথটা নর্ে নশ্বর্ িজিি
রিং কজর দাও র্ুড়ম;
ড়শউড়ল ফুজলর পরশ নপজয়
র্তপ্ত মজোভূড়ম।।
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যারািাড়হক উপেযাস-

নশে ড়সগ্াজরজটর টাজে
সায়ে িড়িক
পিি-১৭
“র্খ্ে আড়ম ক্লাস নটজে পড় । সজিমাত্র োইে পাশ কজর নটজে
উজঠড়ছ। আমার আজগ্র নরপুজটশে খ্ুি একটা ভাজলা ড়ছল ো,
স্কুজল। ভুলভাল ড়কছু নছজলর পািায় পজ , র্খ্েই ড়সগ্াজরট
খ্াওয়াটা যজরড়ছলাম। আর আমার নসই নেশার আসড়ি এখ্ে
এমেভাজি পড়রির্ হজয় নগ্জছ নর্, ড়দজে আড়ম র্ড়দ ড়সগ্াজরট ো
নখ্জর্ পাড়র মজে হয় নর্ে আড়ম সি ড়কছু ড়ঠকঠাক কজরও ড়কছু
একটা ভুল কজর নরজখ্ড়ছ। ড়েজজজক পাগ্ল-পাগ্ল মজে হয়।
র্াই নহাক, র্খ্ে নরগুলার ড়সগ্াজরট ো নখ্জলও িন্ধু-িান্ধি আর
নমজয়জদর সামজে থাকজল নকে জাড়ে ো খ্ুি ড়সগ্াজরট নখ্জর্ ইজে
করর্।
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একড়দে স্কুল নথজক নিড় জয় িন্ধু-িান্ধিরা সিাই িলল চ্ল,
আজজক সামজের ওই গ্ালিস স্কুলটার সামজে ড়গ্জয় ড়সগ্াজরট খ্াই।
আমরাও র্খ্ে হযাঁ নর্ হযাঁ-ই িললাম। নিশ, ভাজলা। আমরা নসই
গ্ালিস স্কুজলর সামজে নগ্লাম। নর্-র্ার টাকা ড়দজয় ড়সগ্াজরট ড়কজে
নখ্জর্ শুরু করল। নসড়দে নকে জাড়ে ো, আমার নখ্জর্ ইজে
করড়ছল ো।
এমে সময় শুেজর্ নপলাম সামজের স্কুজলর নথজক নশে ছু ড়টর
ঘণ্টাটা িাজজছ। নর্ র্ার মর্ স্কুল নথজক নিড় জয় নকউ িািার
িাইজক নচ্জপ নর্জর্ ড়েজে। আিার নকউ িা অজটা-নটাজটার
অজপিাজর্ এড়দক ওড়দক নঘারাঘুড়র করজছ। দুজটা নমজয় নটাজটা
নথজক নেজম আমরা নর্ই নদাকাজে দাঁড় জয় ড়ছলাম, নসড়দজক ওরা
আসল। নদাকােদারজক নেজক, নসই নমজয়টা দুজটা চ্কজলট আর
ড়কছু ড়চ্পস ড়কেল। আড়ম র্খ্েও িুেজর্ পাড়রড়ে নসরকমভাজি নর্
নদাকাজে নকাে নমজয় এজসজছ— আড়ম িন্ধুজদর ড়দক নথজক নচ্াখ্
সড়রজয় নদাকাজের িাইজর র্াকাজর্ই একড়ট নমজয়র ড়দজক আমার
নচ্াখ্ চ্জল নগ্ল।
নমজয়ড়ট স্কাফি জড় জয় র্ার মুখ্টা নেজক নরজখ্ড়ছল। র্ারা দু’জে
নদাকাে নথজক নিড় জয় নটাজটাজর্ নর্ই উঠড়ছল, আড়ম নসই
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নমজয়ড়টর ড়দজক একটু অিাকভাজিই র্াড়কজয় ড়ছলাম। আড়ম র্ার
নচ্াজখ্র ড়দজক র্াকাজর্ই লিয করলাম, নসও আমার ড়দজক
র্াকাল। এমেড়ক, নটাজটাটা র্খ্ে চ্জল র্াজে। র্খ্েও আমার
ড়দজক নপছজে ঘুজর অল্প র্াড়কজয় ড়ছল।
স্বাভাড়িকভাজিই, র্ার িড়র্ নকমে নর্ে একটা ড়েজজ নথজকই
ড়ফড়লিংস চ্জল এল। আড়ম আমার িন্ধু-িান্ধিজদর কাউজক িললাম
ো, শুযুমাত্র শুভমজক ছা া। জাড়ে অেয কাউজক িলজল এই
িযপারটা হাসযকর হজয় নর্জর্ পাজর, র্াই শুযু শুভমজকই এই
িযপারটা িজলড়ছলাম। ও র্খ্ে আমায় িলল নর্, নর্ার র্ড়দ ওই
নমজয়টাজক ভাজলা লাজগ্, র্াহজল িজল ড়দজর্ পাড়রস! অন্তর্ কথা
িজল নদখ্জর্ পাড়রস... ওর িয়জেন্ড আজছ ড়কো!
শুভজমর কথায় আড়ম আর নকাজো উত্তর নদইড়ে। এরপজর, িায়শই
নসই স্কুজলর সামজে ড়গ্জয় দাঁ ার্াম। নকাজোড়দে র্ার সজি নদখ্া
হর্, আিার নকাজোড়দে হর্ ো। এভাজি, িায় নদ

মাস চ্লল।

একড়দে, নমজয়ড়ট নসই নদাকাজে নরাজকার মর্ ড়চ্পস ড়কেজর্
এজসড়ছল। নসড়দে নস র্ার মুজখ্র নথজক স্কাফি সড়রজয় আমার ড়দজক
একটু র্াকাল এিিং র্ার হাজর্র মজযয ভাঁজ কজর রাখ্া একড়ট
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কাগ্জ আমায় ড়দল। িলল, এটা পড় স... এই িজলই নস আিার
নটাজটা-নর্ কজর উজঠ চ্জল নগ্ল।
আড়ম িাড় জর্ ড়গ্জয় র্ার নদওয়া ভাঁজ করা কাগ্জটা খ্ুজল
নদখ্লাম, নস আমার জজেয একটা নছাট্ট ড়চ্ড়ঠ ড়লজখ্ ড়েজয় এজসজছ।
আড়ম ড়চ্ড়ঠটা প লাম—
হযাজলা ড়মস্টার অয়ে দত্ত,
নদখ্, িথজমই একড়ট কথা নর্ার মজে আসজি নর্টা হজলা আড়ম
নর্ার োম জােলাম ড়ক কজর! সড়র্য কথা িলজর্, কাউজক
ভাজলাজিজস নফলজল র্ার োম জাোটা নিাযহয় খ্ুি একটা কড়ঠে
হয় ো! নসটা ো হয় ো জাোই থাক, নর্ আড়ম নর্ার োম ড়ক কজর
জােলাম!
আড়ম মঞ্জু ড়র। র্ুই হয়জর্া আমার োম জাড়েস ো, আমাজক শুযু
এই নদ টা মাস যজর লিযই কজর নগ্ড়ছস। র্াই নহাক, আমার
সাজথ নর্ার সািাৎ-ও হয়ড়ে। ড়কিংিা, আমাজদর মজযয নহায়াটসযাপ
িা নফসিুক-ও নেই নর্ নর্ার সজি নর্াগ্াজর্াগ্ করািার নচ্িা
করি।
আো? র্ুই ড়ক আমায় ভাজলািাড়সস? অিশয, মজে নর্া হয় র্াইই! েয়জর্া, আমার ড়দজকই নকে র্াড়কজয় থাকজর্ র্াড়ি িড়র্টা
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ড়দে। আসজল ড়ক িলর্? আমার স্কুলটা আমার িাড় নথজক ড়কছু টা
দূ জর— র্াই আড়ম কাজরার সাজথ নসরকম একটা ছু ড়টর পজর কথাই
িলজর্ পাড়র ো। মা আিার আমার জজেয িাড় জর্ ড়চ্ন্তা করজর্
থাজক।
আড়ম নর্ার সাজথ এই স্কুল িাদ ড়দজয় অেয নকাথাও নদখ্া করজর্
চ্াই। র্ুই ড়ক আমার সাজথ নদখ্া করজর্ পারড়ি?
র্ড়দ নর্ার সম্ভি হয়, র্াহজল এই রড়িিার আমার সাজথ নদখ্া
করজর্ আয়— সু ভাে কজলােীর উজটাড়দজকর মাজঠর পাজশ আমার
জীিে ড়িজ্ঞাে ড়টউশে থাজক। নসখ্াজেই র্াহজল র্ুই আয়—
র্াহজল নর্ার সাজথ কথা হজি!
নসড়দে মঞ্জু ড়রর নদওয়া ড়চ্ড়ঠটা পজ

