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ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

োজিস মাহমুদ 
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- ন ালাম রসুল, মােসী দত্ত, অড়মতাি মেু, রিি আলী, 
েীতা কড়ি মুখ্াড়িি, হুমায়ূে কিীর, স্বপে কুমার রায়, মুস্তাফা 
ড়মঞা, অড়িড়মত্র, ইমােুজয়ল হক, িাহাঙ্গীর নহাজসে, শাহীে 
ইমড়তয়াি, অয়ে চ্যাট্টািিী, নমৌড়মতা সরকার, শুিাশীষ ন াস্বামী, 
েড়িতা কািিী, নকৌড়শক রায়, ড়পয়া রায়, িিিড়িৎ িমিি, েুর 
ইসলাম, রািা চ্যাটািিী এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ড়রয়া রায়, অড়িড়মত্র, নিযাড়তমিয় দাস। 
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ফড় িং কথা 
 

 ত কজয়কড়দে ধজর যাজক ড়িজর সিংিাদ মাধযজম আজলা ে পজ  
ন জে নস হল িূড়িিঝ  িুলিুল। ড়কন্তু এর এমে োমকরজির কারি 
ড়ক ? আরি সা র ও িজঙ্গাপসা র তীরিতিী রাষ্ট্রগুজলা ড়েজয়  ড়িত 
ইজকােড়মক অযান্ড নসাশযাল কাউড়িল ফর এড়শয়া অযান্ড পযাড়সড়ফক 
(এসকযাপ) এর ৮ সদজসযর পযাজেল সকজলর সম্মড়তর ড়িড়ত্তজত 
েতুে িূড়িিঝজ র োম িেজরর শুরুজতই ড়েধিারি কজর থাজক। 
নসসময় িূড়িিঝ  িুলিুজলর োমকরি প্রস্তাি কজর পাড়কস্তাে। উত্তর 
আিামাে সা জর িূড়িিঝজ র িুলিুজলর উৎপড়ত্ত িজট। ৫ েজিম্বর 
প্রথজম ড়েম্নচ্াপ সৃড়ি হয়, যা পরড়দে অথিাৎ ৬ তাড়রখ্  িীর 
ড়েম্নচ্াপ এিিং ৭ েজিম্বর দুপুজর ড়েম্নচ্াপ শড়িশালী হজয় িূড়িিঝজ  
পড়রিত হয়। ঐড়দে রাজতই এড়ট শড়িশালী িূড়িিঝজ  রূপ নেয়। 
ড়েরক্ষীয় ঝ  মত্ম ১৮০০ ড়কজলাড়মটার পথ পাড়  ড়দজয় পুেঃশড়ি 
অিিে। প্রিল নিজ  িুলিুল আিাত হাজে সুিরিজে তারপর িুজর 
যায় িািংলাজদজশর ড়দজক। অিশয আশার কথা এই নয এখ্ে শড়ি 
হাড়রজয় অজেকটাই ড়েজস্তি হজয় পজ জে িুলিুল। সকজল ড়েরাপজদ 
থাকুে। দুজযিা  নকজট সুস্থ পড়রজিশ ড়ফজর আসুক। 
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ইড়তহাস 
ন ালাম রসুল 

 
অিজশজষ আমরা একটা নমৌচ্াজকর নিতজর ড় জয় নপৌঁেুলাম 

শহজরর িািোর মজতা ঝুজল রজয়জে শূজেয 

আকাজশ আজলার ঝাাঁজঝ নসাোড়ল  াে  

হাওয়া পু জে অন্ধকাজর 

 

মােুজষর নিতজর িন্মাজো িাজির মুজখ্ মােুষ 

আর অরিয আমাজদর ধজমির কািাজমা 

 

রািপথ দুমজ  ড়দজয়জে পৃড়থিী 

ড়িচ্াজরর স্তম্ভ কাাঁপজে েি ড়েশীথ 

আমাজদর ন া াড়লজত িন্টা ধ্বড়ে অপড়রিড়তিত খু্জের িটো নিজি 
উিজে িার িার 

আ ামী একশ মাইল একড়ট মৃতুয কিড়লত ড়েিিে িাড়  
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আর ঝঞ্ঝাড়িকু্ষব্ধ হািার িেজরর এক ড়মড়েট সময় 

নিড়শক্ষি দুঃজখ্র কথা উচ্চারজি কাজলা হজয় ন জে পাহা  

ড়দ ন্ত একড়ট ড়হিংসুজট নদাকাে 

হুইজসল িাড়িজয় েুজট চ্জলজে েদীতীর 

নকামজর তালািন্ধ হাট 

নপ্রজম রজির দা  

িীিে নরজখ্ চ্জল যাজে ইড়তহাস 

 

নশষ পযিন্ত আমার নপৌঁেুলাম নেরাজিয  

আর আকাজশ আমরা পাড়িজয় ড়দজয়ড়ে একড়ট নমৌচ্াক। 
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অন্তরি রিক্ষরি 

মােসী দত্ত 
 

নতামার মাজঝ উত্তজমর িাস - 

আজিপৃজে িাাঁধা?  

িূল শুধুই আমার কািয  

েস্টালড়িক ঢাকা।  

নতামার  দয নপ্রম নোাঁয়া 

িাজলািাসার নমা ক!!  

আমার কড়িতা নিদোদায়ক 

সারািংশ ড়েজয়ই থাকুক।  

তুড়ম িলজি িাজলালা া?  

আমার আদম িাজলািাসা - 

ড়েড়শরাজত নসাহা ী নিাাঁট  

নিদিাকয িযাস- 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১৪ 

সীমার মাজঝ অসীম তুড়ম  

যায় ো কাজে রাখ্া। 
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এখ্ে ড়িলড়ম্বত 

