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ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

োজিস মাহমুদ 
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- শযামল কুমার রায়, সায়রী লাহা, রিি আলী, অড়মতাি 
দত্ত, েীতা কড়ি, আবু্দল রাহাি, দীলরুিা ইয়াসড়মে, রামােন্দ দাস, 
ন ালাম রসুল, িিিড়িৎ িমিি, অয়ে চ্যাট্টািিী, িকুল িাো, পড়ল 
ন াষ, অড়মতাি মেু, অতন্দ্র দত্ত এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ড়পয়া রায়, সায়ড়িকা নচ্ৌধুরী ও সাহােুর 
হক। 
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ফড় িং কথা 
 

নেট ফড় িং এর পাঠক সিংখ্যা ৩০ হািার ছাড় জয় ন ল। আমাজদর 
ড়িয় নলখ্ক-নলড়খ্কা, আপামর পাঠক-পাড়ঠকার িাজলািাসা, উৎসাহ 
িযতীত যা কখ্জোই সম্ভিপর ড়ছল ো। তাই ধেযিাদ িাোই সিাই 
নক। আসন্ন নকাচ্ড়িহার ও নকালকাতা িইজমলা উপলজে আসজছ 
নেট ফড় িং এর িই নমলা সিংখ্যা-২০২০। নকাচ্ড়িহার িই নমলা 
শুরু হজে ৩০নশ ড়িজসজের নথজক। িই নমলা উপলজে োো 
কমিসূড়চ্ নেওয়া শুরু হজয় ন জছ। সারা ড়িজের িই-নিমী মােুজষর 
কাজছ িই নমলার গুরুত্ব অপড়রসীম। এই নমলার িেযই তারা 
অজপো কজর থাজকে সারা িছর। তাই ড়ি ত িছজরর মজতা 
এিছরও আসজছ নেট ফড় িং িই নমলা সিংখ্যা। প ার আমন্ত্রি 
রইজলা সিার কাজছ। 
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অড়িমাে 
শযামল কুমার রায় 

 
ড়শউড়ল, তুই কৃষ্ণকড়ল 

আর আড়ম? নিিীমাধি। 

মালতীিালা সু্কল? থাক ো হয়। 

রাত নিার ঝ  া কজর ক্লাি দু'িজেই 

অথচ্, নিাজরর ড়শউড়লর মজতাই তািা তুই 

কখ্ে নয অড়িমাে সড়রজয়, 

আ াতগুজলাজক লুড়কজয় 

কাজছ চ্জল এড়ল- 

িােজতও পারলাম ো। 

মুখ্ ো নদখ্ার- নসই রাজতর িড়তজ্ঞা? 

ড়শড়শজরর িজল ধুজয়, মুজছ ন জছ 

শুধু থমথজম মুখ্ আর িমা অড়িমাে। 

সকাজল অড়ফস, মোই এর সু্কল, মাজয়র ওষুধ 
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নতার ড়দে নকজট যায়, িযস্ততা আর উৎকণ্ঠায় 

মোই আর আড়ম ড়ফজর এজল, ি  ড়েড়িি তুই 

নচ্ো ছজন্দ, শুধু নতার ড় ড়ন্নপো 

ড়কন্তু, রাজত? নতাজক ছুুঁজত চ্াওয়ার নসই মুহূজতি! 

নকাে নস আজিজশ, কান্না নেজম আজস? 

মড়লেতার নশষ, িাজলািাসািাড়সর শুরু। 
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িীিে খ্াতা 

সায়রী লাহা 

 

নসড়দেও ড়শড়শর নিিা  ন্ধ নলজ ড়ছল নতামার  াজয়, 

অজপোরত দৃড়ি ড়েজয় দাড় জয় তুড়ম ড়ছজল আমারই আড়িোয়। 

আমাজদর িাজলািাসার িড়তড়ট মুহূতি আিও সড়িত, 

িাজলািাসা কখ্েও কজরড়ে নতামায় আমায় িড়িত। 

নতামার ওই রজে নিিা কাজের দুলটা আিও আমার িুক 
পজকজট, 

নরজখ্জছ নতামারই নছাুঁয়া, নতামারই সৃ্মড়তজক এ হৃদজয় িাপজট। 

নতামারই ড়িগ্ধ সিুি হাড়সজত আিজক িৃদ্ধ আড়ম,নকাথায় তুড়ম? 