আড়ম িথম র্ার োম জােজর্

পারলাম। অজেক জায়গ্াজর্ই নর্া ড়টউশে প র্াম— এর আজগ্
কখ্েও কাজরার মুজখ্ ওর োম শুড়েড়ে। র্াই নহাক, আড়ম নসই
রড়িিার র্ার সাজথ নদখ্া করজর্ নগ্লাম। নস র্ার ড়টউশে নশজে
নিজরাজর্ই আমায় নদখ্জর্ নপল।
আড়ম র্ার একটু কাজছ ড়গ্জয় ড়জজজ্ঞস করলাম, প া নশে হজয়
নগ্ল?
মঞ্জু ড়র িলল, হযাঁ, নশে হজলা।”
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এরপজর, কখ্ে নর্ে নিাো নগ্ল নেেটা নকাে এক নস্টশজে
দাঁড় জয় রজয়জছ। নেজের নভর্জর েুজক দু-ড়র্েজট নলাক হাজর্
োজয়রী ড়েজয় পযাজসঞ্জারজদর কাজছ ড়জজজ্ঞস কজর র্াজে, র্ারা
আজ দুপুজরর খ্াওয়াজর ড়ক খ্াজিে!
অরূপ র্ার পুরজো স্মতড়র্গুজলা মীরারজক অজেকিি যজর ড়ি্াড়রর্
িজলই চ্লড়ছল। কখ্েও র্ার নকাজল মাথা ড়দজয় িলড়ছল, আিার
জােলার ড়দজক র্াড়কজয় িলড়ছল। র্াজদর এড়স কাম ায় দু’িার
খ্টখ্ট আওয়াজ নপজয় অরূজপর িলজর্ থাকা কথা আটজক ড়গ্জয়
নস র্ার দরজাটা খ্ুলজর্ উদযর্ হল এিিং একড়ট নলাক োজয়রী
হাজর্ ড়জজজ্ঞস করল, “োজ্ নম নকযয়া নলজি, আপজলাগ্?”
অরূপ মীরার ড়দজক র্াড়কজয় ড়জজজ্ঞস করল, “এই! ড়ক খ্াজি
দুপুজর?”
মীরা িলল, “োও ো... আমার নকাে অসু ড়িজয হজি ো।”
অরূপ নলাকড়টর কাজছ খ্াওয়াজরর অেিার ড়দজয় দরজা লাড়গ্জয়
মীরার পাজশ এজস িসল। নেে নছজ
িযা্র্ার ড়ভ

ড়দজয়জছ। নলাকজজের

কাড়টজয় হুইজসল িাড়জজয় নেে দ্রুর্ নিজগ্ ছু জট

চ্জলজছ।
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মীরা িলল, “আো? র্ুড়ম নর্ র্জি নসড়দে নিাযহয় আমায়
িজলড়ছজল নর্, নস োড়ক নর্ামার ফাস্টি লাভ! ড়কু এট এটা ড়ক কজর
সম্ভি? র্াজক র্ুড়ম কখ্েও, ভাজলাই িাসজল ো... র্াহজল, র্ুড়ম ড়ক
কজর িলজল নর্ ও নর্ামার ফাস্টি লাভ?”
অরূপ িযাজগ্র নথজক জজলর নিার্লটা নির করজর্ করজর্ িলল,
“হযাঁ িজলড়ছলাম। ড়কু এট, সড়র্য কথা িলজর্ ড়ক জাজো? ‘ভাজলািাসা
ড়ক?’ এই সিংজ্ঞাটা আড়ম িহুিার নখ্াঁজার নচ্িা কজরড়ছ, ড়কু এট
কখ্েও নপজয় উড়ঠড়ে। ইউ নো?
আড়ম ওজক আমার ফাস্টি লাভ এই কারজিই িজলড়ছলাম নর্ামাজক,
কারি আড়ম নসড়দেটা পর্িন্ত জাের্াম ো নর্ ‘ভাজলািাসা ড়ক?’
মীরা অরূজপর হাজর্র নথজক জজলর নিার্লটা ড়েজয় িলল, “আো
র্াই নহাক, এটা হয়... নকাে িযাপার ো। র্ুড়ম ওজক ড়রজজক্ট
করিার পজরও, ওজক ভুলজর্ পাজরাড়ে... আর নসজজেযই ওজক র্ুড়ম
ফাস্টি লাভ-ফাস্টি লাভ িজল চ্লড়ছজল, র্াই নর্া? যযাৎ নিাকা...
ওসি ড়কেু ো। িজলা নর্, ওর কাজছ র্ুড়ম ফাস্টি ক্রাশ ড়ছজল!”
“নস র্াই নহাক... নসড়দে, মঞ্জু ড়র আমার জজেয একটা নগ্ালাপ
আজগ্র নথজক িযাজগ্ েুড়কজয় এজেড়ছল। নস আমার কাজছ এজস,
আমার হার্ যজর িজপাজ কজর িসল। আড়ম নর্া রীড়র্মর্ থর্মর্
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নখ্জয় নগ্ড়ছলাম। র্ার িড়র্ আমার সড়র্যকাজরর একটা গ্ভীর
িন্ধুজত্তর অেু ভূড়র্ জজেড়ছল... র্াজক আমার একজে ভাজলা িন্ধু
করজিা িজল নভজিড়ছলাম, নস ড়কো আমায় িজপাজ কজর িসল!
এর মাজে আরও একটা কথা মীরা নর্ামায় িজল রাড়খ্ নসটা হল,
আড়ম ড়কু এট এই নদ টা মাস মঞ্জু ড়রজদর স্কুজলর সামজে র্াজক
নদখ্ার জজেয র্াইড়ে। আড়ম একমাত্র নর্র্াম, শুভজমর গ্ালিজেন্ড
নসই স্কুজল পজর জেয! শুভম আমায় নর্ড়দে িজলড়ছল র্াজক
ড়জজ্ঞাসা করার জজেয নর্, র্ার িয়জেন্ড আজছ ড়কো! নসড়দেও
জাজো, আমা

