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ফড় িং কর্া 
আগামীকাল ১৪ই েজভম্বর র্র্া ড়শশু ড়দিস। স্বাধীে ভারজর্র প্রর্ম 
প্রধােমন্ত্রী পড়ির্ জওহরলাল নেজহরু ড়শশুজদর কাজছ ড়প্রয় "চ্াচ্া 
নেজহরু" ড়হজসজি পড়রড়চ্র্ ড়ছজলে। এছা া জওহরলাল নেজহরু 
নছাটজদর সজে সময় কাটাজর্ও খু্ি ভাজলািাসজর্ে। রাষ্ট্রসিংঘ 
১৯৫৪ সাজল ২০নশ েজভম্বর ড়দেড়টজক ড়শশু ড়দিস ড়হসাজি পালজের 
জজেয নঘাষিা কজরড়ছল। নসই নঘাষিা অেুর্ায়ী ভারজর্ও আজগ 
২০নশ েজভম্বর ড়শশু ড়দিস ড়হসাজি পালে করা হর্। র্জি ১৯৬৪ 
সাজলর ২৭নশ নম, পড়ির্ জওহরলাল নেজহরুর প্রয়াজির পর 
ড়শশুজদর প্রড়র্ র্ার চ্ড়রজের এই ড়িজশষ ড়দকড়টজক স্মরজি নরজখ্ 
সিিসম্মর্ভাজি র্ার জন্মড়দেড়টজর্ ভারজর্ ড়শশু ড়দিস ড়হজসজি 
পালজের ড়সদ্ধান্ত নেওয়া হয়। র্ারপর নর্জকই প্রড়র্িছর ১৪ই 
েজভম্বর ড়দেড়ট ড়শশু ড়দিস ড়হসাজি পাড়লর্ হজয় আসজছ। ড়শশুরাই 
জাড়র্র ভড়িষযর্। র্ারাই আগামী ড়দজে সমাজ ও রাষ্ট্র পড়রচ্ালোয় 
নের্তত্ব নদজি। জ্ঞাে চ্চ্িা ও প্ররু্ড়িজর্ সমতদ্ধ হজয় গজ  রু্লজি 
সকজলর জেয কলযািকর েরু্ে ড়িশ্ব। র্াই প্রড়র্ড়ট ড়শশুর ড়িষজয় 
আমাজদর র্ত্নিাে হজর্ হজি কারি ওরাই নদশ ও সমাজ-নক 
আগামীর পর্ নদখ্াজি। সিাই ভাজলা র্াকুে, সুস্থ র্াকুে। 
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আর কর্ মারজি 

ঐশ্বর্ি কত ষ্ণ 
 

ড়শিজকর হার্ র্াকজি নর্ামার নছজলর মার্াজর্৷ 

অর্চ্ রু্ড়ম ভড়িষযৎ নপটাচ্ছ নরাজ রাস্তাজর্। 

মােড়িকর্া মজর নগজছ; ছাে ও ড়শিক রাস্তাজর্। 

চ্াকড়র নচ্জয় রি ঝজর আমাজদর কলকার্াজর্। 

পুড়লজশরও মা আজছে, নিাে আজছে, ড়দড়দও। 

লাড়ির ো হয় েম্রর্া নেই, রু্ড়ম নর্া েম্র হজর্ পাজরা। 

ছাে নর্া ভড়িষযৎ, হিু ড়শিক পর্ প্রদশিক মাজো। 

র্াহজল নকাে অেুড়ল, নকাে ড়েজদিশ মগজজ রাজখ্া? 

 

ছাে নপটাও নরাজ নরাজ; নরাজ মার্া ফাটাও রু্ড়ম! 

কত পা শুধু ভগিাে িষিাে; কর্ মারজি মাজরা রু্ড়ম! 
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আছন্ন জীিে 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

একটা আছন্নর্া ড়ঘজর র্াজক জীিেজক, 

শজির শরীর নিজয় চু্ুঁইজয় পজ  রি। 

দাগ নর্জক র্ায় অেুভজির, 

অর্িহীে প্রড়ক্রয়াজিুঁজধ রাজখ্ মুখ্রর্া। 

রড়িম আজিশ লাজগ সিিাজে, 

চ্রাচ্রময় একটা অজপিা। 

সীমাোর ফাুঁজক দূরজত্বর িাস, 

কাজলর ধ্বড়ে কজর কাোকাড়ে। 

কুয়াশার সীমা পার কজরজছ ধীজর, 

িাুঁকা আকাজশ নদজখ্ড়ছ মড়লের্ার ছায়া। 
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হায় নর অভাগা 

অঞ্জড়ল নদেন্দী 
 

দাদা নিাজের সুজখ্র জেয ড়েজজর শখ্, সাধ র্যাগ করল। র্িুও 
নছাট নিাে দাদাজক নহয় কজর অপমাে কজর। দাদা এজর্াই নেহ 
কজর নর্ নচ্াজখ্র জল লুড়কজয় আদজরর হাড়সজর্ মুখ্ ভরায়। 
অকারি নিাজের করা অসম্মােজক এভাজিই দাদা গাজয় নমজখ্ নেয়। 