এিার নতা এজস ছুুঁজয় যাও, এ হৃদজয়র মরুিূড়ম। 

নসড়দে নয িজ া কথা ড়দজয়ড়ছজল দাুঁড় জয় আড়িোয়, 

িেজম মরজি সাথ নদজি তুড়ম িীিে খ্াতার নশজষর পাতায়।। 
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বিধ বৈরাচ্ার 

রিি আলী 

 

 েতন্ত্র ড়ক? কার মজে উুঁড়ক মাজর িশ্ন? 

দশিজে মাজর, মজর একিজে, এড়ক েযায় োড়ক দু:ৈপ্ন? 

িজলজছ  েতন্ত্র নসই পাজি েমতা যার পাল্লা িারী! 

এজত নকইিা নশাজে ড়েপীড় জতর কান্না-ধ্বড়ে! 

নসই করজি শাসে, নহাক নস তাজত অেযাজয়র হাজত েযাজয়র ড়িচ্ার! 

সিংখ্যার নিাজর নহাক নস নতা ড়েজরট বৈরাচ্ার! 

 

 েতন্ত্র ড়ক এই, যাজত নশাড়ষত যাজচ্ েমা, 

োড়ক  েতজন্ত্রর ি-কলজম বৈরাচ্াজরর দামামা! 

 েতন্ত্র ড়ক নসই যাজত ড়ফজর আজস ড়িড়টজশর কালাপাড়ে, 

োড়ক পশুর সুজখ্র লাড়  ড়দজত হয় েরিড়ল! 

নদশ-মাতৃকা ড়েিৃজত কাুঁজদ, নকাজল শত শত ড়শশুর শি, 
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ড়ক হজে, হজে টা ড়ক, রাম োড়ক রািি সি? 

রািা কজর শাসে িিার োজম, োমািড়ল  ায়, 

দাজের োজম চু্ড়র কজর সি ড়িজকায় রািপাট হায়! 

রািধজমির কাজছ ড়েিধমি ি , এড়ক শুড়ে কু-লেি কথা, 

ড়েিিূজম আি পরিাসী নমারা কাজর নশাোই মজোিযথা ! 

 

উত্তর আজছ িাকরুদ্ধ আি, 

দড়েিই িা নকাে সুজখ্, 

পূিি আি ড়েরুপায় কাুঁজদ, 

পড়িম শুধুই টুজট আর মজর মাথাকুজট! 

মড়ধযখ্াজে আজছ যারা োসরুদ্ধ আি, 

 েতজন্ত্রর ড়কই িা আজস যায়, িুঝজি ড়ক নকউ তার বৈরাচ্ারী 
সাি! 

নমাদ্দাকথা  েতন্ত্র ো হজয় যড়দ মােিতন্ত্র হত, 

ধজমির োজম অধমি সি কজিই  ুুঁজচ্ নযত! 
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অিযিাড়ম েীরজি নদজখ্ িড়িজতর হাহাকার, 

লািো কত যারা ছলোর ড়শকার, 

নকৌরজির পাশার চ্াল আি হত ড়েড়িিকার, 

থাকত যড়দ নদখ্ত কত ড়েষ্কলুষ অোচ্ার, 

িজল-স্থজল-অিরীজে রাি কজর বিধ বৈরাচ্ার! 

             

 

 

 

 

ড়িয় পাঠক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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িাথিো 

অড়মতাি দত্ত 

 
দাও ড়িোস, দাও িজলািাসা, 

দাও, সু ড়ন্ধত আকাশ। 

দাও খু্জল দাও সি দ্বার, 

 ুড়চ্জয় কাজলা আুঁধার। 

আসুক েড়ন্দত মুে িাতাস। 

দাও েি আশা, েি উদযম, 

দাও ড়ফজর দাও, ড়েিিয়, 

দাও ড়ছুঁজ খু্ুঁজ , উড় জয় দাও, 

িতারক চ্ক্রাজির, যত িাল। 

িাগুক ছন্দময় রুদ্রকাল, 

আসুক আকাড়িত নদ্রাহকাল, 

আসুক িহু কাড়িত, 
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নিযাড়তজ্জ্বল েূতে সকাল। 

