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- পুেম নিাস, নকৌড়শক রায়, রিি আলী, আবু্দল 
রাহাি, শুিাশীষ ন াস্বামী, হুমায়ূে কিীর, ড়িরড়িৎ বিরা ী, 
আোরুল ইসলাম, অিড়ল নদ েন্দী, ড়রয়া রায়, ড়েতা কড়ি, 
অয়ে িযাট্টািিী, শযামল কুমার রায়, িটু কৃষ্ণ হালদার, 
অড়মতাি দত্ত এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, ডঃ শতরূপা ন াষাল িট্টািার্ি, তুড়হে 
সাজ্জাদ নশখ্ ও উৎস িট্টািার্ি। 
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ফড় িং কথা 
   

সমজয়র ড়েয়ম নমজে নকজট ন ল িছজরর প্রথম মাস। শীত ড়িদায় 
নেজিা নেজিা কজরও নর্ে ড়িদায় ড়েজত িাইজছ ো। িসন্ত সমা ত 
িাোে ড়দজে োো িাহাড়র ফুজলর  ন্ধ আর মৃদু িাতাজসর নছাোঁয়া। 
তিুও রাজিযর োো প্রাজন্ত পড়িমী ঝঞ্ঝার কারজি ঝ -িৃড়ি হজে 
তাই তাপমাত্রার পারদ নেজম ন জছ অজেকটাই। নখ্াদ রািধােী 
নকালকাতাও কািু হজয়জছ ঝ  িজল। তজি ঋতু পড়রিতিজের এই 
মরশুজম সািধাে থাকাই নেয়। োো অসুখ্-ড়িসুখ্ এর প্রজকাপ 
নদখ্া র্ায় এই সমজয়ই। নসইসাজথ কজরাো িাইরাস এর সািধাে-
িািীও নশাো র্াজে িারড়দজক। তজি এখু্ড়ে আশঙ্কার ড়কছু নেই। 
শুরু হজয় ন জছ নকালকাতা িইজমলা। িই প ুে, িই প াে। 
নসখ্াজে প্রকাড়শত হজয়জছ নেট ফড় িং িইজমলা সিংখ্যা। শুধু তাই 
েয় আপোজদর কাজছ নেট ফড় িং এর উপহার স্বরুপ রইজলা 
সমূ্পিি েতুে আড়িজক নেট ফড় িং সিংখ্যা-১২৫, সকজলর কাজছ 
প ার আমন্ত্রি রইজলা। সিাই িাজলা থাকুে, সুস্থ থাকুে। 

 
 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

নখ্াকা 
পুেম নিাস 

 
এই নতা নসড়দে নছাট্ট পাজয়  

পক্ষীরাজির ন া া  

নখ্লোগুজলা িাঙজলা নকে  

র্াজে ো নতা নিা া।  

 

এ ড়ি ড়স ড়ড ড্রড়য়িং খ্াতা 

আরও কত রকমাড়র  

আমার নসাো আোঁকজছ িজস  

কুকুরছাো আর নমজ র িাড়র।  

 

এক দুই ড়তে গুেজত ড় জয়  

আকাশ পাজে নর্ই 

সূড়র্যমামা হাড়রজয় ড় জয়  
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তারাগুজলাও আর নেই।  

 

আকাশ িুজ  নমজ র কিা  

র্াজে নহোঁজট নহোঁজট  

আমার নখ্াকা আোঁকজছ িজস  

নম  মুলুজকর নদজশ।  

 

ওজর নখ্াকা ওজর নখ্াকা  

অজেক হজলা আোঁকা  

িাোঁশ িা াজের মাথার ওপর  

ঐ িাোঁদ উজেজছ িাোঁকা।। 
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এক সূর্ি 

নকৌড়শক রায় 
 

এক সূজর্ির উদয় হজয়ড়ছল িিজদজশ, 

ছড় জয় ড়ছজলে তাোঁর আজলাক রড়ি ড়িজে। 

এ সূর্ি ওজেড়ে নকাজো পূজিির ড়দ জন্ত, 

উদয় হজয়ড়ছজলে মােি সা জরর অেজন্ত। 

ছড় জয়ড়ছজলে তার অন্তহীে িাজলািাসার আজলা, 

নিদাজিদ িুড়লজয় কজরড়ছজলে সিিিাতীর িাজলা। 

ছুজট ড় জয়জছে এক প্রান্ত নথজক অেয প্রাজন্ত, 

নকাথায় মােুজষর দুঃখ্ তা িােজত। 

িীজি নসিা ড়ছল তাোঁর পরম ধমি, 

রু্ি সমাজির নপ্ররিা তাোঁর অ ড়িত কমি। 

িীিজে নর্ নমজে িজল তাোঁর িািী, 

মহাে হজি নস মােি, এ কথা িাড়ে। 
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তাোঁর দশিজে মজে িাজ  আেন্দ, 

নসই অেন্ত নকাড়ট সূজর্ির োম ড়িজিকােন্দ। 
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শীজতর মায়ািী দুপুজর 

রিি আলী 
 

আকাশ-িুড়  ঝা  ড়দজয়জছ সুন্দর কজরই 

সমগ্র আকাশ িুজ  একটুকজরা নমজ র নলশমাত্র নেই  

সপ্ত-সা জরর েীল নর্ে আকাজশ ড়েজয়জছ োোঁই  

 েেীল আকাশ একটু নিড়শ উোঁিু  

পুজরা আকাশ নর্ে ড়তড়স-কলাই  

ফুজলর েীল রজঙ নমজতজছ েীল-নহাড়ল নত। 

দুজর একটা ড়িল উ জছ উিুজত 

নর্ে েীল আকাজশর  াজয় একটু আলপো আোঁকজি িজল। 

শীতাতি আকাশ তার সমস্ত আিরি সড়রজয়  

শীজতর দুপুজরর মজোরম  

সূর্ি ড়করি  

মাখ্জছ মখ্মল েগ্ন  ায় । 
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ঐ দুজরর শালিে তার িরািীিি  

অিড়শি পাতাজত ঝলজস ড়েজে নশষ  

শীজতর সূর্ি তারপর নদজি ছুজ ! 