দাদা নস িছর র্ার নরাজগার করা টাকার অজেকটাই পি ড়দজয় 
নিাজের ড়িজয়র ড়দে পাকা করল। নসই দাদা সাইোস অপাজরশে 
করাজোর পর এজর্া অসুস্থ র্াজক নর্ নরাজ মুজিা মুজিা ড়েজজই 
োজভির ওষুধ খ্ায়। র্িুও র্ার কজের উপাড়জির্ টাকায় নিােজক 
সুপাজে ড়দজচ্ছ। 

ড়িজয়র আর ড়কছুড়দে িাড়ক। নসড়দে ভাই ড়ির্ীয়া। নিাে দাদাজক 
ভাই নফাুঁটা ো ড়দজয় নেজে চ্জ  পাুঁচ্ ঘণ্টা পজর নপৌঁছল কাকার 
িাড় । কারি? দাদা িজলড়ছল, "এ িছরই রু্ই আমার কপাজল নশষ 
নফাুঁটা ড়দড়ি। পজরর িছর আর নদওয়া হজি ো।" নিাে িলল, 
"নকে?" দাদা িলল, "ড়িজয় কজর নর্া রু্ই িহু দূজরর িাড়সন্দা 
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হড়ি।" নিাে িলল, "রু্ই ড়িক নফাুঁটা পাড়ি।" দাদা হাসজলা। আর 
িলল, "পাজিা ো।" িযাস নিাজের রাগ হল। িলল, " রু্ই র্াহজল 
আমার হাজর্র নফাুঁটা চ্াস ো।" দাদা হাসল। নিাে র্খ্েই চ্জল 
নগল। দাদা ড়কছুই িলল ো। ড়িো নফাুঁটায় রইল। ওড়দজক নছাট 
নিাে কাকার নছজলজক নফাুঁটা ড়দজয় র্ার পজরর ড়দে ড়েজজজদর 
িাড়  এজস িলল, " মা, িািা, দাদা নশাে, আড়ম কাল কাকার 
নছজলজক নফাুঁটা ড়দজয়ড়ছ।" মা নকুঁজদ নফলল। িািা মুখ্ লাল কজর 
আকাজশর ড়দজক র্াড়কজয় রইল। দাদা খু্ি হাসল। 

ড়েড়দিে ড়দজে দাদা সি ড়কছু নজাগা  কজর িািার সজে কাুঁজধ কাুঁধ 
ড়মড়লজয় নিাজের ড়িজয় ড়দল। নিাে স্বামীর িাড়  চ্জল নগল। 

িািা ও দাদা এরপর নিাজের িাড়  র্ত্ত্ব ড়েজয় র্ায়। ড়দজর্ই র্াজক। 
মা ও খু্ি র্ত্ন কজর নমজয়, জামাইজক। 

পজরর িছর ভাই নফাুঁটার ড়দে আসার অজেক আজগই ড়েজজর 
নশািার ঘজর গলায় দড়  ড়দজয় আত্মহর্যা করল। োজভির দুিিলর্ায় 
প্রচ্ন্ড মার্া র্ন্ত্রিা হর্ নর্। সজহযর িাইজর হজয় ড়গজয়ড়ছল নর্া। 
সড়র্যই দাদা ড়কন্তু নিােজক র্ার ড়েজজর ভড়িষযজর্র কর্া জাড়েজয়ই 
নরজখ্ড়ছল। আর নফাুঁটা নর্া নহাজলা ো। 
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নস িছর নর্ড়দে ভাই ড়ির্ীয়া এজলা নসড়দে নিাে আিার কাকার 
নছজলজক নফাুঁটা ড়দল। মাজক নফাে কজর িলল, "আড়ম কাকার 
িাড় জর্ এখ্ে। নফাুঁটা ড়দলাম।"মা িলল, "ঈশ্বর নর্ার মেল 
করুে!" এরপর নফাে নরজখ্ মা ড়েজজর মতর্ নছজলর ছড়ির ওপজরর 
চ্ন্দজের নফাুঁটাগুড়লজক আপে নচ্াজখ্র জজল ধুজয় নফলল। 

এর ি  নমজয়, মাজঝ নছজল ও নশজষ নমজয়, ড়র্ে নমজয়-নছজল ও 
স্বামী ড়েজয় সিংসার ড়ছল। এখ্ে নছজলটা নেই। পড়র্জক ড়েজয় পত্নী 
নকুঁজদ জীিে কাটায়। মরার ওপর খ্াুঁ ার ঘা ড়দজচ্ছ ড়েজজরই 
নপজটর নছাট নমজয়। 

ি  নমজয়জক নফাে কজর মা নস কর্া িলল। দুজজেই খু্ি কাুঁদল। 
ি  নমজয় নফাে নরজখ্ ড়দল। 

এরপর নর্জক প্রড়র্ িছরই নছাট নিাে কাকার নছজলজক নফাুঁটা 
নদয়। িািা র্ার নছজলর সার্ ও মা দশ িছর পর মারা নগল। 

মা নর্ িছর মা মারা নগল নস িছর ভাই নফাুঁটার রাজর্ ি  নমজয় 
স্বপ্ন নদখ্ল নর্ মা খু্ি কাুঁদজছ। 