অড়মতাি মেু 
 

সু্কল পা ায় িজন্মর পজরই টুিাইরা চ্জল এজসড়েল কুমার িািাজরর 
িা া িাড় জত। ওরা পূিিিজঙ্গর। নদশ ড়িিা , দাঙ্গা, স্বজদশী 
আজিালে, ড়িশ্বযুদ্ধ, দুড়িিক্ষ, এসমস্ত সিই টুিাইজয়র িািা ডািার 
আেি নমাহে দত্ত নদজখ্জেে। ড়তি অড়িজ্ঞতা, আর দাড়রজযযর 
কারজি মােড়সকিাজি িীষি ড়িধ্বস্ত ড়েজলে। পা ায় িয়স্করা নপেে 
নথজক, কমিয়সী নেজলজমজয়জদর লাড় জয় ড়দজয়ড়েল, যা তা কটুড়ি 
করার িেয। টুিাইজয়র িািা আেিজমাহে িািু িাড় র িাইজর 
নিরুজলই, "ন ারু ডাির িাঁ, িাঙাল,"  ইতযাড়দ ইতযাড়দ োোিাজি, 
ওজদর পড়রিারটাজক, শুধু ড়িরি করাই েয়, িাস করা অড়তি কজর 
তুজলড়েল। পা াজত িাড় র আজশপাজশ িহু মােুষ–িে থাকজল ড়ক 
হজি, সিাই ড়কন্তু চু্প। নকাজো কারুরই মুজখ্ই প্রড়তিাদ নেই। ওই 
অড়ত অসহেীয় অিস্থার মধয ড়দজয়ই িজ া হজে টুিাই। নোটজিলা 
নথজকই িীষি কিকর িীড়তকর পড়রড়স্থড়তর মধয ড়দজয়ই িজ া 
হজয়জে টুিাই। 
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টুিাইজয়র িাল োম, অড়মতাি ওরা েয় িাই, দুই ড়দড়দ। নিশ 
িজ া পড়রিার। আেিজমাহে িািু  রীি দুখ্ী মােুজষর ড়চ্ড়কৎসায় 
সময় িযজয়র ফজল, আড়থিক উপািিে ড়কেুই কজর উিজত পাজরেড়ে। 
নরা ীজদর নথজক ড়েজির মুজখ্, টাকা চ্াইজতই পারজতে ো। যা 
নহাক এসি নোটজিলার কজির ড়দেগুজলার, সমস্ত সড়িত িযথা 
নিদোদায়ক কথাগুজলা আি হিাৎই, নকে নযে িাজর-িাজরই 
িুরপাক খ্াজে অড়মতাজির িহু নমা  নিারা মজের মাজঝ। 

তখ্ে িড় জত ড়তেজট িাজি প্রায়। মাথার নপেজে ঢজল প া সূযিটা 
তখ্ে নকাথাও যািার সািসজ্জার িেয িীষিিাজি িযস্ত। আকাজশর 

ড়দজক তাড়কজয় নদজখ্, নিশ কজয়কটা িুড়  উ জে। রিু পাড়শ 
িাাঁড়কজত ইাঁটগুড়  ড়দজয়, হাাঁসুয়াজত শান্ ড়দজে। দূজর িঙ্গজলর মাজঝ 
মহল নথজক, নখ্িুর গুজ র  ন্ধ নিজস আসজে। নখ্লাচু্রা আর ড়চ্চু্      
ন ারুর পাল ড়েজয় িজর আসজে, আর, ি িাে দাস আইড়িম 
িাজের ডালা িুজক আইড়িম ড়িড়ক্র করজত এজসজে। েিীজদর 
িা াজে পশুপড়ত পাজলায়াে, েিীয়া িাউরী, ি লু, নচ্তু ফুল  াজে 

ঝাাঁঝড় জত িল ড়দজে। চ্াটাে াদা ড়দজয় ঢুজক, লাইন্ 

নপড়রজয় নরজলর মালগুদাজমর রাস্তায় প্রচু্র  াদা াদা ঝাাঁক 
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ঝাাঁক পায়রা এই োমজে, নতা; এই উ জে। এই সি িািজত 
িািজত, নদখ্জত নদখ্জত, নিশজে এজস নপৌঁেুজলা অড়মতাি। দূর 
নথজক নিজস আসজে  াাঁিার  ন্ধ। রাস্তায় ড়িজিকােজির স্টযাচু্র 
কাজেই পজ  আজে, নডেড্রাইটজয়র খ্াড়ল িাে। এক পাল মা 
িািার পড়রচ্য়হীে, নোজটা নোজটা, ময়লা ময়লা, সুির সুির, 
নেজলজমজয়জদর নিারািুড়র আর েুজটােুড়ট। 

সামজেই নিাট নদওয়াল ব্লক করা শুরু হজয় ন জে। কয়লা 
কারিাড়র, িাড়ল কারিাড়ররা নতল পুড় জয় ড়স াজরট নখ্জত এজসজে। 
পুড়লজশর  াড়  দাাঁড় জয় রজয়জে রাস্তার পাজশ। চ্া নখ্জত এজসজেে। 
হিাৎ, নপেে নথজক নক নযে চ্ীৎকার কজর ডাকল– "ও টুিাইদা, 

নকাথায় যাে...? "ড়ফজর নদজখ্, ড়হমাড়য, তন্দ্রা ো াও, একটু 

নপেজে আজরকিে। তন্দ্রা ড়হমাযীর নপেজে নথজক, অড়মতাজির 
মুজখ্র ড়দজক ড়েষ্পলক নচ্জয় রজয়জে। তন্দ্রার মুখ্ািয়ি নযে, িৃড়িজত 
নিিা  াজের কাজলা কাজলা ডালপালা। ড়িক নযে, িীষি িযথা 
নিদোয় িরা, িজয় যাওয়া িাতাস। নযে কালজিাজশখ্ীর ঝজ র 
সাজথরই িৃড়িধারা। তন্দ্রা অড়মতাজির নচ্াজখ্ নচ্াখ্ নরজখ্, ড়িজ্ঞাসা 
কজর, " অড়মতািদা নকমে আজো...? অড়মতাি আিও নিকার। নস 
রকম ড়কেুই কজর উিজত পাজরড়ে। 
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ওজদর সাজথ কথািাতিার পর, চ্লজত চ্লজত একিজের িাড় জত 
নদখ্জত নপজলা একটা কযাচ্ আউটজয়র ড়রজে। 

অড়মতাি রাজত্র আত্মহতযা করল... নিাজরর আজলা তখ্ে সজি মাত্র 
ফুটজে, সকাল তখ্জো আজসড়ে... 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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আড়ম ডাস্টড়িে অড়ধিাসী 

রিি আলী 

 
এক পলক তাকাও ো শুধুই একিার, 

এক দণ্ড দাাঁ াও ো নমার পাজশ, 

নদজখ্ নেই এিজন্মর মত এক ড়েশ্বাজস । 

কাাঁজদ পরাে নমার ড়িদীিি ড়হয়া, 

িরা আষাজে নযে িাড়ঙজে েদী থাড়ময়া থাড়ময়া! 

হাত িাড় জয় চ্াই আড়ম একটু নোাঁয়া দাও, অিুজঝজর নিাঝাি তিু 
তুড়ম ো জত ো চ্াও! 

পাজয়র ড়েজচ্ মা-ড়ট নেই নমার,  

নিার দুড়দিে আি, ড়শজর পজ    ে নিড়দয়া ড়িোজশর িাি! 

একিার নদখ্ শুধু রাড়খ্ ড়চ্ড়েয়া, 

কাক-পাড়খ্-িক-ড়চ্ল হজয় যড়দ আড়স ড়ফড়রয়া! 

নিজিড়ে শুক্লা-দ্বাদশীর চ্াাঁদ উদীজি   জে, 
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নিার অমািসযার রাত আড়সল িীিজে... 