মজের মজযয নকাজোরকম ড়কেু হয়ড়ে। আড়ম শুযু

নভজিড়ছলাম, িয়জেন্ড থাকুক আর নর্ই থাকুক ো নকে, আমার
র্াজর্ ড়ক! শুভজমর নসই কথাটাজকও আর পাঁচ্টা সাযারি কথার
মর্েই নসড়দে ড়েজয়ড়ছলাম।
র্াই নহাক, এরপজর মঞ্জু ড়র আমায় ড়চ্ড়ঠ নদয়। আর আমার মজের
ভািো সড়র্য হজয় ওজঠ। আড়ম আজগ্ই নভজিড়ছলাম, নস আমায়
ভাজলাজিজস নফলজি ো নর্া! আর ড়ঠক নসটাই হজয় নগ্ল। আড়ম
র্ার ড়চ্ড়ঠজর্ নলখ্া কথার মজযযই হালকা আন্দাজ করজর্
নপজরড়ছলাম নর্, নস নিাযহয় এই নদ টা মাজসর নভর্জর আমায়
ভাজলাজিজস নফজলজছ!
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আর নসড়দে র্খ্ে মঞ্জু ড়র আমায় র্ার মজের নভর্জরর অেু ভূড়র্
িকাশ কজরড়ছল, র্খ্ে আড়ম র্াজক ড়ফড়রজয় ড়দজর্ িাযয
হজয়ড়ছলাম। আড়ম র্াজক এমেও িজলড়ছলাম নসসময়, আমরা
ভাজলা িন্ধু হজয় থাকজর্ পাড়র ো? আড়মও নর্া নর্াজক খ্ুি পছন্দ
কড়র, ড়কু এট একজে ভাজলা িন্ধুর দত ড়িজর্! র্াই িজল নর্া এমে েয়
নর্, আড়ম নর্াজক দূ জর নকাথাও নঠজল ড়দড়ে। এরপজর, আমাজদর
খ্ুি কথা হওয়া শুরু হজয়ড়ছল। আমরা যীজর যীজর ভাজলা িন্ধু হজর্
শুরু কজরড়ছলাম।
এরপজর, আড়ম ক্লাস ইজলজভজে উজঠড়ছ। মাযযড়মজকর নশে চ্ার-পাঁচ্
মাস মঞ্জু ড়রর সাজথ নসরকম একটা সম্পকি ড়ছল ো। আমরা
নকাজো ড়টউশজেও প জর্ নর্র্াম ো, আমাজদর িন্ধুত্ব নথজকও এই
কজয়কটা মাস ড়িড়ছন্ন ড়ছল।
পরীিা ড়দজয় শুেজর্ পাড়র, মঞ্জু ড়ররা আর নমঘালজয় চ্জল নগ্জছ।
র্ার িািার ড়শড়টিংজয়র জজেয। র্ার সাজথ যীজর যীজর আমার
নর্াগ্াজর্াগ্টা কজম আসজর্ লাগ্ল। হঠাৎ, একড়দে একটা কথা
কার মুখ্ ড়দজয় নর্ে আমার কাজে আজস। শুেজর্ নপলাম নর্, নস
নলসড়িয়াে!
নসড়দে আমার ড়রয়যাকশে ড়ছল— ড়কহ্? মঞ্জু ড়র... নলসড়িয়াে?”
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অরূজপর কথা নশে ো হজর্ই, মীরা িজল উঠল— “এক নসজকন্ড,
অরূপ! আমায় একটু িুড়েজয় িলজি? নলসড়িয়াে-এর আসল অথিটা
ড়ক? আড়ম অজেজকর মুজখ্ই এই শব্দটা শুজে থাড়ক। ড়কু এট কখ্েও,
জাো হজয় ওজঠড়ে।”
অরূপ িলল, “আো, িলড়ছ...
একজে নলসড়িয়াে হল, সমকামী োরী। একজে নমজয় নর্ অেয
নমজয়র িড়র্ ভাজলািাসা িা নর্ৌে আকেিি অেু ভি কজর। এই
‘নলসড়িয়াে’ শব্দজক অজেজক আিার নর্ৌে পড়রচ্য় িা নর্ৌের্ার
িড়র্ আকেিি ড়হজসজিও িকাশ কজর।
জাজো মীরা? এই ‘নলসড়িয়াে’ শব্দড়ট গ্রীক দ্বীপ LESBOS নথজক
উদ্ভূর্ হজয়ড়ছল। আড়ম এই ঘটো একড়দে একড়ট নস্টাড়র িুজক
পজ ড়ছলাম— ওফ্, ড়ক সু ন্দর র্ার চ্াহড়ে! ড়ক সু ন্দর ভাজি
সমাজজর দত ড়িভড়ির পড়রির্িে ঘড়টজয়ড়ছজলে! নর্া র্াই নহাক— নসই
LESBOS দ্বীজপ িজস, সাজফা োজমর একজে অেয নমজয়র জেয
একড়ট নমজয়র ভাজলািাসা এিিং খ্ুিই হৃদয়স্পশিী আজিজগ্র কড়ির্া
ড়লজখ্ড়ছজলে।
র্ুড়ম র্ড়দ এক কথায় শুেজর্ চ্াও, র্াহজল হজে— নলসড়িয়াে
িলজর্ নিাোয় নর্, একজে নমজয় র্ার সিী অেয একজে নমজয়।
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নলসড়িয়ােরা হজে এলড়জড়িড়ট সম্প্রদাজয়র একড়ট অিংশ। LGBT র
পুজরা কথা হজে নলসড়িয়াে, নগ্য, িাই-নসক্স্ু যয়াল িা িািংলায়
র্াজদর িজল ড়দ্ব-নর্ৌে আর হজে োন্স-নজন্ডার। এরা হজে সমাজজর
সিজচ্জয় সহজ-সরল মােু ে। এরা ড়িজশ্বর কাজছ ড়েজজজক িকাশ
কজর, স্বাযীের্ার সন্ধাে ড়েজজরাই করজর্ পাজর।
এই নলসড়িয়াড়েজম সম্পজকির কথা িলজর্-িলজর্, ড়হন্দু নপৌরাড়িক
কাড়হেীর নছাট্ট একড়ট ঘটোর কথা আমার মাথার মজযয চ্জল
আসজছ।
রাজা ড়দলীজপর দুই স্ত্রী ড়ছল ড়কু এট নকাজো সন্তাে ড়ছল ো। ড়র্ড়ে
ঋড়েজদর কাজছ একড়ট ওেু য িস্তুর্ করার জেয অেু জরায
কজরড়ছজলে নর্টা র্ার স্ত্রীরা গ্রাস কজর গ্ভিির্ী হজর্ পাজর। ড়কু এট,
দুুঃজখ্র ড়িেয়— ওেু য িস্তুর্ হওয়ার আজগ্ই ড়র্ড়ে মারা র্াে।
এরপজর, ঋড়েরা রােীজদর মজযয একজেজক ঔেয পাে করার
পরামশি ড়দজয়ড়ছজলে এিিং অপর রােীজক িজলড়ছজলে, নসই রােীর
কাজছ ড়গ্জয় এমে ভাজি থাকজর্ নর্ভাজি একজে স্ত্রী এিিং একজে
স্বামী এজক অপজরর সিংস্পজশি আজস। আর র্ারপজরই জে হয়,
ভগ্ীরজথর।
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এ নর্া নগ্ল ো হয়, আমাজদর নদজশর কাড়হেী— ড়কু এট, একটা
নমজয় ড়ক সড়র্যই একজে নলসড়িয়াে হজয় নর্জর্ পাজর?”
মীরা নেজের মজযয িজস চ্ুপ কজর অরূজপর কথা শুেড়ছল। নস
িলল, “সিই নর্া িুেলাম! ড়কু এট, মঞ্জু ড়র নলসড়িয়াে হজয় ড়গ্জয়ড়ছল
নকজো? আমার নর্া এটাই মাথাজর্ আসজছ ো। নস ো নর্ামাজক
িজপাজও কজরড়ছল! আই ড়মে, একটা নছজলজক নস ভাজলািাসজর্
নচ্জয়ও, র্ার এরকম পড়রির্িেটা নর্া একটু অদ্ভুর্ই িজট! এটা
হজলাই িা ড়ক কজর?”
“এরপজর একড়দে ওর িন্ধু-িান্ধিজদর মুজখ্ শুেজর্ পাড়র নর্, মঞ্জু ড়র
োড়ক ড়রমাজক ভাজলািাজস! আড়ম নর্া িথজম শুজে অর্টা িুড়েড়ে।
নভজিড়ছলাম নর্, ভাজলা নর্া িাসজর্ই পাজর— একটা ভাজলা
নেন্ডড়শজপর মজযয র্ার এজক অপরজক ভালিাসজি ো নর্া আর
নকই িা িাসজি! পজর, র্খ্ে সড়র্যটা জােজর্ পারলাম র্খ্ে নর্া
আড়ম রীড়র্মজর্া অিাক।
ড়রমাজক আড়ম খ্ুি ভাজলামর্ে র্খ্ে ো জােজলও, আড়ম র্ার
সম্পজকি একটু-আযটু জাের্াম। ও আমাজদর সাজথ একটা
ড়টউশজে প র্। ওখ্াজে ও র্র্টা ো নছজলজদর সাজথ কথা িলর্,
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লিয করর্াম র্ার নচ্জয় ড়দ্বগুে পড়রমাজি নমজয়জদর সাজথ কথা
িলর্ ড়রমা।
নস র্াই নহাক, ড়রমার নভর্জর নলসড়িয়াড়েজজমর িভািটা
আগ্াজগ্া াই একটু নিড়শ ড়ছল! ড়দে ড়দে নিজ