পজরর ড়দে ি  ড়দড়দ নছাট নিােজক নফাে কজর র্ার স্বজপ্নর কর্া 
িলল। নিাে িলল, "আড়ম এখ্ে কাকার িাড় জর্। কাল নফাুঁটা 
ড়দজয়ড়ছ। আগামীকাল এখ্াে নর্জক র্াি।" ড়দড়দ িলল, "ড়িক 
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আজছ। আজ রাড়খ্। পজর আিার কর্া হজি।" এরপর ড়দড়দ ভাজয়র 
ছড়ির সামজে এজস খু্ি কাুঁদল। পাজশই মা ও িািার ছড়িও ড়ছল। 
নসড়দজক র্াকাল। িুঝল স্বজপ্ন নকে নর্ মা কাুঁদড়ছল। এই কাকা, 
কাড়কমা দাদার - জাজয়র নছজলজক ড়ের্িার্ে কজর সিিিি কাুঁদার্। 
ড়িো কারজি। নস খু্ি ভাজলা নছজল ড়ছল নসটাই ওজদর ড়হিংসার 
কারি ড়ছল। র্খ্েই এক সজে হর্ র্খ্েই ভাইজপাজক, 
ভাসুরজপাজক মােড়সক অর্যাচ্ার কজর কাুঁদার্। দাদা, নিৌড়দ, ভাসুর, 
জা নগা নিচ্ারা, নিচ্ারী, ওজদর শয়র্ােী নর্জক ড়েজজজদর নছজলজক 
রিা করজর্ পারর্ ো। ড়েরীহ নছজলটাও সহয করর্। ড়েজজজক 
রিা করজর্ পারর্ ো। আর আজ আপে নছাট নমজয় ওজদর 
নছজলর কপাজল নফাুঁটা ড়দজচ্ছ। আিার এখ্ে িািা, মা, দাদা নকউই 
নিুঁজচ্ নেই। শুধু ি  ড়দড়দ নিুঁজচ্ আজছ। র্াও নস ড়িজদজশ র্াজক। 
নিাজের সজে িহু িছর পর পর নদখ্া হয়। নফাজে কর্া হয়। আর 
প্রড়র্ িছর নিাে ড়দড়দজক নফাে কজর িজল, "আজ এইমাে কাকার 
নছজলর কপাজল নফাুঁটা ড়দলাম।" ড়দড়দ ড়কছুই িজল ো। নিাে নফাে 
নরজখ্ নদয়। ড়দড়দও নফাে রাজখ্। দাদা মারা র্ািার িাইশ িছর 
পরও নিাে ড়দড়দজক নফাে কজর িলল, "এইমাে কাকার নছজলজক 
নফাুঁটা ড়দলাম।" ড়দড়দ চু্প কজর নশাজে। 
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উজদা’র ড়পড়ন্ড িুজধা’র ঘাজ  

র্ােড়জলাল ড়সড়িড়ক 
 

এই নছাট নখ্াকা নশাে নর্া। 

িজলা মা- ড়ক িলজছা- 

র্া নর্া- এই ATM কার্ি নর্জক দু হাজার টাকা রু্জল ড়েজয় আয় 

মা!! এটা নর্া দাদু’র কার্ি !! দাদু মারা র্াওয়া নর্া দু’মাস হজয় 
নগল। আর টাকা নর্ালা র্াজি ো মা। ড়িজ মা- আমাজক চ্াপ ড়দও 
ো। দাদু নিুঁজচ্ র্াকাকালীে নর্া ভাজলা িযিহার করড়ে। র্খ্ে নর্া 
আমাজকই ড়েজষধ করজর্- "জর্ার দাদুর নকাজো কাজ করড়ি ো"!! 
ো মা আড়ম এই অেযায় কাজ করজর্ পারজিা ো। 

পারজিা ো মাজে? আড়ম নর্ার মা ো? আমার পাজয় নর্ার স্বগি েয়? 
র্া- কর্া ো িাড় জয় র্া িলড়ছ র্াই নশান্- টাকাটা রু্জল ড়েজয় 
আয়- আমার দু-খ্াো শাড়  ড়কেজর্ হজি। 

ড়কন্তু মা ATM এ টাকা রু্লজর্ নগজল নমািাইল লাগজি। ওটাজর্ 
একটা OTP আসজি। নসটা ড়দজর্ হজি র্জিই টাকা উিজি। 
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নস আড়ম জাড়ে নর, নস আড়ম জাড়ে। নর্ার এই মাজক ওজর্া নিাকা 
ভাড়িস্ ো। এই নে নমািাইল। 

ড়কন্তু মা এজর্ ড়িপদ িা জি। িািা নফুঁজস র্াজি। 

নস র্খ্ে র্া হজি, নদখ্া র্াজি, এখ্ে নর্া টাকাটা ড়েজয় আয়। 

ড়ক হজয়জছ নর নছাট ভাই? 