নিজিড়ে আজলা কজর নতামার নকাল িুজ  থাকি িাজলািাড়স,  

িাজ যর ড়েেুর পড়রহাস আড়ম ডাস্টড়িজের অড়ধিাসী! 

তুড়মও নযে প  মা-ন া এখ্াজে পরিজন্ম আড়স, 

ডাস্টড়িজে দু'িজে থাকি পাশাপাড়শ । 

আড়ম ডাস্টড়িজের অড়ধিাসী... 

িাজো মা, ওই ডািার কাকুটা ো সড়তযই ি  ড়েেুর... 

ড়ক অসহয যন্ত্রিা যখ্ে সাাঁ াড়শজত ধড়রয়া,  

পৃড়থিীজত আড়েল নমাজর ড়েড় য়া ড়েড় য়া । 

নফড়লল নমাজর মাজ া এইখ্াজে আড়স  

নসই নথজক আড়ম ডাস্টড়িে অড়ধিাড়স!!! 
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আয় মা শ্ যামা 

েীতা কড়ি মুখ্ািিী 
 

দূ িা ন জলা, লক্ষ্মী ন জলা, এজলা কাজলা নমজয় 

কাজলা রূজপর অন্তরাজল আজলাররাড়শ ড়েজয় 

ন রস্থ ির আজলা জ্বাজলা, আজলা জ্বাজলা মজে 

দজশর িেয আজলা জ্বাজলা, আজলার শুিক্ষজি। 

 

নদিী কিু মা কমলা, কিু মা শারদা 

উগ্ৰচ্ণ্ডা প্রচ্ণ্ডা নয, কিু িা িরদা 

 

রামপ্রসাজদর নি ার ধাজরর নোট্ট নমজয় শ্ যামা 

নক এজলা ন া, কালী এজলা? ো ড়ক এজলা উমা? 

 

অসুর মুণ্ড নকজট নদিী, হজলে মুণ্ডমালী 
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দূ িা মাতা নক্ষজপ ড় জয় রূপ ধরজলে কালী 

কাজলা রূজপ ি ৎ আজলা, সি রূজপরই আধার 

সি নদিতার শড়ি ড়েজয় মাতা হজলে সিার। 

 

আমার নদজশর অসুররা সি মহাে, মহাে রূজপ 

নদশটা ধ্বিংস করজে তারা, নফলজে অন্ধকূজপ 

মা ন া মুণ্ডমালী আমার, মা ন া সুজরশ্বরী 

অসুর মুি কজরা মা ন া নতামার চ্রি ধড়র। 

 

মজের মাজঝ আাঁধার িোয়, আাঁধার িজরর নকাজি 

নতামার আরাধো নযে কজর সিিিজে 

অলক্ষ্মী সি দূর নহাক মা, লক্ষ্মী আসুক িজর 

আজলার পৃড়থিী হজয় উিুক মা ন া নতামার িজর। 

 

িািা নিালাোথ িীত হজলে মাজয়র নরাষােজল 
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মা'নক শান্ত করজিে িজল প জলে িূতজল 

নদখ্াজলে সি মতি্ যিজে, নচ্াখ্ খু্লজলে সিার 

োরীশড়ি কম েয় নকা, মহাশড়ির আধার। 
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তুড়ম নথজকা নতামায় ড়েজয় 

হুমায়ূে কিীর 
 

ড়চ্ল রঙা নকাে মৃতুয এজস 

ড়েজয় যাজি আমায় নো নমজর 

নতামার নথজক অজেক দূজর 

েীল রঙা নসই নদজশ, 

তুড়ম নথজকা নতামায় ড়েজয় 

আপে মাজঝ মি হজয় 

আপে নপ্রজমর আজিজশ, 

রইি ো আড়ম রইি ো আর 

িড়ি হজয় নসাোর খ্াাঁচ্ার 

পাড়খ্র মজতা  াইজিা ো আর 

নপ্রজমর  াে— িাজলাজিজস, 

মুি তুড়ম, মুি আড়ম 
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করি ো আর পা লাড়ম 

িড় জয় নতামার  লাখ্াড়ে 

ধরি ো আর িাহুপাজশ, 

তুড়ম নথজকা নতামায় ড়েজয় 

আপে মাজঝ মি হজয় 

আপে নপ্রজমর আজিজশ! 

নতামার নথজক ড়িদায় ড়েজয় 

দূর আকাজশর তারা হজয় 

থাকি আড়ম নদজখ্া নচ্জয় 

কখ্েও িা অিকাজশ... 

নদখ্জি নতামায় নদজি সা া 

আকাশ নথজক একড়ট তারা 

নতামায় নদজখ্ আত্মহারা— 

নতামার নচ্ো হাাঁড়স নহাঁজস, 

তুড়ম নথজকা নতামায় ড়েজয় 
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আপে মাজঝ মি হজয় 

আপে নপ্রজমর আজিজশ৷ 

েীলাম্বরী শাড়  পজর 

উিজি যখ্ে োজদর 'পজর 

আাঁচ্ল খ্াড়ে আলজতা কজর 

উড় জয় ড়দও িাতাজস 

নদখ্জি ধুমজকতুর নিজশ 

নতামার ড়চ্ড়লর  া নিাঁজস 

নতামার কাোকাড়ে এজস 

আিার ড়মড়লজয় যাি আকাজশ, 

তুড়ম নথজকা নতামায় ড়েজয় 

আপে মাজঝ মি হজয় 

আপে নপ্রজমর আজিজশ। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযা াজযা  করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজেখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ড়িিূড়তিূষি স্মরজি 

স্বপে কুমার রায় 

 

আি রাত আটটা পজেজরা ড়মড়েজট (১৯৫০-এর ১রােজিম্বর) োপান্ন 
িের িয়জস িাটড়শলার িাড় জত মাড়টর মায়া তযা  কজর পাড়  
ড়দজলে অমৃতধাজম। ড়তড়ে চ্জল ন জেে অজেকড়দে ! ড়কন্তু আিও 
তার িেড়প্রয়তা অম্লাে। শুধু তাই েয়, তাাঁর িেড়প্রয়তা 
ক্রমিধিমাে। তাাঁর নলখ্ায় পড়রশুদ্ধ ড়িজিজকর প্রকাশ। পজথর 
পাাঁচ্ালী অমর সৃড়ি, িািংলা পািজকর হৃদজয় সহজিই স্থাে কজর 
আজেে। তাাঁজক িাোই অন্তজরর অন্তরাত্মা নথজক শত সহস্র শ্রদ্ধা। 