নখ্ালা মাে, ড়িস্তীিি সরজষ নক্ষত নসাোলী আজলায়  

তারও নসাোলী আিা ধজরজছ  তুজল। 

মজোরম পড়রজিজশ শীজতর িরািীিি  

আলসযজক ছাড়পজয়  

েতুে নসৌন্দর্ি রিোয় উজেজছ নমজত।  

এ নর্ে িসজন্তর পূিিািাস  

নর্ে সমস্ত হতাশা নকজট নর্জত  

আর নিড়শ সময় নেই 

নর্ে ড়েরাশার মজধযও অপরূপ  

আশার আজলা  

নর্ে মরুিূড়মর মরীড়িকার মজধযও একটু মরূদযাে  

নর্ে িাসজত থাকা সমুজের মাজঝ  
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একটু কাজের মাস্তুল  

অমািশযার রাজত হারাজো পজথ  

জ্বলজত থাকা ধ্রুিতারা!! 

শুিড়দজের আজলাকিড়তিকা!! 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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মা 

আবু্দল রাহাি 
 

মা কথাড়ট শুেজল নকাথাও নর্ে মায়া মমতা নিদো খু্োঁজি পায়। র্া 
প্রড়তড়ট মােুজষর হৃদজয় অেুিূড়তজক িাড় জয় নতাজল। প্রকৃড়তর সাজথ 
মা নকাথাও নর্ে সম্পজকি আিদ্ধ। প্রকৃড়তর সিুিায়জের নকাজল 
নছাট্ট ড়শশু তার মাজয়র সাজথ সুসম্পকি  জ  নতাজল। একড়ট মা 
নিাজঝ তার সন্তাজের আেন্দ কি দুঃখ্ এিাজি মা তার সন্তােজক 
আ জল রাজখ্। র্খ্ে প্রকৃড়তর মাজয়র নকাজল মজোরম পড়রজিজশ 
নছাট্ট ড়শশু িন্মায় তখ্ে নর্ মাজয়র কি পৃড়থিীজত আর অেয নকাে 
কাজরা সাজথ তুলো করা র্ায় ো। একড়ট মা তার সন্তােজক ড়েজির 
প্রাজির নিজয়ও িাজলািাজস।র্ড়দ নকাে নছজল িাইজর থাজক তাহজল 
নিজি নদজখ্ে নতা তার মাজয়র অিস্থা ড়ক রকম হয় শুধু মাজয়র 
মেটা িায় ওই নিাধহয় প্রকাজশয এইিাজি পথ নিজয়  থাজক। 
িািুে নতা নকাে িািা মাজয়র নকাজল নছজল িা নমজয় মারা র্ায় 
তখ্ে তাজদর নর্ কি হয় তা কথায় প্রকাশ করা র্ায় ো। 
িািুেজতা র্াজদর িািা মা নেই তাজদর অিস্থা ড়ক হয়। পৃড়থিীজত 
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মা হারা কি নস ছা া আর নকউ িুঝজত পাজর ো। এই পৃড়থিীজত 
তার িেম দুঃড়খ্েী আমাজক একড়ট িারও মা িজল সুজর্া  আর 
পাজি ো তাই মাজয়র মত মূলযিাে ড়িড়েস এই পৃড়থিীজত আর 
নকাথাও পাওয়া র্ায় ো।িািংলাজদড়শ ড়িড়েস র্া নছজলজমজয়জক 
আ জল ধজর িাোঁিজত িায়। ড়কন্তু িতিমাে সমজয় এমে পর্িাজয় এজস 
পজ জছ নর্টার  িিধাড়রেীমাজক আ াত করজছ  াজয় হাত তুলজছ র্া 
মােিিাড়তর কাজছ খু্িই লজ্জািেক। নর্ মা কি কজর এই সুন্দর 
পৃড়থিীর আজলা নদড়খ্জয়জছে তাজক আ াত নদওয়া মাজে এর মত 
হতাশ লজ্জা আর ড়কছুই নেই। একটা নছাট্ট নমজয়ড়ট তার মাজঝ 
নছাট্ট দ্বীপোমড়ট তার নফদম িাড়রড়দক নথজক সিুি  াছপালায় 
ঢাকা দূর নথজক নদখ্জল মজে হয় েদীর িজলর সাদা আস্তরি এর 
উপর এক রূপকথার নদশ। দ্বীপড়টজত অজেক পশুপাড়খ্ িসিাস 
করজতে এিিং নসখ্াজে একড়ট নছাট্ট পড়রিার িাস করজতাতারা ড়ছল 
খু্িই সহি-সরল প্রকৃড়তর পড়রিাজরর দুড়ট নলাক ড়ছজলা তারা 
সুজখ্-শাড়ন্তজত িসিাস করজতা। ড়দে র্ায় ড়দে আজস তাজদর মাজঝ 
িন্ম ড়েজলা নছাট্ট ড়শশু।ড়শশুড়ট মাজয়র  িি নথজক নির হওয়ার পর 
এই সুন্দর পৃড়থিীর আজলা নদখ্জত পায়।এই িাজিই নছাট্ট পড়রিার 
তাজদর সন্তােজক ড়েজয় সুজখ্ শাড়ন্তজত িসিাস করজতে নসই নছাট্ট 
ড়শশুড়ট তার মাজয়র নেহ িালিাসায় িজ া হজলে রু্িক িয়জস 
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মাজক ছা া থাকজত পারজতা ো তার মা ড়ছল তার েয়ে মড়ে। তার 
কাজছ পৃড়থিীর সিজিজয় সুন্দর ড়িড়েস মা নসই মাজক আ জল 
ধজরই ড়দজের পর ড়দে পর ড়দে ড়সডেীজত িসিাস করজত লা জি। 
তার িািা দ্বীপড়টর ড়িড়িন্ন স্থাজে  ুজর ফলমূল কাে নিা া  কজর 
ড়েজিজদর খ্াদয িাড়হদা নমটায়। নসই নছজলড়ট ি  হল প্রথা ত 
ড়শক্ষার সুজর্া  ো নপজয় িাড় জতই মাজয়র কাজছ ড়শক্ষা ড়েজয় 
একিে সৎ আদশিিাে িযড়ি হজলে। এরপর িজের পশু পাড়খ্রা 
নসই নছজলড়ট িনু্ধ হজলা তাজদর সাজথ কাটত তাোঁর বশশি িালযকাল 
নর্ৌিে কাল। হোৎ তার িািা মারা ন জলে নছাট পড়রিার নকাথাও 
নর্ে পাজয়র তলা নথজক ক্ষড়েজকর িেয মাড়ট সজর ন ল এিাজি 
কজয়কটা ড়দে নশাক স্তব্ধ হজয়ড়ছল ন াটা পড়রিার।ড়দে র্ায় ড়দে 
আজস এই নছাট্ট পড়রিার দ্বীজপর সিার সাজথ ড়মজলড়মজশ িসিাস 
করজত লা জলা। একড়দে তার মা হোৎ কড়েে অসুজখ্ প জলে 
নছজলড়ট ড়িন্তার ি জত নিজস ন ল তার মাজয়র সুস্থ করার িেয 
সিরকম নিিা করল ড়কন্তু আর ধজর রাখ্জত পারজলে ো সিুজির 
মাজঝ এই সুন্দর পৃড়থিী নছজ  িজল ন জলে ড়ির ুজমর নদজশ হজয় 
ন জলে পৃড়থিীর সিজিজয় একা মােুষ।  িিধাড়রেী মাজক হাড়রজয় 
সড়তয সড়তয নশাকস্তব্ধ হয় িাকরুদ্ধ হজয় ন ল এরপর ড়দে র্ায় 
ড়দে আজস মাজক ড়েজয় এতটাই নিজঙ প জলে ো নর্ আর  র 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