দুুঃখ্ মৃতুয িরাগ্রস্ত আি, 

মুখ্ লুড়কজয়, আ াল ড়েজয়জছ, 

যত অযথা ড়েষু্ঠর,– 

ড়েস্ফল তাপ উত্তাপ। 

লাজির ৈজপ্ন মাজত, 

ড়মথযা,আিজকর নযাধে, 

িড়তিাদহীে সমাি িীিে, 

নস নতা, অরজিয নরাদে। 

সজতযজর দাও ৈিি ড়সিংহাসে। 
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ও নমজয় তুই 

েীতা কড়ি 

 

ও নমজয় তুই কাুঁড়দস নকে? ও নর দুিিা ী কেযা 

োরী-মািংস নলালুজপরা সি করজলা রে-িেযা! 

নতার মা ড়ক মজরজছ? মজরজছ ড়ক নতার শত শত মা-নিাে? 

আমরা নেজিা িড়তজশাধ আর করজিা নয দিংশে। 

 

মহাকালীর মতে েৃতয শুরু কর আর িল মাভিুঃ 

োরী-মািংস নলািীরা সি যাজিই শ্মশাজে, যাজে ঐ 

অসুর-ড়েধে করজলা নয কালী আমরা নয সি তাুঁরই িাত 

রেিীজির িিংশ ধ্বিংস, আমাজদরও আজছ দশড়ট হাত। 

 

এক হাজত হজি মুণ্ডজেদ, আর হাজত কুদৃড়ি-নলাপ 

োরী-কামো িস্ম করজিা, আগুে জ্বালাজি ড়িেয়ে 
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আর সইজিা ো অেযায় আর অতযাচ্াজরর শি-ড়মড়ছল 

পশুর রজে নধায়াজিা নস পাপ, রািপজথ হজি নশাক-ড়মড়ছল 

ওজর োরী সি নিজ  ওঠ আর মাজয়র মজন্ত্র নে শপথ 

আমরা নদখ্াজিা ড়িেজক আি েতুে আইজের েতুে পথ।           
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ড়দ ি আকাশ 

আবু্দল রাহাি 

 

ড়দ ি আকাজশ িজয় চ্জল পাড়খ্ 

িকৃড়তর সিুিায়জের উপজর ড়দ ি আকাশ সমজয় সমজয় তার 
অপরূপ দৃশয ফুড়টজয় নতাজল। 

আকাজশ সূজযির দীপ্ত রাড়শ িকৃড়তজক িাড় জয় নতাজল মজোরম 
পড়রজিজশ। 

ড়দ ি আকাশ ড়িরাি কজর এই সুন্দর পৃড়থিী িুজ  আর ফুড়টজয় 
নতাজল অপরূপ নসৌন্দযি। নম লা আকাশ িাজক যায় কাজলা 
অন্ধকাজর 

িৃড়ি প জল চ্াড়ষর আেন্দ হয়। 

ড়দ ি আকাশ যা িহে কজর আসজছ ড়দজের পর ড়দে। 

শরজতর আকাশ উৎসজির আজমজি িড়রজয় নদয় আপামর িািাড়ল 
নক। 
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তাই ড়দ ি আকাশ ড়চ্রিীিে িহমাে হজয় আজছ িড়তড়ট মােুজষর 
মজে। 
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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 উজল্লখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

 

নেট ফড় িং এর িড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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অজপো 

দীলরুিা ইয়াসড়মে 

 

অধীর অজপোয় গুেড়ছ িহর, 

আজলায় িরা নসই ড়দেটার, 

ৈপ্ন গুজলা আসজি নযড়দে, 

িাস্তজির আড়িোয়। 

রূপ নেজি কঠর পড়রশ্রমগুজলা, িশাড়ির 

আর বধযিয গুজলা তৃড়প্তর। 

িলি নসড়দে নচ্ুঁড়চ্জয় আড়ম, 

মাজেড়ে কিু পরািয়। 

ছুুঁজয়ড়ছ আড়ম ৈপ্ন গুজলাজক, 

নরজখ্ড়ছ আমার ওয়াদা, 

"হার মাো" শব্দ দুড়টর সজ্ঞা, 

নরজখ্ড়ছ আমার কাজছ অধরা। 
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নকামজর কুসুজমর কিি 