নদজখ্া ো ি দা- মা দাদুর ATM নর্জক টাকা রু্জল আোর জেয 
নজারাজুড়র করজছ...। 

ো, মা এই ATM নর্জক টাকা নর্ালা র্াজি ো। র্াহজল আমাজদর 
অজেক িড়র্ হজয় র্াজি। 

নস র্খ্ে হজি র্খ্ে হজি, নদখ্া র্াজি। এখ্ে আমার কাজজ িাধা 
ড়দজর্ আড়সস্ ো 

মা এটা ড়কন্তু রু্ড়ম ড়িক করজছা ো। ভাই রু্ই র্াস্ ো, এভাজি 
দু’মাস আজগ মতর্ দাদুর টাকা রু্ড়লস্ ো। 

*  *  *  *  *  * 

অর্িার... অর্িার... অর্িার... নস দুজশা টাকাই রু্লুে, আর দু’হাজার 
টাকাই রু্লুে, আর দু’লাখ্ টাকাই রু্লুে আইজের ধারা অেুর্ায়ী 
একই নসকসজে র্াজি, েে-নিজলজিল। 
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সযার আড়ম ড়েজদিাষ। আড়ম সযার এ িযাপাজর ড়কচু্ছ জাড়ে ো। 

ড়কন্তু র্কুজমন্টস্ নর্া আপোর ড়িপজি। আপোর নমািাইল িযিহার 
হজয়জছ। আপড়ে টাকা রু্জলজছে। 

ভাই নদখ্ড়ল নর্া? িািা নকমে খ্াজমাখ্া নফুঁজস নগল। 

নখ্াকা নর্ারাও নশজষ। 

ো িািা সড়র্য িলড়ছ। মাজক র্খ্ে পুঁই পুঁই কজর িারি কজরড়ছ, 
ড়কন্তু মা আমাজদর দুই ভাইজয়র কর্া নশাজেড়ে। নজার কজর 
নছাটভাইজক ড়দজয় টাকা রু্ড়লজয়জছ...। 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সগাজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-১৯ 

র্ারা দু’জজে নকাচ্ড়িহার রাজিা ীর সামজে এজস ছড়ি রু্জলড়ছল। 
র্ারা একড়ট শাড়ন্তপূিি জায়গায় িজস দু’জে দু’জজের নিাুঁজটর স্বাদ 
গ্রহি কজরড়ছল। মদেজমাহে িা ীজর্ ড়গজয় মীরা র্াজদর 
শুভকামোর জজেয িাকুজরর কাজছ এমেড়ক পুজজাও ড়দজয়ড়ছল। 

অরূপ ড়শড়লগুড়  চ্জল আসার পর নর্জক মীরা র্ার কর্া এখ্ে 
ভািজর্ আরও নিড়শ উৎসাহী হজয় উিজছ ড়দে ড়দে। নস এমে 
নকাজো সময় নেই, নর্ র্াজক ছা া নভজি র্াকজর্ নপজরজছ। 

অেযড়দজক, মীরার নসই নরাগ একটু একটু কজর নিজ ই চ্লড়ছল 
ড়দে ড়দে। মীরার িািা মাজক র্ািার িাজরিাজরই নজার করড়ছল 
ওজক ভারজর্র িাইজর ড়চ্ড়কৎসার জজেয ড়েজয় নর্জর্। িজলড়ছল, 
মীরা আমাজদর নদজশর একজে গিি। ও মজের ড়দক নর্জক র্র্টা 
সরল, র্র্টাই ভদ্র। ওর জীিেটা ড়েজয় নেজিে ো, এই ড়িো 
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ড়চ্ড়কৎসায়। আমরা নর্া শুধু দু-চ্ারজট ওষুধ ড়দড়চ্ছ, িযাস... এই 
নর্া! ড়কন্তু, ওজক র্ড়দ িাইজর ড়েজয় র্াওয়া হয় ও ড়েশ্চয়ই ভাজলা 
হজয় র্াজি। 

আমাজদর এই রু্গ এখ্ে অজেক এড়গজয় নগজছ— ড়িজজাজেড়েয়যায় 
এখ্ে নকউ ড়িো ড়চ্ড়কৎসায় র্াজক ো। ওজক অিশযই িাইজর ড়েজয় 
র্াে। আমাজদর র্র্রু্কু সাধয ড়ছল, আমরা নর্া ওজক নছাটজিলা 
নর্জক ড়চ্ড়কৎসা কজরই নগলাম। এখ্ে সময় এজসজছ মীরাজক 
িাইজর ড়েজয় র্াওয়ার। 

আর র্াওয়ার আজগ একটা নশষ কর্া িজল ড়দজর্ চ্াই, ওর নভর্জর 
নর্ই প্রড়র্ভা আজছ— নসটা েে হজর্ নদজিে ো। এই িজল, মীরার 
নছাটজিলা নর্জক নদখ্াজো নসই র্ািার দূজর সজর এল। 

কজলজজর নরজাল্ট নিজরাজর্ই মীরা নদখ্জর্ নপজয়ড়ছল, নস ফার্স্ি 
ক্লাস ফার্স্ি নপজয়জছ। প্রড়র্টা সািজজজে দুদিান্ত মাকিস, নকাজোটাজর্ 
৯৯ ড়কম্বা নকাজোটাজর্ ১০০। 

র্ারা এর্টাড়দে ধজর মীরাজক একজে ড়িজজাজেড়েক িজল রু্চ্ছ 
ভাির্, র্ারা মীরার নসই দুদিান্ত নরজাল্ট নদখ্ার পজর হর্ভম্ভ হজয় 
নগল। আসজল কর্ায় আজছ, র্াজদর একটা ড়দক খ্ারাপ র্াজক— 
র্াজদর অপর আজরকটা ড়দক খু্িই ভাজলা র্াজক। আর নসই 
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মজর্াই, মীরার নেইে ড়ছল একদম ঝিিার জজলর মর্ পড়রষ্কার। 
র্ার নভর্জর র্খ্েই র্া ড়কছু রাখ্া হর্, সিসময়ই নিাঝা নর্র্ নর্ 
র্ার নভর্জর ড়ক রাখ্া আজছ! 