নথজক নিজরাই ড়ে শুধু নসই িেমদুড়খ্েী মা নক ড়েজয় িািজত 
লা জলে আর  জরর নদওয়াজল এজক নফলজলে নসই মাজয়র ছড়ি 
র্া ন াটা িীিেজক নিাজখ্র সামজে নরজখ্ স্মরি করজত থাজক 
এিাজি ড়দে র্ায় ড়দে আজস নসই নছজলড়ট তার িািা-মাজক স্মরি 
কজর দ্বীপড়টর পশুপাড়খ্ সিুজির মজধয িীিেজক অড়তিাড়হত 
করজতা। িেম দুড়খ্েী মা িািাজক হাড়রজয় সিুজির সিংস্পজশি 
মজোরম পড়রজিজশ এক রূপকথার নদজশ নসই নছজলড়ট আেন্দ-
নিদো কজির মধয ড়দজয় নিোঁজি ড়ছজলে। আর মজে করজতে নসই 
িেমদুড়খ্েী মা নক। তার কাজছ তার মা এই পৃড়থিীজত মূলযিাে 
ড়িড়েস আর নকাথাও ড়ছল ো। 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

ঝরাপাতা 

শুিাশীষ ন াস্বামী 

 
িসজন্তর আ মেী িাতিা িাোয় প্রকৃড়ত, 

কৃষ্ণিূ া রড়ঙে হয় ফাগুজির রজঙ । 

ড়কছুড়দে িাজদ গ্রীজের রুক্ষতা আজস, 

ঝজর র্ায় কৃষ্ণিূ া সি পাতাঝরার মরশুজম ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

মরীড়িকার ড়পছজে 

হুমায়ূে কিীর 

 
রাত দু’প্রহর হজি 

তখ্জো আড়ম নিজ  আড়ছ নতামার কথা নিজি 

দূর নথজক নিজস আসা নমজো নশয়াজলর  

কান্নার সাথী হজয় 

ড়িরহ ড়ি ড়লত হৃদজয়! 

পাজশর  জর নলজপর তলায় 

আরাজম োক ডাজক ি  িাই, 

আর আড়ম শুধু ড়েোহীে নিাজখ্ অড়িরত 

িাড়ি নতামার কথা... িীজের মজতা 

ড়িরহ ড়িছাোয় 

তীব্র র্াতোয়  

কড়র এড়দক-ওড়দক...... 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

 

িাড়ি— নতামার িাজলািাসা নপজত 

মরীড়িকার ড়পছজে ছুজটড়ছ মরুজত! 

ড়টকড়টড়কটা নডজক ওজে... 

ড়েক, ড়েক, ড়েক ! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্া াজর্া  করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

 

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

 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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আত্মকথে 

ড়িরড়িৎ বিরা ী 
 

প্রথম সৃড়ির আজলা 

কুয়াশা তন্দ্রালু আজলখ্য। 

অড়লড়খ্ত বশড়িক খ্াম 

ড়িড়েছা া নিপথু টাে। 

ড়িশুদ্ধ হাজতর স্পশি  

ড়িড়ধর অপড়রমাি সিংস্পশি। 

রূপক রািার কাড়হেী 

সঙ সািাজো িাড়হেী। 

ড়েয়মহীে অজিো নরাত 

দুিিািোর  ড়ত নলাথ। 

আপে অিাো নক্রাধ 

নলাজির অসিংিৃত নক্ষাি। 
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ড়সি ড়লকড়লজক নোোঁট 