রামােন্দ দাস 

 

নয ড়শশু আিজকই িজেজছ িড়তজিশীরা দলজিুঁজধ নদখ্জত আসজছ 
নছজল ো নমজয় হজয়জছ? তারপর এজক এজক মে  া উড়ে আর 
সািাজো কথা নিযাড়তষী িা য  িো। আি নথজক িায় পুঁড়চ্শ িছর 
আজ  রড়হম চ্াচ্ার সাজথ আড়ম অোথ, ড়েজয় আজস তার িাসা, এই 
ড়ক মােড়িকতা! ছুুঁজ  ড়দজয়জছ নয নকামল িৃি কুসুম ফুজলর পাুঁপড়  
নক েদিমায় নস নকাে সিযতায়? খু্ুঁড়িয়া নি াই আিও আসল 
সড়তযটা মাজঝ মাজঝ ৈজপ্নর মজধয িাজস মাজয়র আুঁচ্ল খ্াো। িসড়ত 
পা ায় ফুুঁজটাচ্াল নকাঠায় কুসুম ড়িিাড়হত নযা য যখ্ে কেযা রড়হম 
চ্াচ্া িজল এিার নতাজক ড়িজয় ড়দজত হজি মা, আড়ম আর কতড়দে 
িাুঁচ্জিা! এসি কথা একদম েয় আব্বা আড়ম নতামায় একা নফজল 
নকাথাও নযজত পারজিা ো, নশাে মা নতার খু্ড়শজতই আড়ম খু্ড়শ 
আমার কথা ড়চ্িা কড়রস ো, তারপর অজেক কজি কুসুম ড়িজয় 
করজত হজয়জছ রাড়ি, রুজপর মাধূযি তাই ড়িজিদ  জ জছ রড়হজমর 
ড়েজির নমজয় ো িািো কল্পোয় রািার িাড় র রািরােী ড়ছল 
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কুসুজমর মা। ড়ঠক নসৌিা য কজরই সন্ধাে এজসজছ সুপাি নছজল 
ইড়িড়েয়ার আেুষ্ঠাড়েক ড়িিাহ েি-দম্পড়ত একটা িছর কাজট েতুজে 
যতজে! িসড়ত পা ার নছজলর হাজত খ্ির আজস রড়হম চ্াচ্া মারা 
ন জছে কাল রাজত, নকােক্রজম শাড় র নকামর গুুঁজি ৈাদ ড়ছল 
মজে, পথ েয় নিড়শ দূরত্ব তিুও নযজত ড়দল ো ৈামী আর েশুর। 
কিজর মাড়ট কথা ড়দজয়ড়ছলাম আড়ম রািিাড় র রােী কান্নায় 
  া ড় ,নশাজকর ছায়ায় ক্লাি কুসুম ড়দজের নশজষ কাজির ফাুঁজক 
কাুঁজদ আর মুজছ দরিার নকাজে কি িুজলজত পাজরড়ে, হঠাৎ 
একড়দে িড়ম আর মাথার যন্ত্রিা  ুরজছ নযজো চ্াকা কারিটা 
িাোর আসার আজ ই অেুিজি সি িযে িৃদ্ধ োশুড় র মিিয 
কুসুম অিুঃসত্ত্বা। নছজল চ্াই সিংসার হজি কুল িিংশ নমজয় হজল 
করজিা ড়িতাড় ত! পয়লা ড়দজের নথজকই ড়েয়ম যথারীড়ত কুসুম 
পুকুর িুি ড়দল- মাদুড়ল পড়রজলই হইজি পুি সিাে ড়িয়! এ  াুঁজয় 
এর আজ  যত নছজল হজয়জছ সিাই ওই িটতলা ধযাে করা 