মীরা হাভিার্ি ইউড়েভাড়সিড়টজর্ র্াওয়ার সুজর্াগ নপল, ইিংড়লশ 
ড়লটাজরচ্ার ড়েজয় প ার জজেয। ড়কন্ত, মীরার ইজচ্ছ ড়ছল ো র্ার 
িািা-মাজক নছজ  নদজশর িাইজর র্াকার। র্ার িািা-মাজয়রা নর্া 
এমে কর্াও িজলড়ছল নর্, রু্ই ওখ্াজে চ্জল র্া মা! ওখ্াজে ড়গজয় 
রু্ই প াজশাো কর! নর্ার ভড়িষযজর্র ড়চ্ন্তা কজরই আমরা িলড়ছ 
নর্, ওখ্াজে র্াক রু্ই। 

নদখ্, রু্ই নর্া এর্ ড়দেই িাইজর ড়ছড়ল— আমরা ড়ক র্খ্ে খ্ারাপ 
নপজয়ড়ছ? পাইড়ে... আর এটা নর্া, ড়র্ে-চ্ার িছজররই িযাপার; ড়ক 
এমে আর! িছজর নর্া রু্ই এখ্াজে আসড়িই... ো? 

আর র্াছা া, নর্ার র্ািারিািুও নর্া আমাজদর িজলজছে নর্— 
নমজয়জক িাইজরই প াজর্। এমড়ে ড়ক নসড়দে নর্ার প্রড়র্ভা সম্বজে 
উড়ে িলড়ছল! আর সড়র্যই নর্া... রু্ই এর্ ভাজলা নরজাল্ট করড়ল, 
রু্ই হাভিাজর্ি প াটা ড়র্জাভি কড়রস। আমরাও নর্া একটু মুখ্ উুঁচু্ 
কজর সমাজজর কাজছ িলজর্ পারি নর্, আমাজদর নমজয় কযামড়েজজ 
র্াজক— হাভিার্ি ইউড়েভাড়সিড়টজর্ প াজশাো করজছ। 
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রু্ই ড়ক চ্াস ো িল? আমরা একটু মুখ্ উুঁচু্ কজর সিার কাজছ গিি 
কজর িড়ল? রু্ই আজ একটু অরূজপর কাজছও একটু নফাে কজর 
শুজে নে েয়জর্া! কারি হাজর্ নিড়শ সময় নেই— র্া করজর্ হজি, 
র্া ার্াড় । 

মীরার িািা-মা মীরাজক প্রকাজশয িজলড়ে ড়িকই। ড়কন্তু, অরূপজক 
প্রর্ম নদখ্াজর্ই দু’জজেরই খু্ি পছন্দ হজয় নগজছ। একড়দে নর্া 
র্ারা দু’জজে ড়মজল আলাপও করড়ছল একসাজর্ নর্, র্াজদর নমজয়র 
জজেয একদম পারজফে অরূপ। ো নকাজো একটা খ্ারাপ গুি র্ার 
মজধয আজছ! ো, র্ার মজধয মীরাজক কখ্েও নছজ  র্াওয়ার প্রিির্া 
আজছ! মীরা একজে ড়িজজাজেড়েক হজয়ও নস নর্ র্াজক এর্টা 
ভাজলািাজস... র্ারা নর্া নছাট নর্জকই নভজিড়ছল নর্ ওর নিাধহয় 
কখ্েও ড়িজয় হজি ো! আর র্ার জীিজের পছন্দ ড়কো আজ 
অরূজপর মর্ একজে ফুটফুজট নছজল! 

মীরা অরূপজক নফাে কজর িলল, “খু্ি ড়মস করড়ছ নগা নর্ামায়...” 

অরূপ িলল, “নস সি ড়িক আজছ... ড়কন্তু, নর্ামায় অজে-এ-এ-ক 
ি  একটা প্রর্জমই কিংগ্রাচু্জলশে। নর্ামার এর্ ভাজলা নরজাল্ট 
হল... ওয়াও! আই এম নসা প্রাউর্ অফ ইউ...” অরূজপর নচ্াজখ্ 
হালকা হালকা জল। নস ভািজছ, মীরা র্ড়দ হাভিাজর্ি চ্জল র্ায়! ড়ক 
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হজি র্ার? র্ার নর্া খু্ি একটা নরজাল্টও ভাজলা হয়ড়ে... ড়ক ড়েজয় 
মুখ্ নদখ্াজি মীরার সামজে? 

মীরা নফাজের ওপাশ নর্জক হাসল। িলল, “রু্ড়ম পাজশ ো র্াকজল 
হয়জর্া হর্ই ো... হয়জর্া, রু্ড়মই এমে একজে মােুষ— র্ার 
জজেয আমার ভাজগযর আজ এই পড়রির্িে! 