মুজখ্ আক্ষড়রক নিাট। 

খ্াতাহীে পূিি বেশযর্াপে 

প্রিাত িা ায় স্বপে। 

ড়মজশ র্াওয়া আত্মীয়-স্বিে 

পড়রিাজর নদজশর শাসে। 

জ্ঞাে-নিাজধর সঞ্চয় 

কৃড়ত্রম দােিীয় অড়িেয়। 

িাজলা-মজন্দর িীিে 

কাজলর অকৃপি আত্মকথে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

আর একিার র্ড়দ সুজর্া  পাই 

আোরুল ইসলাম 
 

আর একিার র্ড়দ সুজর্া  পাই, 

নতার কাজছ ড় জয় িলজত িাই। 

আমার মজের মজধয িজম থাকা, 

ো িলা অফুরন্ত কথা। 

নর্ কথা গুড়ল একান্ত আমার, 

র্া নকিল নতাজক ড়েজয় নলখ্া। 

 

আর একিার র্ড়দ সুজর্া  পাই, 

শি কজর নতার হাতটা ধরজত িাই। 

িৃড়ির ড়দজে পাড়খ্রা িাোঁিার আশায়, 

তার িাসাজক আকজল রাজখ্ নর্মে... 

নতার হাতটা ধরজত িাই ড়েক নতমে। 
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আর একিার র্ড়দ সুজর্া  পাই, 

তাহজল নতাজক িাোজত িাই। 

নতার সাজথ সড়তয ো হওয়ার  ি... 

অিাোজত নতাজক িাজলািাসা অি অি। 

নর্  ি গুজলা নতাজক ড়েজয় শুরু আর নশষ, 

র্ার সৃ্মড়তগুড়ল আিও ন াছাজো আজছ নিশ। 
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আড়ম নতা নপজরড়ছ 

অিড়ল নদ েন্দী 

 

আড়ম তখ্ে েি ড়িিাড়হতা। একড়দে সকাজল আমার োশু ী িলল, 
"আজ  আড়ম নিার িারজটর সময় মুড়  িািতুম। আর আমার ি  
নছজল  াজয়র কাজছ িজস িজস পাখ্া কজর হাওয়া করজতা। এই তুই  
এজস ওজক আর আমায় পাখ্ার িাতাস করজত ড়দস ড়ে; মাজয়র 
কাছ নথজক নছজলজক সড়রজয় নরজখ্ড়ছস। এই নতা আি নিাজর আড়ম 
মুড়  িািলুম; কই আমার ি  নছজল নতা এজলা ো?" 

আড়ম নতা আকাশ নথজক প লাম। আড়ম নতা এ িযাপাজর ড়কছুই 
িাড়ে ো। হযাোঁ তখ্ে আমার মাত্র কজয়কড়দে ড়িজয় হজয়জছ। িুপিাপ 
শুেলাম। পজর শুজেড়ছ নর্ সিার মুড়  পা ার অেয নকউ িািত। 
তাজক টাকা ও মুড়  নদওয়া হত। িাড় র নলাকিে তা নখ্ত। আর 
আমার োশু ীর িািা মুড়  নকিলমাত্র আমার েশুর নখ্ত। আর 
আমাজক নখ্জত হত - হযাোঁ, িাজলা িাজলা মুড় গুজলা নিজল ওপর 
নথজক তুজল আলাদা কজর রাখ্া হত। এই মুড়  িাইজরর মুড়  
িািুড়ে িািত। নসই এইিাজি মুড়  আলাদা কজর ড়দত। আর 
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িালো ড়দজয় ন াজল ড় জয় নর্ আধ িািা শি িালগুজলা ড়েজি পাতা 
িস্তার ওপজর প ত, নসই িাড়তল মুড় গুজলা আমার খ্াওয়ার িেয 
আলাদা কজর নরজখ্ ড়দত, আমার োশু ী। ওই মুড়  আমাজক 
খ্াওয়ার িেয িলজতা। হযাোঁ, আড়ম র্খ্ে িাড় র সিাইজক ফুজলা 
ফুজলা িাজলা মুড়  নিজ  ড়দতাম, তখ্ে নস আমাজক পাহারা ড়দত 
আর িজল ড়দত, কাজক নকাে ড়টে নথজক মুড়  ড়দজত হজি। েশুজরর 
আলাদা ড়টজের মুড় । িা ীর অেয সিাজয়র অেয আর এক ড়টজের 
মুড় । আর আমার িেযও অপর আর একটা ড়টজের মুড় । একড়দে 
ড়শড়খ্জয় ড়দজয় সজর থাকত ো। নরািই নকামজর হাত ড়দজয় মুড়  
িা ার সময় দাোঁড় জয় দাোঁড় জয় নদখ্জতা। র্ড়দ আড়মও ওজদর সিার 
মত িাজলা মুড়  ড়েজির পাজত্রও নিজ  ড়েই। তাই। আর আড়ম 
ড়িজয়র আজ  কখ্েই মুড়  নখ্তাম ো। আমার মাড়  নছাজর নর্ত 
িজল। আমার মা  রম  রম  রম পজরাটা কজর নখ্জত ড়দত। 
তাই। এজকই নিাধ হয় িা য িজল! 