সন্নযাসীর লাল সুজতা িাুঁধা কিজি। এসি অৈড়স্ত অিজর কুসুজমর 
ৈামী িাদলজক পাজশ এজল িুড়ঝজয় িলজি িািা- মাজক ! নসও 
ছুটজছ পুি সিাজের নলাজি সন্নাসীজক ধরজত। রুদ্রাজের মালা 
পরজে ন রুয়া ধুড়ত পািাড়ি মাথায় পাকা পাকা চু্ল ঝুল চ্াপ দাুঁড় , 
ঝুড়লর নিতর এক দন্ড খ্ কুজটা িাড়হর কড়রয়া কুসুজমর কুেুই 
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মাড়পয়া িুড়ঝল িাড় জছ মজন্ত্র এক দুই ইড়ি িাুঁড়ধয়া ড়দজয়জছ মাদুড়ল 
হজি ড়েড়িত নছজল িড়লয়া হাওয়ায় িাসা থড়ল নমাহর িড়তি কজয়ক 
কড়  ন জলে সাধু এখ্েই। সিংসারময় সিাই হাড়সখু্ড়শ কুসুম 
িাদলজক পাজশ নপজয় কাজে কাজে মজের কথা িজল আমরা নছজল - 
নমজয় উিজয়ই িজলা খু্ড়শ? িাদল অতযি  াম্ভীজযি ড়চ্ৎকাজর চু্প 
কজর শুজয় থাজকা তুড়ম, আড়ম মাদুড়লর ড়েয়মখ্াো শুজে আড়স!  ন্টা 
খ্াজেক ধজর কুসুম কাজন্দ থাজক ন াপজে িাদল নযজো পুজরাড়হত 
নিজশ  ীতার িািী পাঠ করজছ! শুজে োও কুসুম কিিজক িড়মর 
কিলার মজতা সিিেি রাখ্জি সাজথ আর সপ্তাজহ সাত ড়দে 
ড়েরাড়মষ আহার িাো ার িজল কিি ধুজয় খ্াজি সাধু-সাধু-সাধু 
িিাম করজত হজি ড়দজে দুপুজর শয়জে যাওয়ার আজ । নকজট ন ল 
দশ মাস এিাজি- কুসুজমর িে ড়দজয়জছ কেযা-সিাে নমজয়, নমজয়র 
মুখ্ ো নদজখ্ই ছুজট ন ল নসই সাধুর নখ্াুঁজি নদখ্া ড়মলল ো সারা 
 াুঁজয়, ড়ফজর এজস রাজতর অন্ধকাজর িাদল িজিশ কজর কুসুজমর 
 জর  ুমি রজয়জছ দুিজেই তুজল ড়েজয় কাুঁজধ অদূর অিাোর পজথ 
িিল  ড়তপজথ হাুঁটজত থাজক নফজল আজস ড়েিিে িঙ্গজল সদযিাত 
ড়শশু ড়েজির নমজয়জক। কুসুম নচ্াখ্ নচ্জয় নদজখ্ নমজয় নেই পাজশ 
নমজয়র সন্ধাজে এিার িুড়ঝ িুঝজত পারলাম অোথ হওয়ার মাজে! 
আমার মাও হয়জতা আমায় খু্ুঁিজছ এিাজিই এই ড়িে িূিজে। 
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নদখ্া ড়মলজি পজথই নমজয় আর মাজয়র আশায় অজপোয় কুসুম 
কিি মাড় জয় হাুঁজট  ৃড়িত সমাজির িুজক। 
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িনু্ধরা সিাই রাস্তায় 