১৮৯৪ খ্রীিাজের ১২ই নসজেম্বর িুধিার নিলা সাজ  দশটায় 
িতিমাে উত্তর ২৪ পর োর কাাঁচ্ াপা ার কাজে মাতুলালজয় 
ড়িিূড়তিূষজির িন্ম। রিীন্দ্র পরিতিীকাজল কথা সাড়হজতযর আড়ঙোয় 
নয ড়তে িে িজিযাপাধযায় (ড়িিূড়তিূষি, তারাশঙ্কর, মাড়েক) 
নশ্রেজের দাড়িদার তাজদর মজধয িািংলা সাড়হজতয িেড়প্রয় একড়ট 
োম ড়িিূড়তিূষি িজিযাপাধযায়। 
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ড়িিূড়তিূষি অতযন্ত দড়রয পড়রিাজরর সন্তাে ড়েজলে। ড়পতা 
মহােি িজিযাপাধযাজয়র িীড়িকা ড়েল পূিাচ্িো ও কথকতা। 
ড়িিূড়তিূষি নোটজিলা নথজকই ড়েজলে িািুক প্রকৃড়তর। চ্ারপাজশর 
রহসয তাাঁজক িয়ােক িাজি আকষিি করজতা। দুড়ট ড়িস্ময়িরা 
নচ্াজখ্ নদখ্জতে দাড়রযজক আর কু্ষধার যন্ত্রিা অেুিি করজতে 
ড়তলড়তল কজর। 

১৯১৪ খ্রীিাজে মযাড়িকুজলশে পাশ কজর কলকাতায় এজস ড়রপে 
কজলজি িরড়ত হে। চ্তুথি িাড়ষিক নশ্রিীজত প ার সময়ই ড়িজয় 
কজরে িড়সরহাট মহাকুমার পাড়িতর গ্ৰাজমর ন ৌড়রজদিীজক। 
কলকাতা ড়িশ্বড়িদযালজয় প ার সময় স্ত্রীর আকড়স্মক মৃতুয এিিং 
আড়থিক অেটজের িেয পরীক্ষা নদওয়া হজয় ওজিড়ে। 

১৯১৯ এ িঙ্গীপা া মাইের সু্কজল ড়শক্ষক হে। ড়কন্তু পজরর িের 
কলকাতায় চ্জল আজসে। এরপর হড়রেড়ি সু্কজল চ্াকড়র নপজলে। 
এই সময় মাজয়র মৃতুযর পর চ্াকড়র নেজ  ড়দজলে। পাথুজর িাটার 
িড়মদার অক্ষয় নিাজষর িড়মদাড়র কাি কজরে। এরপর নখ্লাত 
নিাষ ইেড়স্টড়টউশজে চ্াকড়র করার সময় ড়িজয় কজরে রমা 
নদিীজক। 
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িা লপুজরর পূড়িিয়া নিলায় িঙ্গলমহজল মযাজেিার থাকার সময় 
ড়তড়ে ড়িশ্বখ্যাত 'পজথর পাাঁচ্ালী' উপেযাসড়ট রচ্ো কজরে। গ্ৰাম 
িািংলার প্রকৃড়ত, দড়রয মােুষ, তাজদর সুখ্-দুঃখ্, আশা আকাঙ্খাজক 
ড়তড়ে রজঙ, রজস,  জে উপেযাজস রূপ ড়দজয়জেে। তাাঁর উপেযাস ও 
নোট জের সিংখ্যা পিাজশর অড়ধক। ড়িিূড়তিূষজের িীিদশায় 
নকাে গ্ৰজে প্রকাড়শত হয়ড়ে। তাাঁর মৃতুর পিাশ িের পর 
প্রকাশীত হয় আরেযক, আদশি ড়হিু নহাজটল, নদিযাে ইতযাড়দ সহ 
প্রায় নচ্ৌদ্দড়ট উপেযাস। 

এো াও আিাজরাড়ট  ে গ্ৰে ড়লজখ্জেে ড়তড়ে। ড়লজখ্ড়েজলে 
ড়দেড়লড়প, ভ্রমিকাড়হড়ে, ড়শশু সাড়হতয। ড়িিূড়তিূষি িজিযাপাধযায় 
সিার হৃদজয় নথজক যাজিে ড়চ্রকাল। 
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ড়মশজের আিদ্ধ িীিে 

মুস্তাফা ড়মঞা 
 

ইট পাথজর   া এক আিদ্ধ নদওয়াজল 

িীিেটা সীমািদ্ধ ড়েল।  

মজের অিাজন্ত িীিজের চ্ার শতজকর 

একশতক নকজটড়েল।  

নিড় জয় আসজত পারড়ে ো  

আসজত পারড়ে ো কমিিযস্ত ও আিদ্ধ িীিে নথজক।  

মজে হজে  ড় জয় যাড়ে এক অতল  হ্বজর 

মজে আিারও আলজতা িাজি োডাা় ড়দজতজে  

নশশজির নফজল আসা ড়দে গুজলার কথা।  

ইট পাথজর   া নদওয়াজলর সামজে 

মুি স্বাধীেতা, নখ্ালা মাজির পর মাি,  

সিুি িাস। আর িাজসর শীজষি ড়শড়শর ড়িিু।  
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এগুজলাই মজে ড়েজয় আজস সিীিতা 

আজে কড়িতা নলখ্ার েি-উদ্দীপো 

আর অেুজপ্ররিা।  

ড়কন্ত 

আি মজের নখ্া াক  

ইট পাথজর   া এক ধ্বিংজসর স্তুপ। 
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আিজকর কীড়তি 
অড়িড়মত্র 

 
নরা াজিা া শরীর মম; নেওয়াপাড়ত িুাঁড় ... 

কুাঁজ ড়ম, ড়ঢজলড়মজত নয 

নেই মম িুড়  । 

কাজির কথায় আড়ম  

ড়চ্োই নয ি ... 

নেতাড় ড়র করজত 

আড়ম নিিায় দ ..! 

এড়দজক ওড়দজক কড়র 

িকমিকম... 

মাইজেজত নদড়র হজল  

নচ্াঁচ্াড়ে েয় কম; 

আড়ম রািা, কাি কজর  

কজি নকাে রািা? 
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িদমাজয়ড়শর নতজল 

কুিুড়দ্ধ িািা...।। 
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ইমােুজয়ল হক    

 

নেজলড়ট নমজয়জদর সম্মাে কজর ো, 

িড্ড অশ্লীল ! 

স্পশিড়পপাসু নমজয়ড়ট িুরিুর কজর আজশপাজশ- 

নস কী ? 

নখ্ালা মজের ড়িজ্ঞােমেস্ক নেজলজমজয়গুজলা, 

শ্লীলতা িাজে ো - 

ওরা োড়ক চ্ড়রত্রহীে ! 

যারা পদিার আ াজল, পাজকি-নহাজটজল 

কজলি ফাাঁড়ক ড়দজয় সময় কাটায় 

তারা নয খু্ি স্বশ্লীল ! 