উঠড়ছল। একড়দে

ড়রমা আর মঞ্জু ড়র র্ারা দুজজে একা একটা ঘজর িজস ড়ক নর্ে
িলািড়ল করড়ছল! র্াজদর হাড়স-ঠাট্টা এই করজর্ করজর্ মঞ্জু ড়রর
মুখ্ ড়দজয় আমার কথা নিড় জয় আজস।
নস োড়ক ড়রমাজক র্ার দুুঃজখ্র কথা সম্ িলড়ছল। নর্, আড়ম
োড়ক র্ার মে েি কজর ড়দজয়ড়ছ! নস োড়ক খ্ুি কি পায়, আর
আড়ম একটুও িুেজর্ই চ্াই ো! এসি অজেকরকম কথা িজল র্ার
নভর্রকার দুুঃখ্ িকাশ কজর চ্লড়ছল।
এরপজর ড়রমা িলল, এটাই নর্া র্জি িযাপার? নর্, ওই নছজলটা
নর্াজক সু খ্ ড়দজর্ পাজর ো... এই নর্া?
মঞ্জু ড়র উত্তজর িজলড়ছল, হযাঁ
আর র্ারপজরই, ওরা দু’জে দু’জজের সজি ড়মজশ ড়গ্জয় নর্ৌের্ার
গ্ভীজর িজিশ কজর ড়গ্জয়ড়ছল। আর নসই নথজকই, মঞ্জু ড়র এখ্েও
নলসড়িয়াে।
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আমাজদর মর্ সাযারি ঘজর এই কথাটা শুেজর্ খ্ারাপ হজর্ পাজর
ড়ঠকই, আশপাজশর মােু জেরাও আমাজদরজক অজেক কথা এমেও
িলজি নর্— র্ুই জজেড়ছস নকজো? নর্াজক ঈশ্বর নকজো নর্
এরকম কজর পাঠাল! এর নথজক নর্া ভাজলা, র্ুই মজর র্াওয়া! ড়ক
লাভ নিঁজচ্ নথজক নর্ার! র্ুই নর্া আমাজদর সমাজজর মজযযই পড় স
ো! ড়ছুঃ...
আমার কলকার্ায় এজস মঞ্জু ড়রর সজি নদখ্াও হজয়ড়ছল এমেড়ক!
নদখ্লাম নর্, সড়র্যই কর্ ওর দত ড়িভড়ির পড়রির্িে! নর্ ড়কো
আমার জজেয একসময় পাগ্ল ড়ছল, আর নসই আমার সাজথ এর্
েরমাড়ল কথা িলজছ।
শুেলাম, ও োড়ক এখ্ে সফটওয়যার ইড়ঞ্জড়েয়াড়রিং প জছ। ভাজলা
একটা কম্পযাড়েজর্ ইন্টােিড়শপও করজছ। নসই সাজথই, র্াজদর
সম্পকি আরও গ্ভীরজর্ার হজয় নগ্জছ। ড়রমা আর নস দু’জজেই
এখ্ে োড়ক খ্ুি খ্ুড়শ!”
অরূপ র্ার পজকট নথজক নফােটা নির করজর্ করজর্ িলল,
“দাঁ াও, নর্ামাজক নদখ্াড়ে।” নস মঞ্জু ড়রর নহায়াটসযাপ নিাফাইল
ড়পকচ্ার নদড়খ্জয় িলল— “এই নর্, সামজে নর্ গ্লা যজর আজছ নস
হজে ড়রমা। আর নপছজে হজে মঞ্জু ড়র।”
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ড়রমা ভাজলা কজর নফাজের মজযয লিয করল এিিং িলল, “ওয়াও!
এরা এর্ সু ন্দর নদখ্জর্? আড়ম নর্া ভািজর্ই পাড়রড়ে... ওয়াও, ড়ক
ড়কউট...”
অরূপ িলল, “হযাঁ— ওরা এর্টাই সু ন্দর নদখ্জর্! আড়ম নসড়দেই
নদখ্া হল পজর িললাম, ওর েম্বরটা নদওয়ার জজেয। আর র্ারপর
নথজক আমার কেটযাজক্ট নরজখ্ ড়দজয়ড়ছ।”
মীরা িলল, “সড়র্যই... জীিজে ড়ক স্ট্রাগ্ল কজর এরা, র্াই ো?
আড়ম নর্া ভাড়িই ড়ে নকাজোড়দেও নর্, এরা এরকমও হজর্ পাজর!”
“আড়ম ড়েজজ এই িযাপারগুজলা খ্ুি িুড়ে নগ্া... ওই নর্ িথজমই
িজলড়ছলাম, আমার দত ড়িভড়ি র্খ্েই িদজল নগ্ড়ছল— র্খ্ে আড়ম
নসই িই পজ ড়ছলাম। র্জি, আড়ম জাড়ে ো ওজদর ভড়িেযৎ ড়ক!
আজদৌ ওজদর িাড় জর্ নমজে নেজি ড়কো এই িযপারটা!”
“নসটাই! ইস...”
“আর র্ুড়ম জাজো মীরা? আমাজদর নদজশ এটা ৩৭৭ যারার মজযয
এই আইে পজ । খ্ুি খ্ারাপ লাজগ্ জাজো মীরা? আমাজদর ভারর্
আজ সিার চ্াইজর্ এড়গ্জয়— ড়কু এট ড়কছু ড়কছু ড়জড়েজসর জজেয মজে
হয়, আজও আমাজদর এই সমাজ ড়পড়ছজয়!
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আমাজদর এখ্াজে নহাজমাজসক্স্ু য়াল নকউ হজল, মােু জেরা র্াজক
নদখ্জর্ পাজর ো। র্াজদর দু-নচ্াজখ্ সহয করজর্ পাজর ো। আর
র্ার মজযয র্ড়দ হয়, র্ার ড়েজজর নছজল-নমজয়! র্াহজল নর্া র্াজদর
র্যাজ্জ কজরই নরজখ্ নদয়!
নর্ই নদজশ এখ্েও আইজের মজযয এসি িযপারগুজলা পজ , নসই
নদশ এর্ আগ্াজলও নর্া ড়পড়ছজয় রজয়জছ... আজও আমাজদর িািামাজয়রা এসি শুেজল কর্টা োরাজ নিায কজর।”
মীরা িলল, “আমাজদর নদজশ এটা ৩৭৭ যারার মজযয পজ ? ইস!
আড়ম নর্া জাের্ামই ো... আর, নিম কখ্েও নজন্ডার ড়িচ্ার কজর
হয় ো! আড়ম নর্ামাজক ভাজলাজিজসড়ছ, নর্ামার অন্তরাত্মা নদজখ্।
মঞ্জু ড়র আর ড়রমাও নর্া র্াই... আর শুযু ওরাই নকে! এই
পতড়থিীজর্ িজর্যকটা জীজিরই ভাজলািাসার অড়যকার রজয়জছ। র্র্ই
র্তর্ীয় িযাড়ি এজস কাঁটা হজয় দাঁ াউক ো নকজো! ভাজলািাসা
সড়র্য হজল ঈশ্বরও হার মােজর্ িাযয।
“দু-ড়দে আজগ্ কলকার্ার রা্ায়ও নর্া ড়কছু নছজলজমজয়রা
নেজমড়ছল— র্াজদর ড়কছু িযাোজর নলখ্া, Pride against
Prejudice, I am Lesbian Here to Stay Even in Jail,
Love is Love, My Life My Choice
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ড়কু এট ড়কজসর ড়ক! আজও নর্া নসই নিজুড়েস্ চ্জলই আসজছ,
আমাজদর িজর্যজকর জীিজেই।”
“নসটাই... আমায় আজও কর্ কথা শুেজর্ হয় আমার এই
ড়স্কজজাজেড়েয়া ড়েজয়!” (চ্লজি)
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সূক্ষ্ম নচ্াখ্
জাসড়মো খ্ার্ুে
কর্টা নঘালাজট হল র্াজদর দুই নদহ নমশাজো উষ্ণ দ্রিি।
কর্টা দূ জর নগ্ল র্াজদর নকামল িন্ধুজত্বর আিরি।
ড়কভাজি েজর প জলা, পড়রস্ফুড়টর্ নগ্ালাজপর িাগ্াে।
এই ড়েজয় চ্ুলজচ্রা মাপজজাক পা ায়-পা ায় নমাজ -নমাজ নর্ে
একটা উৎসি।
কর্টা সহােু ভূড়র্ নর্াগ্াজলা অড়ভভািকজদর আশীিিাজদর নখ্ালা
হার্।
দত ড়ির বিঠকখ্াোয় কাজরা নচ্াজখ্ কাজরা হৃদয় খ্ুজল নদওয়াজর্ নকাে
আপড়ত্ত থাকারই কথা েয়।
আপড়ত্ত নর্া নকিল জার্পার্ আর যমি নগ্াঁ াড়মর যজমি-যজমি।
আমাজদর আর ড়কছু নদখ্ার িাড়ক নেই।
আর ড়কছু নশাোর িাড়ক নেই।
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িাড়ক শুযু সজর্যর নখ্ালস উজোচ্জের, িাড়ক শুযু সভযর্ার সূক্ষ্ম
নচ্াজখ্র।
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সিুজ সিুজ
র্ােড়জলাল ড়সড়িড়ক
ফড় িং র্ুড়ম সিুজ নকে?
যূ সর নকে েও?
ও িন্ধুমে'টা খ্ুজল আমার সাজথ
দুজটা কথা কও।