অরূপ ড়কছু িলজর্ পারল ো। শুধু মুখ্ ড়দজয় একটা “উেহ... 
উেহ” আওয়াজ করল। র্ার গলা নচ্জপ আসজছ। কর্া জড় জয় 
র্াজচ্ছ। আটজক আটজক র্াজচ্ছ কর্া। নর্ ড়কো মীরাজক ছা া 
একটা মুহূর্ি র্াকজর্ পারজি ো িজল, র্ার সাজর্ই নেজে কজর চ্জল 
এল! নস এখ্ে এর্টা দূর চ্জল র্াজি? ড়ক করজি অরূপ? র্ার নর্া 
খু্ি একটা নরজাল্টও ভাজলা হয়ড়ে! ড়ক ড়েজয় মুখ্ নদখ্াজি মীরার 
কাজছ? অিশয, মীরা হয়জর্া র্ার হাভিাজর্ি চ্জল র্াওয়ার সিংিাদটা 
নদওয়ার জজেযই আমায় নফাে করল! 

নফাজের ওপাজশ অজেকিি ধজর চু্প হজয় র্াকায় নস িলল, 
“অরূপ? এই? ড়ক নগা?” 

অরূপ র্ার আটজক রাখ্া কান্না আর ধজর রাখ্জর্ পারল ো। নস 
নফাে হাজর্ ড়েজয় নচ্াজখ্র নর্জক জল নফলজর্ নফলজর্ িলল, 
“নছাট নর্জক আমার খু্ি ইজচ্ছ ড়ছল, আড়ম িাইজর ড়গজয় প ি! 
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নসই স্বপ্নটা নিাধহয় আমার আর পূরি হজলা ো নগা! আমার 
নরজাল্ট ভাজলা হয়ড়ে... এর্টা ভাজলাভাজি প াজশাো কজরড়ছলাম, 
এই ক’টা িছর... 

িাই দয ওজয়, কিংগ্রাচু্জলশে মীরা। ফর ইওর ড়েউ জাড়েি...” র্ার 
গলা আটজক র্াজচ্ছ, কর্াগুজলা িলজর্। মীরাজক ছা া র্াকজর্ 
পারজি ো নস একটা ড়দেও। এমে নর্া কখ্েও হয়ড়ে... এই 
কজয়কটা মাস নর্া নস মীরার নর্জক নস দূজরই ড়ছল। র্াজদর মজধয 
নশষিার নর্া নসই নর্স্শজেই নদখ্া হজয়ড়ছল, র্খ্ে ড়শড়লগুড় জর্ 
র্াওয়ার নেেটাজর্ ওিাজর্ ও আর ওর িািা এজসড়ছল! র্জি আজ 
এমে হজচ্ছ নকে? 

অরূপ োক নটজে ড়েজয় মীরাজক িলল, “র্াহজল এই নর্ ড়মস! কজি 
র্াচ্ছ? হাভিাজর্ি?” 

“অরূপ? রু্ড়ম... কাুঁদছ? রু্ড়ম কাুঁদছ অরূপ? আড়ম ড়ক নর্ামাজক 
নছজ  চ্জল র্াড়চ্ছ? রু্ড়ম ো আমায় একসময় িজলড়ছজল নর্, একটা 
নরজাল্ট কখ্েও র্ার ড়ফউচ্ার ড়র্সাইর্ করজর্ পাজর ো— র্জি 
আজ রু্ড়ম এমে হর্াশ হজয় প ছ নকে?” অরূজপর নচ্াজখ্র 
জজলর ড়েিঃশব্দ আওয়াজ মীরার মজেও দুিঃখ্ ড়েজয় আসজছ। কর্ 
কর্া নভজি নরজখ্ড়ছল নর্, অরূপজক ড়জজ্ঞাসা করজি— আড়ম এিার 
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পুজজায় লাল শাড় টা প ি? ো, হলুদটা? এখ্াজে নর্া এিার 
নর্ামার সাজর্ কাটাজো আমার নশষ পূজজা! আিার আমরা কজি 
এভাজি একসাজর্ পুজজা কাটাজর্ পারজিা, নক জাজে! 

নভজিড়ছল, িলজি— নর্ামাজক ড়কন্তু এিার আমার সাজর্ এই চ্ারটা 
ড়দে সিসমজয়ই একসাজর্ কাটাজর্ হজি। পারজি নর্া? আমরা র্ড়দ 
দু’জজে এই নদজশর িাইজর চ্জল র্াই, র্খ্ে নর্া আর এরকম 
পুজজা একসাজর্ কাটাজর্ পারি ো! 

মীরার অজেক নভজি রাখ্া কর্া আটজক ড়গজয় শুধু একটা কর্াই 
নির হল, িলল— “আড়ম নর্ামাজক ভাজলািাড়স অরূপ, র্ারমাজে 
এই ো নর্ আড়ম নর্ামার নর্জক দূজর চ্জল নগজল নর্ামার প্রড়র্ 
আমার এই ভাজলািাসা একটুও কম হজি... 