ন ালাম রসুল 

 

নম  এজস নেজক ড়দল ড়হিংসা 

িৃড়ি োমজলা 

সুযি তখ্ে পূিি নদশীয় এক ো ড়রজকর মজতা চ্জল যাজে 

আড়ম অেি কাল ফুড়রজয় নফজলড়ছ বতড়র কজরড়ছ একড়ট স্তম্ভ 

এখ্ে অন্ধকার আমার মাজয়র মজতা 

আড়ম িেিূড়ম ড়িো চ্াইড়ছ 

 

িজলর সি ধমি আমার একার 

আড়ম একড়ট োলু উপতযকা 

 

এই দুুঃজখ্র ড়দজে পিিতজক িািাই 

পাড়খ্ উ জছ আজেয়াজের সুর 
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আজলা জ্বলজছ পান্থ শালায়  

আড়ম হৃদয়জক ড়েজেপ কড়র দ্বীপ মালায় 

 

িনু্ধরা সিাই রাস্তায়  

দাুঁজত িািজছ দরিার ড়খ্ল  

অসহয সহােুিূড়তশীল আকাশ। 
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রসায়ে  ল্প নশাজে 

িিিড়িৎ িমিি 

 

অফুরি আশা িাল িুজক নিুঁজধ 

কৃষক 

লাঙ্গল 

কাুঁজধ নতাজল -যুজ  যুজ  ড়েরির চ্াষািাদ চ্জল, 

 

অেুকূল পড়রজিজশ সিং ম  জট। 

েজল পজ  বিধ'র ফসল, 

 

িাতাড়সর মা খ্ািার আজে, 

 

নসামিার, দুপুজর - 

আজলর মাথা সিংজ াপজে নশাজে 
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ৈামী-েীর উেল রসায়ে  ল্প 

রাজত নকাে স্টাইজল রড়ত-ড়ক্রয়া হজি 

 

পািা িাজত নপুঁয়াি কুড়চ্র নদশ 

হালুয়ার িীিেী শড়ের ছদ্মজিশ 

 

লো নেকুর চূ্ াি তৃড়প্ত নিজক আজে। 
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সদুপজদশ 

অয়ে চ্যাট্টািিী 

 

১. নক্রাজধা হষিি দপিি হ্ীুঃ স্তজম্ভা মাোমাড়েতা । 

যমথিান্নাপকষিড়ি স বি পড়ন্ডত উচ্চজত ।। 

অেুিাদ - 

নক্রাধ, হষি, দপি, লজ্জা, ঔদ্ধতয ও অহিংকার যাজক কতিিয নথজক 
ভ্রি কজর ো তাজক পড়ন্ডত িজল । 

২. যথাশড়ে ড়চ্কীষিড়ি যথাশড়ে চ্ কুিিজত । 

ে ড়কড়িদিমোজি েরাুঃ পড়ন্ডতিুদ্ধয়ুঃ ।। 

অেুিাদ - 

পড়ন্ডত িযড়েরা ড়েজির শড়ে অেুসাজর কাি করার ইো কজরে, 
ড়েজির শড়ে অেুসাজর কাি কজর থাজকে এিিং নকাজো ড়কছুজকই 
অিজ্ঞা কজরে ো । 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজল্লখ্ করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

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

কড়িতা পাঠাে। 
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নতামার োজম 

িকুল িাো 

 

নতামার োজম  

কল্পোরা ছুজট আজস 

নতজ  আজস সৃ্মড়তিার 

অেুিূড়তর সা জর ড়েমড়জ্জত হই 

 

নদড়খ্, পাজশ িজস আজছা তুড়ম। 
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নছাট্ট পড়রচ্য় 

পড়ল ন াষ 

 

িীিে পজথর এই পান্থশালায়,  

দুুঃখ্ থাজক সদাই পাশাপাড়শ।  

ছায়াই শুধু সাথী িড়তেজির,  

িাড়ক িৃথা মুহুতি আলাপজের।  

 

আুঁধাজর হারায় অড়স্তত্ব, 

তিুও িড়তমুহুতি অেুিজি রাখ্া।  

সদা রড়স্মর ড়িপরীজত েুদ্র কায়া,  

িড়ত মুহূতিগুজলা সাজথ থাকা।  

 

রাড়ি তুড়ম ড়ফজর আজসা নকে? 