এই নর্া এিার সাথ ড়দজয়জছা
িলজর্ মজের কথা;
উজা কজর সি িলজিা
ঘুচ্াজিা সি িযথা।

জাড়ে জাড়ে মেটা র্রুি
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র্াই নর্া র্ুড়ম সিুজ;
নর্ামার আড্ডায় িুেজলা এ মে
আর রজি ো অিুে।
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োটয িযড়িত্ব চ্ন্দে নসজের জীিে র্ুজদ্ধর ল াই
র্ুিসমাজজর কাজছ অেুজিরিা- িটু কতষ্ণ হালদার
িাঙাড়ল মাজে নভাজে রড়সক, আড্ডা-ড়িয়, িইপ া, র্ার সজি র্াত্রা
ড়সজেমা, বহ-হুজিা

এিিং অিশযই োটক। ইড়র্মজযযই িাঙাড়লর

ভাো সিংস্কতড়র্র সজি সজি অড়ভেয় জগ্জর্র কলাকুশলীরা ড়িজদজশ
খ্ুি জেড়িয় হজয় উঠজছ। এক সময় ড়িজশ্বর দরিাজর িাঙাড়লয়াোর
জার্ ড়চ্ড়েজয়জছে, স্বামী ড়িজিকােন্দ,রাজা রামজমাহে রায়, িািংলার
িাঘ সযার আশুজর্াে মুজখ্াপাযযায় নথজক শুরু কজর নের্াজী
সু ভােচ্ন্দ্র নিাস। ড়িজশ্ব িাঙাড়ল জাড়র্র হার্ যজরই এজসজছ
নোজিল, অস্কাজরর মজর্া পুরস্কার, নর্ ইড়র্হাস ড়িজশ্ব ড়িরল। এিার
নসই পজথই হাঁটজলে িািংলার অসামােয িড়র্ভািাে োটয িযড়িত্ব
অড়ভজের্া চ্ন্দে নসে। চ্ন্দে নসে অড়ভেীর্ সদয মুড়িিাপ্ত ছড়ির
োম "শটিকাট"। সমাে দির্ার সজি ড়সড়রয়াল, ড়সজেমা, এিিং
অিশযই োটজকর জগ্জর্ ড়র্ড়ে দাড়পজয় নি াজেে। এই মুহূজর্ি
জেড়িয় ড়সড়রয়াল "এক্কা নদাক্কাজর্" অড়ভেয় করজছে। ড়কছু ড়দে
আজগ্ই নশে হজয়জছ অেযর্ম জেড়িয় যারািাড়হক "খ্ কুজটা"।
র্াঁর িুরযার, বিড়চ্ত্রযপূ িি অড়ভেজয়র সম্পজকি আমরা সিাই
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অিগ্র্। এিার ড়িজদজশর মাড়টজর্ও ড়েজজর অড়ভেয় দির্ার
মাপকাড়ঠ ছাড় জয় পুরস্কার লাভ করজলে। ২০২১ সাজল মুড়ি
পাওয়া অড়ভেন্দে িজন্দযাপাযযায় পড়রচ্াড়লর্ 'দয ক্লাউে অযান্ড দয
মযাে' (মাড়েকিািুর নমঘ) ছড়িজর্ অড়ভেজয়র জেয রাড়শয়ায়
পযাড়সড়ফক নমড়রড়েয়াে চ্লড়িত্র উৎসজি নেষ্ঠ পুরুে অড়ভজের্ার
পুরস্কার নপজলে।
িসির্, রুজপাড়ল পদিা নহাক ড়কিংিা মঞ্চ অথিা নটড়লড়ভশজের পদিা
সজিজর্ই সমাে িচ্ে ভড়িমায় সািলীল ৫৯ িছজরর অড়ভজের্া
চ্ন্দে নসে। ১৯৭৭ সাজল মাত্র ১৪ িছর িয়জস ড়থজয়টাজর
অড়ভেজয়র মজযয ড়দজয় র্ার ড়শল্পীজীিজের সূচ্ো। ১৯৯৭ সাজল
‘োটয আেে’ ড়থজয়টার গ্রুজপ অড়ভেয় শুরু কজরে। এরপর পা
রাজখ্ে