নরামাড়ন্টক নলখ্ক-নলড়খ্কারা োড়ক অশ্লীল ! 

িেড়প্রয়তার নলাজি ড়েজির সিংজিদেশীল 
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অঙ্গািংশ নদখ্াজো যুিক-যুিতীরা ড়ক অশ্লীল েয়? 

কু্ষধাতি নপজট নিশযািৃড়ত্ত করা অশ্লীলতা ! 

মজোরঞ্জজের িেয পজিিাড়চ্ত্র করাটা ড়ক ? 

নয স্বামী-স্ত্রীর সম্পজকি সম্মাে-িরসা নেই, 

তাজদর শ্লীলতাহাড়ে হয় ো ড়ক ? 

যারা অজেযর অেুিূড়ত ড়েজয় নখ্জল, 

তাজদর মে ড়ক অশ্লীল েয় ? 

যারা িাড়ত-ধমি নিদাজিজদ নমজত থাজক, 

তাজদর মােড়িকতা অশ্লীল োড়ক স্বশ্লীল ? 

আসজল অশ্লীলতা আমাজদর শরীজর েয়, 

অশ্লীলতা সমাজির সিংকীিিমো িািোয় !! 
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িাজলা নেই 

িাহাঙ্গীর নহাজসে 

 

িাজলা নেই নমিলা আকাশ, নদজখ্া মুখ্ লুড়কজয় কাাঁদজে নকাথাও। 

িাজলা থাক মে খ্ারাজপরা, মুজখ্ হাড়স মজের িযথাও। 

 

িাজলা নেই হৃদয় কুিুড়র, ইজে েদীর তীর িাঙা। 

িাজলা থাক দুঃখ্-নিদো, সাদা-কাজলা ড়মজল একরাঙা। 

 

িাজলা নেই ডাইড়রর পাতা, কলম হাড়রজয়জে স্বাধীেতা। 

িাজলা থাক  েতন্ত্র, শুধু আমার নিলায় ড়িজরাধীতা। 

 

িাজলা নেই আড়ম শুধু, দু'নচ্াখ্ তিুও অশ্রু ড়িহীে। 

িাজলা থাক তুড়ম, এ িীিে চ্জলই যাজি তুড়মহীে। 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১৪ 

রাসজমলার ঐড়তহয 

শাহীে ইমড়তয়াি 

 

সজন্ধযজিলা ড়েড়িজন্ত এক কাপ চ্াজয়র কত হািার হািার  ে এক 
ড়েঃশ্বাজস নশষ কজর নফজলে৷ আপোরা কত ি ই ো ড়শেী, 
প্রশিংসা করুে আর ড়েিা, কথার িালজিাোর ক্ষমতা ো থাকজল 
ড়ক আর যা নিাঝাজেে তাই সকজল হযাাঁ নত হযাাঁ নমলায় ৷ 

সমস্ত রাজষ্ট্রর রািেীড়ত নথজক শুরু কজর ধজমির গুে াে কতই 
করজেে৷ নসখ্াজে সাম্প্রদাড়য়ক সমসযা হজয়জে, কখ্েও িা িলজেে 
আমরাও নদজখ্ ড়েজিা৷ এত কথা এত নদখ্া এত  ে হুিুজ ই 
আপড়েই রা  হজয় ওজিে৷ নশাো কথা আর  েকথা ড়মড়লজয় দৃশয-
িিিোজত মােুজষর সুস্থ মড়স্তষ্কগুজলাজক অড়শড়ক্ষত করজিে ো৷ 

তা আড়ম  ে িলজিাো, ইড়তহাসই িড়ল- সামজেই রাসপূড়িিমা, 
ড়িশাল িটা কজর নকাচ্ড়িহার শহর আজলায় আজলাড়কত হজয় নমলা 
উৎসিযাপে হজি৷ ঐড়তহাড়সক নমলা; নসই রািাজদর আমল 
নথজকই চ্লজে৷ 
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নমলায় নয রাসচ্ক্রড়ট থাজক যা সকল সম্প্রদায় ড়েড়িিজশজষ 
নিারাজে৷ আিার নমলায় লক্ষয করজল নদখ্জিে নিারখ্া পজর 
িুরজত এজসজে, কাজরা আিার মাথায় পা  ী৷ 

িািংলাজদশ, কলকাতা, রািস্থাে, গুিরাট এরকম হািার 
নদাকােপাট িজস এই ড়েজয় পুজরা িমিমাট প্রড়তিের৷ নসই 
রািার সময় নথজকই রাসচ্ক্র িাোজোর িার ড়েল এক মুসড়লম 
পড়রিাজরর ৷ িিংশপরম্পরায় প্রায় ৫০প্রিন্ম নকজট যাওয়ার পজরও 
এখ্ে িাোজেে "আলতাফ ড়ময়া"৷ তার পুত্রও ড়শজখ্ ড়েজয়জেে 
পরিতিীজত িাজশর উপর কা জির েকশা ড়দজয় ৩২ নদিতার সজঙ্গ 
মদেজমাহে িাকুজরর েড়ি ড়দজয় িাোজিে ৷ 

এিাজিই আমাজদর শহর িহু নথজক িহু িের ধজর রািার নদজশ 
সাম্প্রদাড়য়ক ড়িহীেিাজি ড়মড়লত হজে৷ 
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সদুপজদশ 

অয়ে চ্যাট্টািিী 
 

১. নতলাত্ রজক্ষত্ িলাত্ রজক্ষত্ রজক্ষত্ ড়শড়থল িন্ধোত্ । 

মূখ্িস্ য হজস্ত ে দাতি্ যিং এিিং িদড়ত পুস্তকম্ ।। 

অথিাৎ - 

একড়ট িই িলজে - নতজলর নথজক (যা আমার ওপর দা  নরজখ্ 
যায়), িজলর নথজক (যা আমায় ড়িড়িজয় নদয়), ড়শড়থল িন্ধজের 
নথজক আমায় রক্ষা কজরা এিিং মূখ্ি িযড়ির হজস্ত আমায় অপিে 
নকাজরা ো। 

২. অশ্বস্ য িূষিিং নিজ া মত্তিং স্ যাদ্  িিূষিিং । 

চ্াতুযিিং িূষিিং োযা উদ্ জযাজ া েরিূষিিং ।। 

অথিাৎ - 

নিা ার অলিংকার তার  ড়ত, নহজলদুজল চ্লা হাড়তর অলিংকার। 

নেয়াড়য়কজদর চ্াতুযিতা অলিংকার আর মােুজষর অলিংকার তার 
উজদযা । 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 
উজেখ্ করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজ  যড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িতা পািাে। 
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িৃদ্ধাশ্রম 