এর কজয়কড়দে পর, আমার ড়িজয়র একুশড়দে পর, আমার স্বামী 
আমাজক নরজখ্, িহুদূর িজল এজসজছ। এর কজয়কমাস পজর নস 
আমাজক তার কাজছ ড়েজয় এজস নরজখ্ড়ছল। এজস নদখ্লাম তার 
সিজিজয় ড়প্রয় ও নসড়ট নস খু্ি র্ত্ন কজর রাজখ্, নসড়ট হল, তার 
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নটড়িল নটড়েস নখ্লার িযাটড়ট। আড়ম ড়কছুই এ িযাপাজর িুঝতাম 
ো। ও প্রায়ই নদখ্ায় আর ওড়ট আড়ম নদড়খ্। এরপর আমার হোৎই 
মজে হয় নর্ আমার স্বামী তার মা নর্ রকম হাতা ধজর মুড়  িাজি, 
ড়েক নসরকমই িযাট ধজর নটড়িল নটড়েস নখ্লজতা। মাতৃিড়ি নদজখ্ 
খু্ি িাজলা লা জলা। 

এর অজেক িছর পর আমার পুত্র সন্তাে িন্ম ড়েল। তারও িহু 
িছর পর আমার নছজল তার নহাজস্টজল নটড়িল নটড়েস নখ্জল। 

আর একিার ড়তেিে ড়মজল এক িায় ায় ভ্রমি করজত ন লাম। 
নসখ্াজে ড়িজম ওরা পপ ও সাে, দুিজে ড়মজল আমার সামজে 
একসাজথ নটড়িল নটড়েস নখ্লজলা। আর আড়ম তা ড়ি. ড়ড. ও 
করলাম। ঈেরজক েমস্কার িাোই... 
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িইজমলা 

ড়রয়া রায় 

 

িইজমলা, রজথর-নমলা, 

হজরক রকম নমলা। 

িইজমলা নর্ দারুি নমলা, 

র্াওড়ে নিাধহয় নসথায়। 

হজরক রিং এর িইগুড়ল নর্, 

মজে সা া িা ায়। 

নছাট ি  স্টলগুড়ল সি, 

সাড়িজয় রাজখ্ িই। 

অেয সি নমলার মত , 

হয় ো বহ বি। 

িইজমলা নর্ সিার ড়প্রয়জমলা, 

আিজক তা শহজর নখ্ালাজমলা। 
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িইজমলাজত র্ািার র্ড়দ, 

সুজর্া  আজস নতামার। 

ড়মস নকারো নকাজো মজত, 

সি ড়েও িািার।। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

উপকাড়রষু র্ঃ সাধুঃ সাধুজে তস য নকা গুিঃ । 

অপকাড়রষু র্ঃ সাধুঃ স সাধুড়রড়ত কীড়তিতঃ ।। 

 

অেুিাদ - 

র্ড়দ নকউ উপকাড়রর উপকার কজর তজি তার মহত্ত্ব নকাথায় ? 

সাধু নতা নসই নর্ অপকাড়ররও উপকার কজর থাজক। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

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

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজ  র্ড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত িাে, তজি দুই/িার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িতা পাোে। 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

আমাজদর ড়প্রয় মুড়িির 

েীতা কড়ি 
 

আমাজদর ড়প্রয় নশখ্ মুড়িির, নতামাজর কড়র নসলাম 

নতামারই োজমর িয় াজে  াই নতামারই শুিোম 

মুড়িজর্াদ্ধা োজম তুড়ম খ্ যাত ড়িেিুিে মাজঝ 

িাড়তর ড়পতা নতামাজরই িড়ল, এই োজমজতই সাজি। 

 

িীিজের ি যথা, ল াইজয়র কথা আি ইড়তহাস কথা 

স্বাধীে িািংলার সাজথ িুজ  আজছ নতামার িীিে াথা 

শত শত িীর শহীদ হজলা নতামার িীর আহ্বাজে 

মহাে নদজশর মহাে নেতা, তাই নতা সিাই িাজে। 

 

পাড়কস্তাজের অত যািাজরর নর্া য িিাি ড়দজল 

সকল ঝঞ্ঝা, সকল িাধা মাথায় তুজল ড়েজল 
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নতামার স্বপ্ন পূরি হজয়জছ, সফল িড়লদাে 

আমার িািংলা ড়িে মাজঝ নপজয়জছ ড়েি স্থাে। 

 

কজতা মাজয়র নকাল খ্াড়ল কজরড়ছল, কজতা নর্ ড়শশু অোথ 

নদশমাতৃকার মাে নরজখ্জছা এক কজর ড়দেরাত 

আিালিৃদ্ধিড়েতা হজয়জছ মুড়ির সিংগ্রামী 

 িীজরর মজতা আগুয়াে হজয় নথজকজছা অগ্র ামী। 

 

িয় ইড়ন্দরা, িয় মুড়িির, আজিা ওজে নলা াে 

িারত-িািংলা এক হজয় থাজক, একই ঐক যতাে 

িারত-মাতার িয় নহাক, আর িয় নহাক িািংলার 

নতামার োমড়ট অক্ষয় নহাক মুজখ্ মুজখ্ সিাকার। 

 

নতামার মতে ড়িরল নেতা িন্মাক  জর  জর 

অিজহলা কজর িীিেজক, নদখ্াজল নদশই সিার উপজর 
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িািংলাজদজশর  জর  জর আিও নতামারই পুিা হয় 

নতামার মজন্ত্র দীক্ষা ড়েজয় নতামারই শপথ নেয়। 
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ড়িশলযকরিী 

শযামল কুমার রায় 
 

খু্ি শুেজত ইজে কজর 

একিার িল- 'িাজলািাড়স'। 

ো হয় ড়মজথয কজরই িল- 

'িাজলািাড়স'। 

নতার সি িমাজো নক্ষাি, 

ো িলা অড়িমাে, সড়রজয় নরজখ্ িল- 

িাজলািাড়স। 

কত শত অতযািার, সড়রজয় নরজখ্ িল- 

'িাজলািাড়স'। 

শি! খু্ি শি! 