চ্লড়িজত্রর

আড়ঙোয়। র্াঁর

অড়ভেীর্

ছড়ির

মজযয

উজিখ্জর্াগ্য ‘নিা িযারাকস ফরএভার’ (২০০৪), ‘মযােড়ল িাঙাড়ল’
(২০০৯), ‘টাে’ (২০১৪) ইর্যাড়দ।
ঋর্ুপিি নঘাজের 'িাড় ওয়াড়ল'নর্ নছাট্ট একড়ট চ্ড়রজত্র চ্মজক
নদওয়ার মর্ অড়ভেয়। নিযামজকজশর একাড়যক ছড়িজর্ দুদাি ন্ত
অড়ভেয় ড়দজয় িাঙাড়ল দশিজকর হৃদয় জয় কজর ড়েজয়জছে।
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২০১০ সাজল কযােসাজর আক্রান্ত হজয়ড়ছজলে অড়ভজের্া। ড়কু এট
মারি নরাগ্ও থামাজর্ পাজরড়ে র্াঁজক। অদময নজদ ও মজোিজল
ল াই চ্াড়লজয় ড়গ্জয়জছে। ফড়লড়কউলার ড়লজফামা নরাজগ্ আক্রান্ত
হওয়ার পজর দীঘিড়দে নকজমাজথরাড়প চ্জলজছ। নসই সময়ও নকজমা
ড়দজয় এজস অড়ভেয় করজর্ হাড়জর নথজকজছে মজঞ্চ। অিজশজে
রাড়শয়ার মাড়ট নথজকও ড়েজজর কাজজর জেয নপজলে এমে
অসামােয স্বীকতড়র্। িাঙাড়লর সি নথজক িাজির উৎসি আসন্ন,
চ্াড়রড়দজক সাজ সাজ রি, এমে সমজয় চ্ন্দে নসজের পুরস্কাজরর
খ্ির ের্ুে ভাজি িাজির সঞ্চার করজি এমেটা আশা করা র্ায়।
ড়র্ড়ে িুড়েজয় ড়দজলে এভাজিও ড়ফজর আসা র্ায়। র্জি িাঙাড়ল
িজলই সম্ভিপর হজয়জছ। িরাির িাঙাড়লরা িুক ড়চ্ড়র্জয় নচ্াজখ্ নচ্াখ্
নরজখ্ সামোসামড়ে ল াই কজর এজসজছ। জীিে র্ুজদ্ধ জয়ী হজয়জছ,
এমে েড়জর ভুড়র ভুড়র আজছ ইড়র্হাস ড়কু এট র্াই িজল। দুরাজরাগ্য
কযােসার জয় কজর মজঞ্চর ময়দাজে ড়ফজর আসা এিিং শুযুমাত্র
নফরাই েয় এজকিাজর আন্তজিাড়র্ক পুরস্কার ড়ছড়েজয় আো এ
কতড়র্ত্ব হাজাজর েয়, িলজিা লাজখ্ একটা সম্ভি। র্জি নসৌরভ
গ্ািুড়ল এক সময় দল নথজক িাদ পজ ে, পজর কড়ঠে পড়রেজমর
ফল আর ড়েজজর িড়র্ আত্মড়িশ্বাজসর কারজি পুেরায় ড়েজজর জার্
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ড়চ্ড়েজয়ড়ছজলে র্া ড়েজয় আমাজদর উচ্ছ্বাস কম ড়ছল ো, র্জি আর
এক িাঙাড়লর অেযর্ম মুখ্ উজ্জ্বলকারী সন্তাে চ্ন্দে নসজের এ
নহে কতড়র্ত্ব িচ্াজরর আজলা নর্মেভাজি নপল ো নকে এ িশ্ন ড়ক
আমরা সমাজজর কাজছ রাখ্জর্ পাড়র ো?
র্জি ড়ক এর নপছজে রাজনেড়র্ক পড়রচ্জয়র কাজ করজছ, এমেটা
র্ড়দ হয় নসটা খ্ুিই দুুঃখ্জেক। স্বাযীে ভারজর্র নক নকাে
রাজনেড়র্ক দলজক সাজপাটি করজি নসটা র্ার একান্ত িযড়িগ্র্।
ড়ঠক ড়িপরীর্ ড়দজক একটা রাজনেড়র্ক দলজক ভারর্িজেির মােু ে
সিাই পছন্দ করজি এমেটাও ড়কু এট েয়। র্জি িলজর্ কুন্ঠা নেই,
োটযিযড়িত্ব চ্ন্দে নসে অেমেীয় িাম মােড়সকর্ার মােু ে। ড়কু এট
ড়র্ড়ে স্বভাির্ িযড়ি ড়েজজর স্বাজথি রাজনেড়র্ক িমর্াজক কখ্জোই
িযিহার কজরেড়ে, এমেড়ক পুরস্কাজরর জেযও েয়। ির্িমাে সমজয়
নর্খ্াজে পুরস্কাজরর নলাজভ ড়েজজর িযড়িসত্তা ড়িড়কজয় ড়দজেে,
নসড়দক নথজক চ্ন্দে নসে সম্পূ িি স্বাথিহীে চ্ড়রজত্রর পূ িিাি িযাড়িত্ব।
এ নিজত্র ড়েশ্চয়ই ড়শড়ির্ িযড়ি ড়হজসজি অিগ্র্ হওয়া দরকার,
ড়র্ড়ে ড়িজদজশর মাড়টজর্ পুরস্কতর্ হজয়জছে ড়শল্পী ড়হজসজি, নসখ্াজে
র্ার রাজনেড়র্ক পড়রচ্য় এজকিাজরই অজাো ড়িেয়।
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ড়শশু-ড়শল্পী ড়হজসজি গ্রুপ ড়থজয়টাজর পথচ্লা শুরু চ্ন্দে নসজের।
উৎপল দত্ত, রমািসাদ িড়িজকর মর্ িযড়িত্বজদর গুরু ড়হজসজি
নপজয়জছে। নখ্জলজছে িথম নেিীর ড়ক্রজকটও। ইজে ড়ছল
নখ্জলায়া

হজিে ড়কু এট ভাজলাজিজস আপে কজর ড়েজলে িাঙাড়ল

জাজর্র অেযর্ম সিংস্কতড়র্ ড়থজয়টারজকই। োন্দীকার-এর মর্
ড়িখ্যার্ গ্রুপ ড়থজয়টার দল নথজক ড়ির্াড় র্ হজয়ড়ছজলে িজল ওোর
একড়ট সািাৎকাজর নশাো ড়গ্জয়ড়ছল।
র্জি চ্ন্দে নসজের পুরস্কাজরর খ্িজর অিশযই িাঙাড়ল ড়হজসজি
ড়েজজজদর গ্িিজিায হওয়া উড়চ্র্ িজল মজে কড়র। এক সময়
িাঙাড়ল ও িািংলা ড়সজেমা-নক েকল করজর্া িড়লউে আর দড়িি
ভারজর্র ড়সজেমাগুজলা। এ র্থয কাজরা অজাো েয়। ড়কু এট ির্িমাে
সমজয় এজস রাজনেড়র্ক নিিাপজট দাঁড় জয় িািংলা ড়সজেমার এখ্ে
েকল করজর্ করজর্ ক্লান্ত হজয় পজ জছ। র্জি ি্া পচ্া এই
যারিা এিার ড়েশ্চয়ই পড়রির্িে হজি। চ্ন্দে নসে পুেরায় িমাি
করজলে িাঙাড়ল েরা পার্া েয়, অিশযই িসজন্তর আহ্বাে। র্ারা
িজল দড়িজির ছড়ি এখ্ে িড়লউেজক ছাড়পজয় নগ্জছ, িািংলার নকাে
ভড়িেযর্ই নেই র্াজদর নসই যারিায় ইড়র্মজযয নছদ পজ

নগ্জছ।

র্াই নর্া উিস্বজর আিার আমরা িলজর্ পাড়র িািংলা ভাোর মজর্া,
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িািংলার অড়ভেয় জগ্র্ ড়িজশ্বর দরিাজর নেষ্ঠ আসে জয় করজি
আগ্ামী ভড়িেযজর্। এজেয সম্ িাঙাড়লজক এক সু জর িাজির কথা
িলজর্ হজি, একই সু জর গ্াে গ্াইজর্ হজি।
পুরস্কার লাজভর পর চ্ন্দে নসজের ড়েজস্ব অেু ভূড়র্- একজে
অড়ভজের্ার কাজছ অড়ভেয় কজর পুরস্কার পাওয়ার মজযয আলাদা
অেু ভূড়র্ কাজ কজর। নসই পুরস্কার র্ড়দ আন্তজিাড়র্ক স্বীকতড়র্ িাপ্ত
হয় র্ার আলাদা মাজে, মর্িাদা থাজক। এর নথজক ি পাওো আর
ড়ক িা হজর্ পাজর? ড়েজজর খ্ুি ভাজলা লাজগ্। র্জি র্ার সজি
অিশযই দায় ভার অজেক নিজ র্ায়। স্বীকতড়র্ নদওয়া হজয়জছ মাজে
দশিকজদর আজরা নিড়শ চ্াড়হদা পূ রজির জেয ড়েজজজক বর্ড়র করজর্
হজি। এই গুরুদাড়য়জত্বর কথা কখ্জোই ভুজল নগ্জল চ্লজি ো।
র্জি আড়ম র্খ্ে নকাে কাজ কড়র, পুরস্কাজরর জেয েয়, শুযু অন্তর
নথজক ড়েজজর কাজটুকু করার নচ্িা কড়র। িযাস এইটুকু। মজে
রাখ্জর্ হজি দশিক খ্ুড়শ হজলই র্জি আমার পড়রেম স্বাথিক লাভ
করজি িজল আড়ম মজে কড়র। এটাই আমার এই মুহুজর্ির
অেু ভূড়র্।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৯