নমৌড়মতা সরকার 
 

িন্ম ড়েল এক নোট্ট ড়শশু তার মাজয়র নকাজল। 

সন্তাে িজ া হজলা তার নেহ আদজর। 

নলখ্াপ া ড়শড়খ্জয় িজ া কজর তুলজলা, 

মােুজষর মজতা মােুষ তাজক  জ  তুলজলা। 

সু-পাজত্র ড়িজয়ও ড়দল িাজলা ির নদজখ্, 

অিজশজষ িৃদ্ধা িয়জস তার নখ্াাঁি যড়দ নমজল। 

নসও মুখ্ ড়ফড়রজয় ড়েল তার নশষ িয়জস। 

অোহাজর ড়দে কাজট নসই নমজয় থাকা সজে। 

িৃদ্ধা িয়জস তার নিাজট োজকা একমুজিা িাত 

অিজশজষ তার নশষ আশ্রয় িৃদ্ধাশ্রমই থাক। 

িাড় ির ড়েল তার, ড়েল ো নকাজো আপেিে 

যাজক িািল তার নশষ িয়জস একমাত্র সম্বল। 
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পর কজর ড়দল তাজক এক ড়েঃশ্বাজস। 

িৃদ্ধা িয়জস তার নশষ ড়েঃশ্বাস নসই িৃদ্ধাশ্রজমই।। 
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হৃদয়ঙ্গম সহি েয় 

শুিাশীষ ন াস্বামী 
 

প্রকৃড়তর ড়ক রূপ, ড়ক নসৌিযি ড়ক ড়েগ্ধতা, 

মােুষজক মুগ্ধ করার ক্ষমতা নস ড়েজির মজধয ধারে কজর রাজখ্ । 

নসই সৃড়ির সূচ্োকাল নথজক প্রকৃড়ত মােুষজক শুধু িাড়সজয় এজসজে 
তার িােিাড়সর প্রিিতায় ।  

নস চ্জন্দ্রর ড়েগ্ধতায় মােুষজক িাড়সজয় এজসজে, প্রিল তুষারপাজত 
িাড়সজয় এজসজে প্রিল নপ্রজম িাড়সজয়জে, আিার প্রিল নিদোজতও 
িাড়সজয়জে, 

িেযার িজল োড়িত কজরজে এই প্রকৃড়ত । 

তার মজধয রজয়জে প্রিল উন্মত্ততা, ড়ক্ষপ্ততা, ড়কন্তু আিার নস সৃড়িজক 
পালে কজর। প্রকৃড়ত একড়দজক  জ  আিার একড়দজক িাজঙ, তার 
এই নখ্লা অেন্তকাজলর । 

নস একড়দজক করুিাময়ী আিার একড়দজক অকরুি । 

তাই তাজক হৃদয়ঙ্গম করা সহি েয় । 
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েড়িতা কািিী 

সিাই নফসিুজকজত ড়দজে পুজিার স্টযাটাস,  

পিমী নথজক দশমী পযিন্ত ফুজরাজে ো এোড়িি 

পুজিার পযাজন্ডল নথজক শুরু কজর- 

খ্ািার নদাকাজে ও নকােও ো নকােও নমাজ  

নিার কদজম চ্লজলা কড়দে আড্ডা এিিং খ্াোড়পো 

ড়মড়ি-ড়সঙ্গারা, ঝাল-ফুচ্কা নথজক নরজস্তারাাঁর দাড়ম খ্ািার 

 

নকউই ড়পড়েজয় নেই- 

নযই নহাক ো নকে, পুজিার কড়দে 

সিাই নমজত উজিজে নদিীর আরাধোয় 

োড়ক ড়েজির রূজপর িহর নমলজত?  
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দু িা পুজিা িজল কথা- 

পুজিার কড়দে নিশ িমাড়ট আেি আর এেিয় 

সিাই ড়মজল নহ-হুজো , আড্ডা, পুজিা নশষ  হজলই আিার নয যার 
িায় ায়।।
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নকৌড়শক রায় 

নদ জশা নকাড়ট মােুজষর নিাঝা িজয় চ্জল আমার নদশ, 

ধে ধাজেয পূিি এই নদজশ আি অিাি অেটজের নক্লশ। 

পরাধীেতার গ্লাড়ে ইড়তহাজসর পাতায় পাতায়, 

িাতপাত ড়েজয় িযাস্ত মােুষ নহতায়। 

রাষ্ট্র আি িযাথি ড়েমূিল করজত দুেিীড়ত, 

িযাথি তারা চ্াঙ্গা করজত অথিেীড়ত। 

নেই সামাড়িক সুরক্ষা িা দায়িদ্ধতা, 

সুস্বাজস্থযর প্রড়ত নেই নকাজো প্রিিতা। 

 

এজসা নমারা  ড়  নসই নদশ, 

নয নদশ নদ  শ নকাড়ট মােুজষর স্বপ্ন পূরি কজর অজক্লশ। 

নয নদজশ ঐড়তজহযর ন ৌরি নলজখ্ পাতায় পাতায়, 
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কমি িীিজে িাস্ত মােুষ নসথায়, 

েীড়তপ ায়ে রাজি নহাক ড়েমূিল দুেিীড়ত, 

ড়িজশ্ব সিিজশ্রে হজয় উিুক আমাজদর অথিেীড়ত। 

রাষ্ট্রধমি হজি সামাড়িক সুরক্ষা, স্বাস্থয ও দায়িদ্ধতা, 

রাষ্ট্র নেতার থাকজি শুধু সাড়িিক উন্নয়জের প্রিিতা।
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ড়পয়া রায় 

 
নকাে নস প্রাড়প্ত 

নয প্রাড়প্তজত মে  া অপূিিিরে, 

নযখ্াজে ড়চ্রিদ্ধ ড়িন্নমজতর স্মরি৷ 

অিড়দক্ পারাপার কজর চ্ড়ল, 

গুে  াড়হ সড়িজশষজি নমার োড়হ৷ 

 

নকাে নস প্রাড়প্ত 

নযখ্াজে ইো োড়হ পায় তার ড়িকাো , 

িাজলা িা য কজর অহড়েিশ মাো৷ 

িীিে নযে পাষািস্বরূপ তরজঙ্গর গ্লাড়ে , 

নস প্রাড়প্তজত মজের োড়হ শাড়ন্ত ৷ 

নকাে নস প্রাড়প্ত 
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নযখ্াজে স্বপ্নিৃদ্ধ হজয় দ্বন্দ্ব িুচ্াজয় চ্জল৷ 

মজের পড়রচ্য় থাজক লুপ্ত হজয়, 

সকাতজর শুিড়দে আশা কজর৷ 

অদৃজি চ্ন্দ্রসূযি দুজটা িাড়ত ড়েড়িজয় , 

দুিিার নসকজতর িাড়লজত ৷ 

ড়িিুজত ড়সনু্ধর দশিে, 

চু্ড়কজয় ড়দজলম প্রাপ্ত ড়েদশিে ৷
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িিিড়িৎ িমিে 