নিজঙ র্াওয়া কাোঁি, নিা া লা াজো। 

দা  ড়দজয় ন জছ- 
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ক্ষত ড়িক্ষত িীিজে। 

ড়িশলযকরিী হজয় িল- 

'িাজলািাড়স'। 
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িটু কৃষ্ণ হালদার 

 
" মা, ন া সু্কজলর িযা টা িড্ড িারী/এই নিাঝা ড়ক আড়ম িইজত 
পাড়র? আি নিাধ হয় এর উত্তর নকাজো মাজয়র কাজছ নেই। সড়তয 
িই এর নিাঝা িইজত িইজত ড়শশুরা হাড়রজয় নফজলজছ স্বজপ্নর 
বশশি। উ ন্ত সমজয়র সজি পািা ড়দজত ড়দজত হাড়রজয় ন জছ 
আমাজদর বশশি। সময় িলজছ দ্রুত  ড়তজত, উন্নত নথজক 
উন্নততর হওয়ার প্রড়তজর্াড় তার ল াই প্রড়তড়েয়ত মােি িীিে 
নক গ্রাস কজরজছ। সময় ড়কজে নেিার প্রস্তুড়ত  জর  জর। প্রড়ত 
ড়েয়ত এক েতুে রু্জদ্ধর দামামা িািজছ প্রাজন্তর প্রড়তড়ট নকাোয়। 
স্তজর স্তজর সািাজো প্রড়তড়ট সকাল নথজক রাত। মাশ রুজমর মত 
 ড়িজয় ওো ইিংড়লশ ড়মড়ডয়াম সু্কল গুজলা ড়েজিজদর নসই মহ ায় 
সাড়িজয় গুড়ছজয় শাে ড়দজয় ড়েজে রুড়টে মাড়ফক। এজক অপরজক 
ড়পছজে নফজল উপজরর ড়সোঁড়  নিজয় িাোঁজদ ওোর পড়রকিোয় িযস্ত 
সিাই। ফজল ড়পজে িইজয়র নিাঝা িাড়পজয় সাড়িজয় গুড়ছজয় সু্কল 
িাজসর িজেয নসই কাক নিাজর ড়শশুজদর সু্কজলর িজেয বতড়র করা 
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হয়। নিাজরর সূর্ি ড়কিংিা ড়দেন্ত নশজষর নসাোলী লাল রজঙর সূর্িাস্ত 
তাজদর কাজছ ঝলসাজো রুড়টর মত মজে হয়। কড়ির কড়িতা আি 
 দয নত রূপান্তড়রত হজয়জছ োন্দড়েক িীিজে। িাস-রুজমর িাোলা 
ড়দজয় িুড়র করা সমজয়র ফাোঁজক ফাোঁজক ড়েিিাক দৃড়িজত তাড়কজয় থাজক 
ওই েীলাি ড়দ ন্ত এর ড়দজক, েয় নতা দূজরর প্রাজন্ত নকাজো ি  
 াজছর ড়দজক র্ার ডাজল িজস পাড়খ্রা আপে মজে হজে মতই 
নখ্লা কজর  ুজর নি ায়। তাড়কজয় তাড়কজয় িাজি ইস আড়ম ও র্ড়দ 
ওই পাড়খ্জদর মত সারা ড়দে িাোঁধে হারার মজতা  ুজর নি াজত 
পারতাম ড়ক মিা ো হত। িাড়  নফরার পজথ ি  রাস্তার ধাজর 
মাজে নখ্লা করা ড়শশু গুজলার মত আড়ম ও র্ড়দ নখ্লজত পারতাম। 
িীিজের রড়ঙে স্বপ্নটা নকমে ড়ফজক হজয় র্াজে ড়েয়জমর  ড়ি 
ড়শখ্জর আিদ্ধ ড়শশুজদর হৃদজয়। নখ্লার মাে আি ড়সড়িজকট িযিসা 
নিজর কিংড়ক্রজটর িিজল আিদ্ধ হজয় পজ জছ। তার সাজথ ড়েক 
নতমেই নস্বো মৃতুয হজে নছাটজদর িাস্তি রড়ঙে বশশি গুড়ল। 

র্ড়দ নখ্লাধুলা, হাড়স মিায়, ছুড়টর ড়দে গুড়ল কাটত নরড়ডওজত  ি 
দাদুর আসর শুেজত শুেজত তজি নকমে হজতা িলত,র্ড়দ গ্রীজের 
দুপুজর মা, োকুমা, োকুরদিার পাজশ শুজয়-শুজয় রূপকথার  ি 
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শুেজত শুেজত নিাখ্ িুজি আসজতা... ো নসই সি ড়দে আর হয় 
নতা নেই। 

ো আজছ মুজখ্র  ি, ো আজছ  ি দাদুর আসর ড়েজয় মাতামাড়ত। 
এইসি নছজ  আি ড়শশুরা নমািাইল, লযাপটপ, কড়ম্পউটার ড়েজয় 
ন ম নখ্লজত নখ্লজত নিাজখ্র িশমা আি তাজদর ড়েতযসিী। 
এইগুজলা আি তাজদর িীিজের ড়েদারুি িাড়রড়ত্রক বিড়শিয রূজপ 
পড়র ড়িত হজয়জছ। এই র্ন্ত্রিা নথজক মুড়ির উপায় আর হয় নতা 
নেই। 