কড়ির্া পাঠ ও আিতড়ত্ত সম্পড়কির্
অড়মর্াভ দত্ত
আিতড়ত্ত এখ্ে একক ড়শল্প ড়হজসজি স্বমড়হমায় উজ্জ্বল আজলাজকাজ্জ্বল,
এিিং মড়হমাড়ির্ ও সু িড়র্ড়ষ্ঠর্। শুযুমাত্র কড়ির্া পাঠ কজরই, িহু
আিতড়ত্তকার আজজক সিংস্কতড়র্ জগ্জর্ পড়রড়চ্র্, এিিং সু িড়র্ড়ষ্ঠর্
হজয়জছে র্ার েড়জর আমরা সািংস্কতড়র্ক জগ্জর্ স্বচ্জি নদখ্ড়ছ।
একটা সািংস্কতড়র্ক ড়িড়চ্ত্রােু ষ্ঠাজের আজয়াজে করজর্ নগ্জল, আিতড়ত্ত
নসখ্াজে থাকজিই থাকজি, র্াও আমরা নদখ্জর্ পাড়ে। অথিাৎ
আিতড়ত্ত িা কড়ির্া পাজঠর ড়িেয়ড়টজক িাদ ড়দজয় এড় জয় ড়গ্জয়
আজজকর সািংস্কতড়র্ক অেু ষ্ঠাে নর্ নকাে উজদযািা সিংগ্ঠে ভািজর্ই
পাজরে ো। এর কারিটা িা আসল িযাপারটা ড়কু এট ড়েড়হর্ রজয়জছ
খ্ুিই গ্ভীজর। কারিটা হজলা ড়গ্জয়, আসজল ো আমরা; কড়ির্া
ভীেি ভাজলািাড়স। কড়ির্া আমাজদর রজি মজ্জায় মেজে ড়মজশ
আজছ। গ্জদযর জে িা গ্জদযর উদ্ভিকাল নিড়শ ড়দজের েয়, আর
এও সর্য নর্, গ্জদযর জজের আজগ্, আমাজদর িথম কথয ভাোর
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রূপ ড়ছল ছন্দিদ্ধ কড়ির্া িা ছ ার মজর্াই এিিং র্ার মাযযজমই।
আজজকর ড়দজে একটুখ্াড়ে ভািুে নর্া নদড়খ্ড়ে,
আমরা আমাজদর মজের ভাি িকাশ করড়ছ িা মােু জের সাজথ
মােু জের ভাি ড়িড়েমজয়, িা কজথাপকথজের সিংজর্াগ্ সাযজে
কড়ির্ার িা ছন্দিদ্ধ পজদযর মাযযজম! মুজখ্ মুজখ্ই র্াৎিড়িক
ছন্দময়র্ায় কড়ির্ার মাযযজম িা ছ ার মাযযম ভাি ড়িড়েময় করা,
িা কথালাপ করা চ্াড়ট্টখ্াড়ে কথা! এিিং িযাপারটা নকমে
আেন্দদায়ক ড়ছল! র্াহজল কড়ির্া এিিং ছন্দ আমাজদর মেু েয
সমাজ জীিজের নিম ভাজলািাসা মাে অড়ভমাে সু জখ্-দুুঃজখ্
অিাড়িকভাজি জড় জয় রজয়জছ। শুযুমাত্র পড়রসজরর সহজ সন্ধাজে
উৎস মুজখ্র পাহাজ র িুক ড়চ্জর অজেক িাযািাপ্তর্ার মযয ড়দজয়
কণ্টকাকীিি রিাি ির্-ড়িির্ হজর্ হজর্ই ড়ঠক নর্মে পথ খ্ুজঁ জ
খ্ুঁজজ চ্লজর্ চ্লজর্ ড়েমিাি যারার ভাঙাগ্ ার নখ্লায়, েিিাযারা
নেজম আজস সমর্জল, র্া ড়ঠক নস ভাজিই খ্াড়েকটা। জে নেয়
েূ র্ে ফমি, েূ র্ে আড়িক। জে হয় ড়শল্পযারা এক েূ র্ে শাখ্া।
এজলা গ্দয। সহজজর সন্ধাজে িা অজিেজি ভািড়িড়েমজয়র সহজ
িজয়াজজে, এজসজছ গ্দয। ড়কু এট, আমাজদর িথম ভাজলািাসা ড়ক
আমরা কখ্জো ভুলজর্ পাড়র! কড়ির্া নথজক নগ্জছ িাজির গ্ভীজর,
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আমাজদর অন্তমিজের স্মতড়র্জসৌজয অন্তজলিাজকর সিংজিদেশীল সহজ
সরল েরম নকামল আজলাআঁযাড়রর্, নকাঠাঘজরর মড়িজকাঠায়
ড়েজিজে একাজন্ত। আড়িক ফজমির পড়রির্িে হজর্ পাজর সমজয়র
ড়শল্পযারার দ্বাড়িক িস্তুিাদী নসৌন্দর্িয ড়েমিাজির কারজি, এিিং ড়িজশে
িজয়াজজে, রূপসজ্জায় আসজর্ পাজর িদল, ড়কু এট, আমাজদর
জীিজের এই সু ন্দরী রূপসী োরী নথজকই র্াজি, কারি োম র্ার
কড়ির্া। কড়ির্া োজমর নভর্জর লুড়কজয় আজছ নর্ৌিেদীপ্ত সু যা,
রস, রূপ, আজরা কজর্া কজর্া বিড়চ্ত্রযময় রিংজয়র সমাহার। লুড়কজয়
রজয়জছ নসৌন্দজর্ির রহসযময়ী রূপসজ্জা, লুড়কজয় রজয়জছ অর্তড়প্ত,
লুড়কজয় রজয়জছ মেু েয সমাজ জীিজের িড়র্েড়ির জীিেযারা।
এিিং, র্াজকও ড়েড়ঙজয় কড়ির্ার সজি রজয়জছ ল াই সিংগ্রাম
িড়র্িাদ িড়র্জরায এিিং েূ র্ে সমাজ িড়র্ষ্ঠার স্বজের উোদো
সত ড়ির শড়ি। কড়ির্া ড়চ্রজর্ৌিো সু ন্দরী। কড়ির্া োজমর সজি
জড় জয় রজয়জছ কাম এিিং কলা। কড়ির্া োজমর সজি জড় জয়
আমরা কখ্জোই িাযিজকযর নকাে োরীর রূপকজল্পর ছড়ি কল্পোও
করজর্ পাড়র ো, আর আঁকজর্ও পাড়র ো। ছন্দ, পদয এিিং কড়ির্া,
সারা পতড়থিী জুজ ই মেু েয সমাজ জীিজের অজি অজি, শাখ্ায়
শাখ্ায়, বদেড়ন্দে জীিজের উত্থাে পর্জে জড় জয় রজয়জছ। সু জখ্
দুুঃজখ্ একাড়কজত্ব হর্াশায়, উত্থাজে পর্জে, জীিজের সিিজিজত্রই
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কড়ির্ার অিায ড়িচ্রি ভূড়ম। আর ড়ঠক এই কারজিই কড়ির্া
আমাজদর িড়র্ মুহূজর্ি। এখ্াজেই কড়ির্ার িড়র্মুহূজর্ির আজীিজের
ড়ের্য সিী। এখ্াে নথজকই কড়ির্ার িড়র্ আমাজদর ভাজলািাসা,
আমাজদর অড়্ মজ্জায় িাজির গ্ভীজর িড়থর্ রজয়জছ। আর,
নসখ্াে নথজকই জে ড়েজয়জছ; আিতড়ত্ত ড়শল্প। আিতড়ত্ত কড়ির্া-নক
কজর র্ুজলজছ িহু িহু মােু জের কাজছ িািিন্ত এিিং মূ র্ি। কড়ির্া
ছা া সমাজ জীিজের কথা, কল্পোজর্ও আমরা ভািজর্ই পাড়র ো।
ড়শজল্প আড়িজকর িা ফজমির জে ড়কু এট স্বাভাড়িকজত্বর গ্মোগ্মে
পজথর িাযািাপ্ত অিস্থা নথজকই হজয় থাজক। এিিং, র্ার ড়েমিাি
িজকৌশজলর মূ ল সূত্র হজে ড়গ্জয়, সহজ সরল এিিং সু ন্দজরর
পড়রিশ্নময়র্া নথজকই, িা অেু সড়ন্ধৎসা নথজকই। আেন্দ িাযািাপ্ত
হজলই নসখ্াে নথজকই জে হজলা ড়গ্জয় সন্ধাে অেু সন্ধাে এো
অজিো র্ালাশ, এিিং, অেু সড়ন্ধৎসার েূ র্ে সহজ পজথর, এিিং েি
আড়িক ড়েমিাি যারার। আর অেু সন্ধাে অজিো অেু সড়ন্ধৎসা,
নকৌর্ুহল নথজকই জে নেয় েূ র্ে িজকৌশল, এিিং র্ারপর
আড়িজকর জে। আিহমাে কাল নথজকই, র্ুজগ্ র্ুজগ্ই এর নকাে
ড়েড়দিি পথ নেই। এক শহজরর প্লাটফমি নথজক নেজে চ্জ