খু্াঁড়ি ড়লড়পকার েীল দীিল িুজক 

উাঁচু্ ড়েচু্ খ্াাঁজি খ্াাঁজি 

খু্াঁড়ি স্বপ্ন নকাথা িা যচ্াকায় আাঁকা থাজক 

 

উন্মাজদর মজতা খু্াঁড়ি 

একা একা 

ড়দিা ড়কিংিা ড়েড়শ 

 

নকাে  ড়হে রহসয গুহার 

নপ্রক্ষাপজট পরশমাখ্া িজিির 

আপে িসড়ত তুড়ম  জ া - 
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শরৎ ড়কিংিা িসজন্তর 

নিড়চ্জত্রর ইড়তহাস িাড়ট 

ড়চ্রুড়ে তোড়শ 

 

ড়েিিলা শপথ নিজো 

একড়দে িার করিই ড়িক 

খু্াঁড়ি ন াপে রহজসযর 

আপে চ্াড়ি কাড়ি । 
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েুর ইসলাম 

 
যতই সূযি উদয় নহাক, 

পূিি আকাজশ।  

আিও কুকজমির  ন্ধ িাজস - 

িািংলার িাতাজশ।  

 

িাঙ্গজত হজি িািংলার, 

যত অপকজমির দাাঁত। 

আেজত হজি আিারও- 

িািংলাই সুপ্রিাত।  

 

িািংলাজক িাসজত হজি, 

সিার িীষি িাজলা।  
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তজি নস জ্বালজত পারজিা- 

সিার িজর আজলা। 

 

িািংলাজক কজরড়ে স্বাধীে,  

ড়দজয় িহু রি। 

িািংলাজক তাই িাসজত হজি িাজলা - 

হজয় িািংলার িি। 
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রািা চ্যাটািিী 
 

ড়দিস যাপজের ড়িজ  এক অেযতম মাত্রা নপজয় আসজে োরী 
ড়দিস।সমাি রাস্তা িাট সিিত্র োরীজক ড়েজয় কটূড়ি,িাাঁকা 
চ্াহড়ে,োরীজক এক মােিী ড়হজসজি ো নদজখ্ নিা যপিয ড়হজসজি 
তকমা নদিার ঝকমজক অড়ধড়েকতার ,কেোর সমতার ড়দজেও 
োরীড়দিজস শুজিোর নঢউ।রাত িাজরাটা িািার অজপক্ষা, নমািাইল 
আজিাড়লত হড়েল," মযাজসি সুোড়ম"আসজি,এই িুড়ঝ 
িজলাোজসর নথজক নিড়শ স্পধিা ড়েজয়! চ্াড়রড়দজক নতা জিা  
নপাস্টার-নফসু্টে,কত প্রশিংসা স্তুড়ত আেজ  প জে নেট দুড়েয়া 
িুজ ।িািড়ে এর কজয়ক আউি েির যড়দ িাড় র পুরুষ রা ড়েি 
ড়েি িাড় র মড়হলা,িয়ষ্কা, ড়শশু কেযাড়টর প্রড়ত নদখ্াজতা,তাহজল 
নিশ হজতা।ড়কন্তু একিে োরী প্রড়ত মুহূজতি উপলড়ব্ধ কজর চ্জলজে 
আসল িাস্তিতাজক েি িাজি। োরী ড়েজয় মাদকতা আজে, ড়কন্তু 
োরী’র প্রথম অক্ষরড়টই ‘ো’ িজলই হয়জতা আিও  একড়িিংশ 
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শতােীর এই সমজয় এজসও োরীজক শুেজত হয় প্রড়ত পজদ পজদ 
িজর িাইজর নকিল ‘ো’ শে। 

মােিচ্জক্রর নযই মাধযজম আমাজদর এই পৃড়থিীজত আসা, তার 
একড়ট অপার মাধযম এই োরী। এই োরী কখ্জো আপোর মা, 
কখ্জো আপোর নিাে আিার কখ্জো স্ত্রী। ধজমিও আজে োরীর 
সম্মাজের স্থাে। হািার সম্পজকির মাজঝ তাজদর সজঙ্গ আপোর 
আমার সম্পকি অেযতম। ড়েজিজক অজেযর সুজখ্ হাসজত হাসজত 
ড়িড়লজয় ড়দজত ড়পেপা হে ো এই োরী। প্রজতযজক ড়েজির মাজয়র 
কথা একিার মজে করুে, প্রায় প্রজতযজক নদখ্জিে সৃ্মড়ত পজট 
নিজস উিজি এক নেহিরা, দরদী, পড়রিাজরর িেয সিিস্ব তযা  
স্বীকার করা একটা মুখ্,নয  সারাড়দে হা িাঙা পড়রশ্রম কজর 
চ্জলজে সিংসাজরর িেয। এই মােুষড়টজক আমরা ড়ক িলজত পাড়র 
ো,মা নতামার নরি দরকার,আি তুড়ম িজসা মা। চ্রম অসুস্থ হওয়া 
ো া এই মােুষটা, শরীজরর শড়ির নশষ ড়িিু পযিন্ত ড়েজিজক, 
সাঁজপ নদয় । ড়িক এই িাজি স্মরি করুে আপোর সহধড়মিেী নক, 
আপোর ড়দড়দ-নিােজক,মাড়সমা-কাড়কমা, ড়দড়দমা, িাকুমা আপোর 
প্রড়ত একড়েে িান্ধিীড়টজক,এমেড়ক কাজির মড়হলা ড়টজক,নদখ্জিে 
কত রকজমর প্রড়তিন্ধকতার মধয ড়দজয় এই োরীজদর চ্লজত হয়। 
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এোরা িাজেে নেহ,দয়া মায়া িাজলািাসায়, ড়েজির কাজেই মােুষ 
গুজলার সমসযা ও সমাধাজের হালড়ট কাাঁজধ তুজল ড়েজত। োো িাত-
প্রড়তিাত পার কজরই চ্জল এই োরীর িীিে। 