িীিজের রড়ঙে সৃ্মড়তগুজলা হারাজত হারাজত নর্মে হাড়রজয়জছ বশশি 
ড়েক নতমেই হাড়রজয়জছ নসই হারাজো ধুজলা মাখ্া ড়দে দুপুর। 
িুজকর মাজঝ আিও রড়ঙে বশশি ডাজক আয়, আয়। হাড়রজয় ন জছ 
গ্রাম িািংলার অজেক নখ্লা ধুলা। ই ড়িিং, ড়িড়িিং, হা-ডু-ডু, মাজিিল, 
লাড়টম, কুতকুত, িাম গুলড়ত, োরজকল পাতার  াড় , নিার - 
পুড়লশ, কাো মাড়ছ- নিাোঁ নিাোঁ র্াজক পাড়ি তাজক নছাোঁ, দাড়  লাফ, 
টায়ার নদৌ , ড়িিংয়াড়রিং  াড়  এই সি নখ্লা গুজলার মজধয ড়দজয় 
বশশি আোঁি  ড়দজয় র্ায়। নদাকাে-পাে, ি ুই িাড়ত, িাোঁদর নঝালা, 
মাড়টর পুতুল বতড়র কজর ির-কজি, লুজকািুড়র,  ুড় , সু্কল ফাোঁড়ক 
ড়দজয় িল কাদায় ফুটিল নখ্লজত ড় জয় িাড়  ড়ফজর মাজয়র কাজছ 
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কােজমালা খ্াওয়া, ডািংগুড়ল, দল নিোঁজধ কাদা িজল মাছ ধরজত 
র্াওয়া ও তখ্ে নখ্লার মজধয কত আেন্দ ড়ছল, ড়ছল প্রাজির পরশ 
অোড়িল সুজখ্র অেুিূড়ত। পূড়িিমার রাজত িাোঁদ নদখ্জত নদখ্জত 
িীিে নক অেয িাজ  িা  কজর নেওয়া নর্ত। 

িতিমাে সমজয় িাস্তি আি কড়েে প্রজের মুজখ্ সমু্মখ্ীে, ড়কন্তু উত্তর 
আি নিািা হজয়  ুজর নি ায় সিয  সমাজির আেজছ 
কাোজি।কড়ির িাষায় " ুড়মজয় আজছ ড়শশুর ড়পতা সি ড়শশুরই 

অন্তজর" অড়ত সতয আি র্ারা ড়শশু তারাই আ ামীর িড়িষযৎ, 
তারা আ ামীর পথ প্রদশিক, ড়পত। ড়কন্তু এই আ ামীর িাতিা 
িাহজদর িীিে আি  ড়ি ড়শখ্জর িাোঁধা। অন্ত নদশীয় রািনেড়তক 
ও ধমিীয় দলাদড়লজত ড়সড়রয়া, ড়মশর, আফ াড়েস্তাে, পাড়কস্তাে, 
মায়ােমার, িািংলাজদশ তথা িারজত আ ামীর িাতিািাহক ড়শশুরা 
আি ড়েরাপত্তা হীেতায় িু জত িু জত ধ্বিংস হজয় র্াজে। মৃত 
ড়শশুজদর রজি নহাড়ল নখ্লা িজলজছ সিিত্র। কজি িন্ধ হজি এই 
নোিংরা নখ্লা? কজি মােি নপ্রজমর িাতিা িজয় র্াজি এই কলুড়ষত 
সমাি ড়িজত্র? 

"জপজটর কু্ষধা নশাজে ো ধজমির িািী", তা আি ি  সতয। িীিে 
িাোঁিাজত ড়শশুরা আি ড়শশু েড়মজক পড়রিত হজয়জছ এটা ড়মথযা েয়। 
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বশশি নকজ  ড়েজয়জছ িািুর িাড় ,  যাজরি, িাজয়র নদাকাে, 
নহাজটল, কারখ্াো, ইট-িাটাসহ িহু কলকারখ্াো। এত সস্তায় এই 
ড়শশু-নদর েম ছা া আর ড়ক ড়মলজত পাজর? আমরা সিাই িাড়ে 
ড়শশুজদর কাি করাজো সিংড়িধাে ড়েড়ষদ্ধ, তিুও এজদর মত সস্তার 
েড়মক আর কারা আজছ? সারাড়দে পড়রেম করার পর নিতে নতা 
দূজরর কথা দু’মুজো অন্নও ড়েক মজতা নদওয়া হয় ো এজদরজক। 

র্ারা সমাজি মুজখ্াশ পজর আজছ, ি  ি  িাষি নদয় তারাই এই 
সস্তায় ড়শশুজদর পড়রেম নকো-নিিার হাট-িািাজর ড়শশুজদর িা য 
ড়েধিারি কজর। িািজত খু্ি অিাক লাজ  তাই ো খ্ারাপ সমজয়র 
মুলয িুকাজত হয় এই িাজি। "জর্ ড়িেজক ড়শশুর িাস-নর্া য কজর 
র্ািার অিীকার আি ড়মথযায় পড়রিত হজয়জছ"। সিয-সমাজি 
বশশি িুড়র কজর সস্তায় েম নকোর অিীকার িদ্ধ িুড়ি-পজত্র সিাই 
সই কজর িজস আড়ছ। নর্মে নদজশর রক্ষা কতিারা িাজিে ো 
নতমেই সমাি িযিস্থা ও নর্ খু্ি ড়িন্তা শীল তা গ্রহি নর্া য েয়। 
মাজঝ মাজঝ ড়শশু িুড়রর খ্ির প্রায় প্রকাজশয আজস তা ড়েতান্তই কম 
েয়। তাজদর িুড়র কজর নিোঁজি নদয়া হয় এিিং নসই সি ড়শশু কেযারা  
সমাজির ড়েষু্ঠর পড়রহাজস  অসৃ্পশয ও অশুড়ির িীিে র্াপে কজর 
পড়ততালজয়র লাল আজলার কুেুড়রজত। এ নর্ে এক ড়েষু্ঠর পড়রহাস 
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ড়িধাতার। এ নর্ আমাজদর সমাজির এক িরম লজ্জা, অড়িশাপ। 
কজোর আইে িযিস্থার রূপকার আিও হয় ড়ে। নতমেই আইে 
রজয় ন জছ সিংড়িধাজের পাতায় আিদ্ধ। রাষ্ট্র সিং  ড়শশু েম ড়িজরাধী 
কমিসূড়ি গ্রহি করজল ও তা িাস্তিায়ে হয় ড়ে আিও। 