আজরক

শহজরর িা গ্রাজমর গ্ন্তজিয নপৌঁজছ নগ্লাম, ড়ঠক নর্মেড়ট েয় ড়কু এট।
নর্ নকাে ড়শল্প কলায় আড়িকগ্র্ ভাঙচ্ুজরর নখ্লার সূত্রপার্ ড়কু এট,
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চ্লজর্ চ্লজর্ই ড়েমিাজির পদ্ধড়র্ই হজে ড়গ্জয় আসল রূপ।
ড়শল্পকলা িা নর্ নকাে আটিফমি ড়কু এট, গ্ড়ির্ িা এজকিাজরই হুিহু
মযাথাজমড়টক্স্ এর মজর্া েয়। এজকিাজরই পড়রকল্পো মাড়ফক েয়।
ড়ঠক ড়শশুর নখ্লােজল নকাে ড়কছু বর্ড়র করার মজর্া করজর্
করজর্ নখ্লজর্ নখ্লজর্ই আড়িষ্কাজরর মজর্াই। একদলা েরম মাড়ট
ড়েজয় ড়শশু নর্মে পুর্ুল গ্জ , ড়ঠক খ্াড়েকটা নর্মড়েই। ড়শল্পকলায়
েূ র্ে আড়িজকর জজের ড়পছজে পুরার্ে আড়িক ফজমির দ্বাড়িকর্ার
সিংঘাজর্র সূত্র নথজকই ের্ুে পথ িজকৌশল নিড়রজয় আজস।
ড়িজশের্ুঃ ড়শল্পকলায় েূ র্ে আড়িজকর ড়পছজে অিশযই ভাজলািাসা,
সু ন্দজরর নখ্াঁজ, এিিং আেন্দ, অিাড়িভাজি সম্পত ি। সত জেশীল
সত ড়িশীল োন্দড়েক বশড়ল্পক ভািোর কাজকজমির মজযয, িহু রিংজয়র
সমাজিশ। িহু উপাদাজের সমাহারই এই মেে-চ্চ্িা এিিং
সত জেশীলর্ার ড়িকাশ লাজভর মূ ল চ্াড়িকাড়ঠ। ড়ঠক নসখ্াে নথজকই
জে এই আিতড়ত্ত ড়শজল্পর। নর্ নকাে ড়শল্পকলার অিয়ি গ্জ র্ুলজর্
ড়কু এট, ড়কছু উপাদাজের িজয়াজে অিশযম্ভািী। ড়ঠক নর্মেই আিতড়ত্ত
ড়শজল্পও নিশ ড়কছু উপাদাজের িজয়াজে ভীেি ভাজিই আমাজদর
িজয়াজে, এিিং খ্ুিই দরকারী। একজে আিতড়ত্ত ড়শল্পীজক িড়র্ড়ষ্ঠর্
ড়শল্পী ড়হজসজি ড়েজজজক িড়র্ড়ষ্ঠর্ করজর্ হজল িথজমই িজয়াজেসু কণ্ঠ, স্পি উিারি, শব্দজক মুখ্গ্হ্বজরর র্থার্থ জায়গ্া নথজক
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িার করার জ্ঞাে এিিং িজকৌশল রপ্ত করা, িড়র্ড়ট শজব্দর অথি
নিাোর িমর্া, কড়ির্ার ভাি এিিং আজিগ্জক িুেজর্ পারা, র্ীক্ষ্ণ
স্মতড়র্শড়ির অড়যকারী হওয়া, স্বরজিপি মড়েউজলশে কম্পে
কম্পাঙ্ক ইর্যাড়দ ইর্যাড়দ একান্তই িাঞ্ছেীয়। এই আিতড়ত্ত ড়শজল্পর
র্জর্াই মাজোন্নয়ে হজি, র্জর্াই কড়িরও সু োম এিিং িড়র্ষ্ঠা
ছড় জয় প জি ড়দজক ড়দজকই। আিতড়ত্ত ড়শজল্পর মযয ড়দজয়ই কড়িও
অমর হজয় থাকজিে, সমাজজর িুজক িড়র্ মােু জের মজের নকাজি
নগ্াপে মড়িজকাঠায়।
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আত্ম-কথে
ড়েজিদজে- পুলজকশ
সড়র্যকাজরর ভাজলািাসা নর্া নসটাই র্খ্ে কাউজক ভাজলািাসার পর
অেয কাউজক ভাজলািাসার ইজেটাই মুজছ র্ায়...।
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সিংস্কতর্ সু ভাড়ের্মালা
ড়েজিদজে- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী
सुभाषितम्कदषथितस्याषि षि धैर्िवृत्तेः न शक्यतत धैर्िगुणेः प्रमार्ष्ुि म्।
अधोमुखस्याषि कृतस्य वह्त ेः नाधेः षशखा र्ान्ति कदाषिदत व।।

সু ভাড়ের্ম্কদড়থির্সযাড়প ড়হ বযর্িিতজত্তুঃ ে শকযজর্ বযর্িগুিুঃ িমািুিম্।
অজযামুখ্সযাড়প কতর্সয িজনুঃ োযুঃ ড়শখ্া র্াড়ন্ত কদাড়চ্জদি ।।

উিারি কদড়থির্সয অড়প ড়হ বযর্িিতজত্তুঃ ে শকযজর্ বযর্ি গুিুঃ িমািুিম্।
অযুঃ মুখ্সয অড়প কতর্সয িজনুঃ োযুঃ ড়শখ্া র্াড়ন্ত কদাড়চ্ৎ এি ।।
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সরলাথি অজেক িকাজরর আঘার্ নপজয়ও বযর্িশীল মােু জের বযর্ি েি করা
সম্ভি েয়, নর্মে অড়ির মুখ্ েীজচ্র ড়দজক কজর ড়দজলও র্ার ড়শখ্া
কখ্েও েীচ্ু হয় ো।

ড়েগ্ূ ঢ়াথি ড়িড়ভন্ন িকাজরর আঘার্, অপমাে, ড়েন্দা, কাজজ অসফলর্া ইর্যাড়দ
নপজয়ও গুেিাি, পড়ণ্ডর্ ও বযর্িশীল মােু জের বযর্ি রূপগুি কদাড়প
েি িা িীি হজয় র্ায় ো। সিিদা ড়স্থরিুড়দ্ধজর্ বযর্িিাে িা বযর্িশীল
হজয় থাজক, নর্মে কজর অড়ির মুখ্ িা ড়শখ্া ড়েজচ্র ড়দজক কজর
ড়দজলও র্ার ড়শখ্া কখ্জোই েীচ্ু হয় ো।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নর্াগ্াজর্াগ্ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

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

নেট ফড় িং এর িড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক 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 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 লাজগ্? ের্ুে আর
ড়ক ড়িভাগ্ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্।
ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats
App িা Mail এ। র্া িকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ্।
সজি পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com
-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ্ নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লগ্।

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজগ্ র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল 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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ছড়ি ও ভািো
ড়েজিদজে- র্ুড়হে সাজ্জাদ নসখ্

সূজর্িাদয়
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্ নর্ ড়িেজয়
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:▪ ছ া (অেড়যক ২০ লাইে)
▪ কড়ির্া (অেড়যক ২০ লাইে)
▪ অিুগ্ল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট গ্ল্প (১০০০ শব্দ)
▪ ি গ্ল্প (২০০০ শব্দ)
▪ িিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ)
▪ ড়িজেেিমূ লক নলখ্া (১৫০০ শব্দ)
▪ ছড়ি (হাজর্ আঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা েক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ িড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজযয। 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 লাগ্জছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভাগ্ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় িসজি মর্ামর্
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেু জিরিা, জাোে
আপোর অড়ভজর্াগ্ও।
পাজয় পাজয় ২৬৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়িয়
নেট ফড় িং। নকমে লাগ্জছ আমাজদর িড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কু এট। এভাজিই পাজশ থাকুে।
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী
সিংখ্যায় আপজলাে 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 নর্ নকাে ড়িেজয়র ওপর। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল েক ফরমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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অেলাইে মযাগ্াড়জে নেটফড় িং
েষ্ঠ িেি, সিংখ্যা-২৬৯
৩০নশ অজক্টাির, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভাগ্ীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
িেদ- োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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পুেশ্চ
িড়র্িারই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই িশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে
ড়েড়দ্বিযায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগ্ল্প, গ্ল্প, িিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজযয।
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