োরীজদর িেয উৎস ি করা যায় িেজরর প্রজতযকড়ট ড়দে। তাজক 
উজদ্দশয কজর যা-ই করা হয়, তা-ই হয়জতা তার করা কাজির 
কাজে কম। তাই োরীজদর উজদ্দশয কজর আর তাজক সম্মাে 
িাোজত ড়িজশ্ব একড়ট ড়দে পাড়লত হয় োরী ড়দিস ড়হজসজি। নসই 
ড়দেড়ট হল আি ৮ মাচ্ি। োরী ড়দিজসর ইড়তহাসমূলত ড়দিসড়ট 
উদযাপজের নপেজে রজয়জে োরী শ্রড়মজকর অড়ধকার আদাজয়র 
সিংগ্ৰাজমর ইড়তহাস। ১৮৫৭ ড়খ্রস্টাজে মিুড়র-নিষময, কমিিণ্টা 
ড়েড়দিি করা, কাজির অমােড়িক পড়রজিজশর ড়িরুজদ্ধ প্রড়তিাদ 
িাোজত মাড়কিে যুিরাজষ্ট্রর ড়েউ ইয়জকির রাস্তায় নেজমড়েজলে সুতা 
কারখ্াোর োরী শ্রড়মকরা। নসই ড়মড়েজল চ্জল সরকাজরর নলজিল 
িাড়হেীর দমে-পী ে। ১৯০৮ ড়খ্রস্টাজে ড়েউ ইয়জকির নসাশযাল 
নডজমাক্রযাট োরী সিং িজের পক্ষ নথজক আজয়াড়িত োরী সমাজিজশ 
িামিাে সমািতাড়ন্ত্রক নেত্রী ক্লারা নিটড়কজের নেতৃজে সিিপ্রথম 
আন্তিিাড়তক োরী সজম্মলে হয়। ক্লারা ড়েজলে িামিাে 
রািেীড়তড়িদ; িামিাে কড়মউড়েস্ট পাড়টির স্থপড়তজদর একিে। 
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এরপর ১৯১০ ড়খ্রস্টাজে নডেমাজকির নকাজপেজহজ জে অেুড়েত হয় 
ড়দ্বতীয় আন্তিিাড়তক োরী সজম্মলে। ১৭ড়ট নদশ নথজক ১০০ িে 
োরী প্রড়তড়েড়ধ এজত নযা  ড়দজয়ড়েজলে। এ সজম্মলজে ক্লারা প্রড়ত 
িৎসর ৮ মাচ্িজক ‘আন্তিিাড়তক োরী ড়দিস’ ড়হজসজি পালে করার 
প্রস্তাি নদে।ড়সদ্ধান্ত হয়, ১৯১১ ড়খ্রস্টাে নথজক োরীজদর সম-
অড়ধকার ড়দিস ড়হজসজি ড়দেড়ট পাড়লত হজি। ড়দিসড়ট পালজে 
এড় জয় আজস ড়িড়িন্ন নদজশর সমািতন্ত্রীরা। ১৯১৪ ড়খ্রস্টাে নথজক 
নিশ কজয়কড়ট নদজশ ৮ মাজচ্ি োরী ড়দিস পাড়লত হয়। িািংলাজদশ 
১৯৭৫ সাল নথজক ৮ মাচ্ি আন্তিিাড়তক োরী ড়দিস পালে করজে। 
িতিমাজে পৃড়থিীিুজ ই পাড়লত হজে ড়দেড়ট, োরীর সমঅড়ধকার 
আদাজয়র প্রতযয় পুেিিযি করার অিীপ্সা ড়েজয়। নসই নথজকই আি 
অিড়ধ ৮ মাচ্ি ড়িশ্বিুজ  পাড়লত হয় ‘ড়িশ্ব োরী ড়দিস’। নদজশ 
নদজশ োরী ড়দিসিািংলাজদজশ ড়দেিযাপী যিাড়ল আর ড়িড়িন্ন 
অেুোজের মাধযজম পাড়লত হয় ড়িশ্ব োরী ড়দিস। এো া োরী 
ড়দিসজক ড়িজর নিগুড়ে রজঙর শাড় , সাজলায়ার-কাড়মি ড়কিংিা োরী 
তার পেজির মজতা নপাশাকড়ট পজর ড়দেড়ট উদযাপে কজর। 
িারজত ড়দেড়টজক ড়িজর োো আজয়ািে করা হয়। এইড়দজে 
োরীজদর তাজদর কমিস্থজল সিজচ্জয় ি  পজদ কাি করার সুজযা  
নদওয়া হয়। নযমে একড়ট পুজরা ড়িমাজের প্রজতযকড়ট পজদ নদওয়া 
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হয় োরীজক এিিং নসই উজ ািাহািড়ট নফরত আজস ড়িক দুড়দে 
পর। কাোডায় োরীর প্রড়ত সম্মাে িাড়েজয় িযাকজোজট যুি করা 
হয় োরীর েড়ি। যা নদশড়টর মুযার নদ শ’ িেজরও হয়ড়ে। োরী 
ড়দিসজক ড়িজরই এ আজয়ািে কজরে তারা। এো া োরীর প্রড়ত 
সম্মাে িাড়েজয় নসৌড়দ আরজিও পাড়লত হয় ড়িশ্ব োরী ড়দিস। তজি 
তারা তা ৮ মাচ্ি পালে কজর ো। তারা তাজদর মজতা ড়দে ড়িক 
কজর ড়দেড়ট পালে কজর আসজে। অেযড়দজক চ্ীে, িাপাজে 
ড়দেড়টজত োরীজদর কমিস্থল নথজক েুড়ট নিাষিার নরওয়াি আজে। 

োরীজদর, প্রড়তড়েয়ত, আমাজদর সমাজি, পড়রিাজর, ড়ক অড়ফস ড়ক 
রাস্তা িাট,পািড়লক নেস সিিত্র আশঙ্কায় ড়দে কাটাজত হয়।একটু 
সাহাযয কজর আজরা ি  ফাাঁদ ড়েজয় েুাঁক েুাঁক করা মুজখ্াশ প া 
ড়কেু িৃিয মােুষ ক্রমা ত োরীজদর অপমাড়েত,একটু দয়া দাড়ক্ষিয 
নপজত উদগ্ৰীি আর তাজদর মুজখ্াশ খ্জস প জলই িদোজমর 
তকমায়।োরী রা একিে পূেি স্বাধীে মােুষ,একটা স্বাধীে স্বত্তা 
আজে তাজদর ,নিার কজর তাজদর ওপর চ্াড়পজয় নদওয়া ,ড়েয়ন্ত্রি 
করা ,মােড়সক অতযাচ্ার করা কখ্জোই োরী প্র ড়তর সহায়ক হজত 
পাজর ো,যতই োরী ড়দিজসর িয় ধ্বিা ও াজো নহাক ো নকে ! 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ড়রয়া রায়
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ড়েজিদজে- অড়িড়মত্র 

 

িাহাড়র 
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পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজযা ও। 

পাজয় পাজয় ১১৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লা জে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার িেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

            সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর 
কযাজমরা, তজি েড়ি পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে 

‘’Camera-man of the week’’ েড়ি পািাজত পাজরে নয নকাে 
ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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 প্রকৃড়ত... 

Camera-man of the week 

নিযাড়তমিয় দাস 
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পুেি 
প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়িতা, অিু ে,  ে, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

              ।।সমাপ্ত।। 