এখ্ে নর্া আরও সুড়িজধ অরূপ। আমাজদর কাজছ স্মাটিজফােস 
আজছ, লযাপটপ আজছ। আমরা এজক অপরজক ড়ভড়র্ও কড়লিং 
করজর্ পাড়র।” মীরা দূর মাজির ড়দজক নচ্াখ্ নরজখ্ অরূজপর সজে 
কর্া িলজর্ লাগল। 

“আড়ম নর্া িুড়ঝ মীরা। ড়কন্তু, র্িুও... র্াই নহাক, আমার িািা মা 
এই িযপারটা ড়েজয় খু্ি ড়সড়রয়াস— আমার নর্মে নছাট নর্জকই 
একটা ইজচ্ছ ড়ছল িাইজর ড়গজয় প ার, আমার মাজয়রও নসটাই 
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ইজচ্ছ। ড়কন্তু এই একটা নরজাল্ট, আমার জীিজের আেন্দটা 
নিাধহয় নকজ  ড়েল! 

আমার িািা ওইড়দজকর ড়কছু ইউড়েভাড়সিড়টজর্ ভড়র্ির জজেয নচ্ো 
র্াও চ্াড়লজয় র্াজচ্ছ। আড়ম আজদৌ জাড়ে ো আমার অযার্ড়মশে 
সাকজসসফুড়ল হজি ড়কো! সি জায়গার নর্জক একটাই কর্া 
আসজছ, রু্স্জর্জন্টর মাকিস কম! রু্স্জর্জন্টর মাকিস কম!” অরূপ 
িলল। 

“এর্ড়দে নর্া ড়েজজর নচ্োজর্ই সি করজল, এিার একটু 
ভগিাজের প্রড়র্ও আস্থা নরজখ্ নদজখ্া! সি ড়িক হজয় র্াজি... 

আর এই নর্, হযাজলা ড়মর্স্ার... সামজে পূজজা, মজে আজছ নর্া? 
এিার সারাটা ড়দে ড়কন্তু আমরা একসাজর্ র্াকার প্রড়র্শ্রুড়র্িদ্ধ 
হজয়ড়ছলাম, আমাজদর কাটাজো নহাজর্স্জলর নসই ড়েজিে রাজর্!” 

(চ্লজি) 
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িীজপর সিুজময় পড়রজিশ 

আবু্দল রাহাজ 
 

নসিার গ্রীজের ছুড়টজর্ েজরে ভুিে ককলাস রা অজেকড়দে পর 
মামার িাড় জর্ নি াজর্ র্াজচ্ছ। নিলা র্খ্ে ঘড় র কাটায় দশটা 
িাজজ কােু মাড়ঝর নেৌকা নচ্জপ ওজদর গ্রাজমর েদী ঘাট নর্জক 
পাড়  ড়দজলা মামার িাড় র উজিজশয। প্রকত ড়র্র অপরূপ পড়রজিশ 
নদজখ্ ওরা নিশ আেন্দ নপজয়ড়ছল নসড়দে। অজেকড়দে িাজদ ওরা 
নখ্ালা আকাজশর ড়েজচ্ ড়দজয় কােু মাড়ঝর গলার সুমধুর গাে শুজে 
েদীর নছাট নছাট জজলর নেউ নদজখ্ ওরা ক্রমশ এড়গজয় র্াজচ্ছ 
েদীর ড়দগন্ত ড়িস্ততর্ জলরাড়শ ড়দজক। ড়কছুিি পর কােু মাড়ঝ 
নচ্ুঁড়চ্জয় উিজলা ওরা ড়র্ড়ে ভাই িলল ড়ক হজয়জছ ড়ক হজয়জছ ওই 
নদখ্ েরু্ে িীপ কর্ড়র হজয়জছ ড়র্ে ভাই আিদার করজর্ই কােু 
মাড়ঝ ওই ড়দজক ড়েজয় নগল ওজদর।  িীজপর মাড়টজর্ পা রাখ্জর্ই 
সি নর্ে এক েরু্ে নদজশর আিহাওয়া সতড়ে হজয়ড়ছল ওজদর 
চ্াড়রড়দজক।  র্ারপর রিংজিরজের পাড়খ্ মাছ ড়িড়ভন্ন গাছপালা নদজখ্ 
ওজদর মেটা ভজর উজিড়ছল। নদখ্জর্ নদখ্জর্ সূর্ি পড়শ্চম আকাজশ 
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প্রায় রু্জি চ্জলজছ ওড়দজক কােু মাড়ঝ ক্লান্ত জেয ঘুড়মজয় পজ ড়ছল 
ওরা ড়র্ে ভাই নদৌড় জয় নদৌড় জয় এজস িলল মামার িাড়  
চ্জলা এটাজর্া  েরু্ে িীপ কােু মাড়ঝ িলল আচ্ছা র্াইজর্া আড়মজর্া 
ভুজলই ড়গজয়ড়ছলাম। চ্জলা চ্জলা আুঁড়খ্ েদী পার কজর ওরা ওজদর 
মামািাড়  নর্ েদী নসটাজর্ প্রজিশ করল কােু মাড়ঝ নেৌকা 
চ্ালাজোয় পটূ িজল ওজদরজক সজের আজগই ড়েজয় ড়গজয়ড়ছল। 
মামার িাড় জর্ নসই রার্টা কােু মাড়ঝ ওজদর সাজর্ নর্জক ড়ছল 
গ্রাজমর েরু্ে িীজপর কর্া শুজে নিশ আেন্দ নপজয়ড়ছল। ড়র্ে ভাই  
েরু্ে িীজপর এই সোে নপজয় নভজসড়ছল এক আজিজগ এক 
কল্পোর জগজর্ শুরু হজয়ড়ছল ওজদর এক েরু্েজত্বর ভািো  র্ার 
প্রকাশ আজীিে ধজর করজর্ নপজরড়ছল। 
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সুগড়ের্া নকর্কী জাসড়মে এিিং সেযা 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