ইড়তমজধয আরও এক মহািযাড়ধ সমগ্র নদশ নক গ্রাস কজরজছ তা 
হজলা নর্ৌে ড়েগ্রহ। ড়শশুরা আি প্রড়ত পজদ পজদ নর্ৌে ড়ের্িাতজের 
ড়শকার হজেে। 

মহাঅিমীজত আমরা কুমারী পুজিা কড়র। কুমারী নতা দূজরর কথা 
ড়তে-িার মাজসর ড়শশু নথজক শুরু কজর ষাট ঊধ্বি োরী আি 
ধষিজির ড়শকার সমাজি। নকাথায় মােড়িকতা? পাজেজছ মােড়িত্র, 
শহর গ্রাজমর রূপ নরখ্া, রাস্তা  াট, ড়েয়ম কােুে, ড়কন্তু পাোয়ড়ে, 
ড়েম্ন মােড়সকতা, অন্ধ ড়িজিজকর িড়রত্র, নর্টা সি নথজক নিড়শ 
িরুরী। এক িাস নর্া য সমাজির বিড়শি  েে করজত সাহার্য 
কজর। নর্ৌে-ড়ের্িাতজের পজর ড়শশুরা হাড়রজয় নফজল িারসাময, 
সমাজি তারা সুস্থ িাজি নিোঁজি থাকার পড়রকিো নথজক শত 
নর্ািে দূজর িজল র্ায়। এইিাজি িলজত থাকজল সুস্থ সমাজির 
পড়রকিো মহামারীজত পড়রিত হজি তা িলার অজপক্ষা রাজখ্ ো। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

র্ড়দ প্রে করা হয়, িীিজের সিজিজয় দাড়ম ড়িড়েস ড়েজয় ড়ফড়রজয় 
দাও আমার বশশি, নস ড়ক আর সম্ভি? র্া ন জছ তা অতীত। তাই 
নর্ সমস্ত ড়শশুরা ধড়ষিত নহাে তারা আর স্বািাড়িক িীিজে ড়ফরজত 
পাজর ো, এই সমাজি কলড়ঙ্কত ড়হসাজি পড়রড়িত হয়। আজস্ত আজস্ত 
ড়েজিজক গুড়টজয় নেয় শামুজকর মত। অজেজক িয়-িীড়তর কারজি 
লা াতার ধড়ষিত হজত থাজকে। নসই িয় নথজক নিড়রজয় আসার 
িজেয িরসা নদিার নলাক নেই িলজল িজল। হীেমেযতায় িু জত 
িু জত নশষ হজত থাজক একড়ট িীিে। র্জতা ি  হজত থাজক 
িীিজের নসই ড়িিীড়ষকা তাজক িীিে নিার তা া কজর নি ায়। 
আইে িযিস্থা থাকা সজেও তা কৃতকাজর্ির অিাি। এই ড়িষজয় 
ড়েজয় িািার সময় এজসজছ সিার। ড়শশু কেযাজদর ড়েরাপত্তা নদিার 
পাশাপাড়শ সামাড়িক দৃড়িিড়ি ও পাোজো খু্ি দরকার। 

সম্প্রীড়তর নমলিন্ধে আি ি ই আল া হজয় ন জছ।িরম 
আধুড়েকতায় সুসড়জ্জত সিযতার ড়িকাশ ধারা হাড়রজয় র্াজে ধমি, 
িাত, পাত নিদাজিদ ড়িজদ্বষমূলক নোিংরা রািেীড়তজত। প্রড়তড়েয়ত 
রি ঝজর ধমি ধজমির দািায়। িহু রিক্ষয় ধমিীয় রু্জদ্ধ হাড়রজয়ড়ছ 
অজেক ড়প্রয় িে, স্বিে, িনু্ধ-িান্ধি সম্পড়ত্ত,  র-িাড় , টেক 
েজ ড়ে কাজরা। আসুে সিাই ড়মজল ড়শশুজদর বশশি ড়ফড়রজয় 
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নদওয়ার লজক্ষয আজন্দালে  জ  তুড়ল।  জ  তুড়ল এক েতুে 
সমািিযিস্থা, এক েতুে িারত ।
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অড়মতাি দত্ত 
 

স্বোলজয় স্বপ্নাকাজশ স্বজপ্ন, 

ধীর লজয় নমজল ফুলপাপড় । 

ড়হমাতি ড়হজমল িাতাজস, 

টুপ...টুপ.....ঝজর পজ , 

ইড়তকা ইলাশ্রী ধরেীর ধমেীজত ; 

ঝজর পজ  ড়শড়শর ড়িনু্দ, 

আিও শুড়ে নমলােকড়ল  াে, 

নদওয়াজলর পদিায় িা  ড়িজে, 

নটাওয়া নটাওয়া ক্রন্দেধ্বড়ে, 

একাড়কজের ড়দ ন্ত নরখ্ায়। 

অসহায়জের দুয়াজরর পাজশ, 

সুন্দর নকশ ড়িেযাজস মালতীলতায়, 
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নদড়খ্ড়েজকা নমৌমাড়ছজদর আোজ াো, 

দুই নিলায়; আড়ঙোয়। 

আিও ঝজর পজ , 

ড়শড়শর ড়িনু্দ নিদোতি নিদোয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৬ 

 

 
ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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ডঃ শতরূপা ন াষাল িট্টািার্ি
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ড়েজিদজে- তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ 

প্রকৃড়ত... 
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পােজকর মতামত নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্া ও। 

পাজয় পাজয় ১২৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লা জছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

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

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

‘’Camera-man of the week’’ ছড়ি পাোজত পাজরে নর্ নকাে 
ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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প্রিাপড়ত প্রিাপড়ত পাখ্ো নমজলা... 

Camera-man of the week 

উৎস িট্টািার্ি 
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পুেি 
প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অিু ি,  ি, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েজয় 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।। 