ক্লাি মজে আুঁধার ছ াও নকে?  
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ন াপে িযাথা আমায় কাুঁদায়,  

হায় নর হায় নর... এড়ক ড়িরজহ।  

 

ড়িষন্ন নিলার অলস েজি  

সৃ্মড়ত যখ্ে প জি মজে,  

আমার কথা নেই নকাে  হীে হৃদয়,  

 সৃ্মড়ত-টুকু িজয় ড়েজয় চ্লজিা নছাট্ট পড়রচ্জয়। 
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অড়মতাি মেু 

 
আজরা ড়কছু চ্াই, আরও ড়কছু, 

অন্ন-িে িাসস্থােই শুধু েয়। 

দাও, চ্পল সুিাড়সত ড়েমিল,          

হাড়স-খু্ড়শজত িরা মুে পিে। 

িাত েয়,  র েয় শুধু, 

দাও িিিালী দীপে দীড়প্তময়, 

উদ্দীপ্ত ড়িেুড়রত দীপ্ত আিা। 

ফুল িরা  াছ দাও,  

দাও আজরা িল িরা েদী, 

দাও আেন্দ, দাও অিকাশ, 

দাও মধুরজস িরা, ঔদাযি  াে,  

িড়ত িতুযজষ কিিকুহজর। 
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পূিি মুড়ে দাও, দাসত্ব হজত, 

দাও েতুে সিংজ্ঞা, ট্রাজিড়ির। 

দ্রুত লজয় আসুক সুড়দে। 

ড়শল্পাড়য়ত বশড়ল্পক ড়শল্পায়জে, 

দাও মধুর মাধুজযির ড়িজোদে, 

এ ি ৎ-সিংসার নহাক, 

সঙ্গীত মুখ্ড়রত আেজন্দ মে। 

ঐ নচ্জয় নদখ্, ে র সিংকীতিজে 

ভ্রমজররা, দজল-দজল  াে  ায়। 

িাজ  িাথিো, সমাি িীিজে। 

মােিতা নতাজল সুর আশায়-আশায়।
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অতন্দ্র দত্ত 

 

েদীতীজর পুষ্পগুে নিজস যায় েদীিজল, 

ধুজয় ন জছ বিড়চ্িযময় িড়িিল িিিালী রি, 

কুয়াশােন্ন অিগুণ্ঠজি োকা ড়িড়েন্ন ড়শড়শর স্ফড়টজক। 

মেহাড়রেী মজোয়ারা সুদূজরর পাজে নখ্ালা িাোলায়, 

িাি পাড়খ্র সন্ধাজে পড়রযায়ী পরকীয়া  াে নশাোয়, 

েীলরিা শড়মিলা অিরীজে িাজস ছড়ি ড়তয়াসায়, 

শুড়ে আিও িাতাজস আকাজশ িাি নরখ্ায়, 

সাদা নপুঁিা পুড়িত থজর-থজর পুিীিূত আকাজশর  ায়। 

িাসমাে নিমাতি-পি পাজঠ মােিীয় িািচু্র, 

মজের  হজে  হেরাড়ত কথা িজল নকামলকজণ্ঠ, 

িতযজয় িাগ্রত িতযয় নিজ  ওজঠ পিিতমালা, 

োসকজি শুজষ নেয় িীিজের সন্ধাজে আোজ াো, 
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িেআিরিী নিদ কজর েজ  ওজঠ স্তেযু ল, 

ড়িিাড়িত ড়িিাড়িকায় েদীিলধারায় নমাহোয়। 

িাজ  সুন্দর বশড়ল্পক আড়ঙ্গজক ড়মলোয়তজে নযৌেতায়। 

ড়িজোড়িত িদ্ধ িন্ধজে চ্ীৎকার ধ্বড়েরজি িািচ্িল, 

ড়েজিজরই শুধু খু্ুঁজি ড়ফড়র িোরজিয েেতায়। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ড়পয়া রায়
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ড়েজিদজে- সায়ড়িকা নচ্ৌধুরী 

 

এক পাজয় দাুঁড় জয় 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজত পাজরে এই েের এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজিরিা, িাোে 
আপোর অড়িজযা ও। 

পাজয় পাজয় ১২০ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়িয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লা জছ আমাজদর িড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার িেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাি করজিা আমরা। 

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

‘’Camera-man of the week’’ ছড়ি পাঠাজত পাজরে নয নকাে 
ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ি 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল িক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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 বশশি... 

Camera-man of the week 

সাহােুর হক 
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পুেি 
িড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়িকা আপোজদর সিার তাই িশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মিিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অিু ল্প,  ল্প, িিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

              ।।সমাপ্ত।। 