িার্াজসর গড়র্জিজগ অদতশয সেযা আজলাজক, 

আজলাছায়া নখ্লা কজর কড়ির্ হৃদস্পন্দজে। 

নলাো অশ্রুজজল দতড়ে ধারা অড়িরাম নর্াজল সুর, 

মে অিজচ্র্জে রু্ি জজল সন্তরজি নপ্রজমর িেজে। 

 

রিাি কজরড়ছ হার্ কণ্টড়কর্ নগালাপ িযর্ায়, 

ছুজট র্ায় উষ্ণ িার্াস নখ্ালা অড়লজন্দ শূেয শর্যায়। 

নর্ামার ছায়া ভাজস দূর অন্তরীজি শারদাকাজশ, 

অড়ভমােী সুখ্-দুিঃজখ্র গল্পগার্া শ্বাস-প্রশ্বাজস, 

মোকাজশ োজজড়র্ রজচ্ ক্লাইজমক্স প্রদীপ ড়শখ্ায়! 

নর্ে পাহাড় য়া জলপ্রপার্ নখ্াুঁজজ পর্ আপে মজে, 

গভীর ড়িধাড়ির্ কড়ির্ কিজে অিিাড়হকায়। 
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আত্ম-কর্ে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ 
 

ভালিাসজল ভাজলািাসার মােুষ-নক মুড়ি ড়দজর্ হয়। ড়ফজর আসজল 
সড়র্যকাজরর ভাজলািাসা, ো ড়ফরজল নসটা কখ্জো ভাজলািাসাই ড়ছল 
ো। 
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সিংিত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 
 

सुभाषितम् - 

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य षतययञ्चोSषि सहायताम्। 

अिन्थानं तु गच्छिं सोदरोSषि षवमुञ्चषत।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

র্াড়ন্ত েযায়প্রিতত্তসয ড়র্র্িজচাsড়প সহার্র্াম্। 

অপন্থােিং রু্ গচ্ছন্তিং নসাদজরাsড়প ড়িমুচড়র্।। 

 

উচ্চারি - 

র্াড়ন্ত েযায়প্রিতত্তসয ড়র্র্িজচা অড়প সহার্র্াম্। 

অপন্থােিং রু্ গচ্ছন্তিং নসাদজরা অড়প ড়িমুচড়র্।। 
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সরলার্ি - 

এক েযায়ড়প্রয় িযড়ির সহায়র্া করার জেয ড়র্র্িক র্র্া িক্র 
স্বভাজির মােুষ এিিং মেুজষযর্র পশুরাও প্রস্তুর্ হজয় র্ায়। ড়কন্তু 
র্ড়দ নস ভুল রাস্তায় র্াজক, অেযায় পর্ অিলম্বে কজর র্াহজল র্ার 
ড়েজজর ভাইও র্ার সে নছজ  নদয়। 

 

ড়েগূঢ়ার্ি - 

জীিজে সজর্যর পর্ অিলম্বজের মাহাত্ময এই সুভাড়ষজর্র মজধয 
ড়দজয় িলা হজয়জছ। রাম ও রািজির চ্ড়রজের মজধয ড়দজয় 
সুভাড়ষর্ড়ট সহজজই নিাধগময হয়। সর্য পর্ািলম্বী শ্রীরাজমর 
সহায়র্ার জজেয মেুজষযর্র পশুরাও এড়গজয় এজসড়ছল। িাুঁদর, 
কািড়ি াড়ল ইর্যাড়দ পশুরা মা সীর্ার উদ্ধাজর সহায়র্া কজরড়ছল। 
ড়কন্তু অেযায় পর্ািলম্বী রািিজক ড়েজজর ভাই ড়িভীষিও নছজ  চ্জল 
ড়গজয়ড়ছল। সজর্যর পজর্ িাধা ড়িপড়ত্ত অজস্র র্াজক ড়কন্তু নশষ পর্িন্ত 
ড়িজয়মালয েযাজয়র পর্ািলম্বীজদর গলাজর্ই পজ । অেযাজয়র পজর্ 
সামড়য়কভাজি জয় হজলও অড়ন্তজম পরাজয়ই ড়েড়শ্চর্ র্াজক। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্াগাজর্াগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট 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... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়র্এফ র্াউেজলার্ 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 কর্া। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজগ? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়িজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কর্া Whats 
App িা Mail এ। র্া প্রকাড়শর্ হজি "পািজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ। 

সজে পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজগ র্ড়দ 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 

 

আকাশ পাজে নচ্জয় 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৭১ 

নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্ নর্ ড়িষজয় 
নলখ্া পািাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিে/ড়েিে (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আুঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা র্ক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার 
সাজর্ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়িকাো র্াকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৭১ 

পািজকর মর্ামর্ নেপজর্য- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সিাদকীয় প্রসজে মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজর্র অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ২৭১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে। 
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আপড়েও পািাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলার্ করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি 
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পািাজর্ পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়র্ netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল র্ক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৭১ 

১৩ই েজভম্বর, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সিাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সিাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 

প্রচ্ছদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিে, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


