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ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক, মড়িকা দাস,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

োজিস মাহমুদ 
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- েীতা কড়ি, সায়রী লাহা, রিি আলী, ড়িরড়িৎ বিরাগী, 
পড়ল ন াষ, িিিড়িৎ িমিে, ড়পয়া রায়, হুমায়ূে কিীর, কড়িরুল, 
অড়েিিাি ন াষ, অয়ে িযাট্টািিী, আোরুল ইসলাম, ড়িশ্বড়িৎ 
প্রামাড়িক, আবু্দল রাহাি, নকৌড়শক রায় এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, ডঃ শতরূপা ন াষাল িট্টািার্ি, সায়ে িট্টািার্ি 
ও স্বপে নদিোথ। 
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ফড় িং কথা 
   

মােিসৃষ্ট ড়িড়িন্ন রকম আিিিোয়, ড়িজশষ কজর প্লাড়িক আিিিোয় 
প্রায় সি মহাসাগরই দূড়ষত হজয় নগজে। এই আিিিো সাধারিত 
ড়িশালাকাজরর (িািংলাজদজশর নিজয়ও ি , িা িারজতর মহারাজের 
নিজয়ও ি ) এলাকা িুজ  সাগজরর উপড়রিাজগ নিজস আজে। এই 
আিিিো পূেি এলাকাগুজলাজক garbage gyre, plastic gyre 
ইতযাড়দ োজম ডাকা হয়। িািংলায় আমরা আিিিো-কুণ্ড িলজত 
পাড়র। এজদর মজধয প্রশান্ত মহাসাগজরর উত্তরািংজশ রীড়তমত 
আিিিো মহা-কুন্ড সৃড়ষ্ট হজয় িজস আজে। আিিিো কুজণ্ডর সিটাই 
ড়কন্তু সাগজরর উপজর িাসজে ো, িরিং অজেকািংশই অল্প ড়েমড়িত 
হজয় সাগজরর উপড়রিাজগই (কজয়ক ড়মটার গিীরতার মজধয) ঝুজল 
রজয়জে। প্লাড়িক সাধারিত সাগজরর নোো িজলর সমাে  েজের 
িা তার নথজক কম  েজের হজয় থাজক। তাই এসি আিিিো ডুজি 
সাগর তজল র্াজে ো। নসটা অিশয এক ড়দক নথজক িাজলা। কারি 
র্খ্ে এসি আিিিো সরাজোর নিষ্টা করা হয়, খু্ি নিড়শ গিীজর ো 
নগজলও অজেক খ্াড়ে আিিিোই সরাজো সম্ভি। সম্প্রড়ত দা অসযাে 
ড়িে আপ োমক একড়ট সিংস্থা সমুদ্র পড়রষ্কার করার কাি করজে। 
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কুড় -কুড়  
েীতা কড়ি 

 
দু-হািার কুড়  এজলা, দু-হািার কুড়  

প্রিণ্ড শীত ড়েজয় এজলা শীতিুড়  

হাজ  হাজ  ঠাণ্ডা, কাাঁড়প ঠকঠক 

িাজর িাজর িা, কড়ফ খ্াই ঢকঢক। 

 

নকউ িজল পুরী র্াজিা, নকউ ড়পকড়েজক 

শীতজক অমােয কজর েুজট ড়দজক ড়দজক 

ড়ক কজর মািংস খ্াজিা? নপাঁয়াি নর্ দাড়ম 

নোট নদজখ্ ড়েজয় এজসা, একটু কম দাড়ম। 

কুড় -কুড়  সাজল নর্ে িাজলা হয় ড়কেু 

ধজমির হাোহাড়ে নর্ে োজ  ড়পেু 

ফুটপাজত ড়শশুরা ঠাণ্ডায় মজর 

ড়দজয়া এক কম্বল র্ড়দ থাজক  জর। 
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তখ্েই আসজি ফাগুে 

সায়রী লাহা 
 

আমাজদর র্ত কথা ড়েল, 

নসড়দে তা হয়ড়ে িলা... 

 

ড়হজমল হাওয়ায় পাতা ঝজরড়েল, কুয়াশা িাদর ড়েজয়ড়েল মুজর.. 

একটা শাখ্াজতও মুকুল আজসড়ে, তুড়মও নগড়েজল সজর.. 

 

আাঁিজল ড়শড়শর নমজখ্ড়েজল তুড়ম, তারা খ্জস পজ ড়েল নকাজল, 

আড়ম মাদকতায় নিজস র্াই, সমুদ্র সজফি নঢউ আমাজক নডািায় 
ড়হজিাজল। 

 

শুধু একিার ড়ফজর এজসা কাজে, নস কথা িলজিা কাজে, 

এ হৃদয়, ফাাঁকা ডাকিাক্সই নস শুেযতা িাজে। 
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িুজকর খ্াাঁিায় দািােল জ্বজলজে,নেফ্রজে নলজগজে আগুে। 

তুড়ম আমার জ্বলন্ত হৃদয় ড়শখ্ার উষ্ণতা ড়েও,তখ্েই আসজি 
ফাগুে।। 
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অেন্ত ড়িড়েদ্র রিেী 

রিি আলী 
 

শত প্রজিষ্টার পরও  ুজমর পরী আসল ো, 

হৃদর্জে নকে নর্ে স্পন্দে একটু নিড়শ অেুিূত হয়, 

নসই অিুঝ ড়শশুর মতই মেটা নর্ে ড়কেুজতই ক্ষমা করজত িায় ো! 

শরীরটা িাজলা নেই, 

অড়িে-পাড়খ্র দুজিিদয খ্াাঁিাটা নকমে নর্ে ে িজ  মজে হজে, 

মজে হজে এই েশ্বর শরীর-র্জের নময়াদ নশষ হওয়ার পজথ! 

িীিজের এই রু্গ-সড়িক্ষজি অজিালা মে ি ই েিালড়িক, 

নোট ি  কতো কথা মজে পজ , 

নসই মাজয়র সাজথ  ুমাজো, 

মাজয়র পাজত-িাত খ্াওয়া, আি সিই অতীত! 

বশশজি িািার কাজি হাত লাগাজো,  

কাজি সাহার্য নতা েয় িরিং  িযা াত আর ড়ক! 
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নোট নিলায় নসই দাদা-ড়দড়দর নেহ-আদর, 

িাই-নিাজের সাজথ কু্ষদ্র কু্ষদ্র ড়িষজয় নিদ ধরা, 

আর ড়েজির নিদ পূরজির পর ড়ক নস আেন্দ, 

আর অপূরজি নসই রাি-পাট হারাজোর জ্বালা, 

সিই নতা আি কাড়হেী,  রূপকথার রািকেযার মতই কল্পো! 

িড়টলতা-পূিি িীিজের কত ো  াত-প্রড়ত াত, 

নসই মহাে কড়ির ড়ির-প্রািিন্ত কড়িতার পঙড়ি, 

'I fall upon the thorns of life, I bleed' 

আি িার িার মজে প জে! 

আদজত িীিেটা ফুলশর্যা েয়, তজি পুষ্প-কণ্টক-আকীিি! 

িীিজের প্রড়তটা মূহুতি নর্ কত র্েিার কত কড়ঠে, 

তা িুিজিাগী মাজেই িাজেে! 

তজি নকউ নকউ উপলড়ির সময় পায় ো, 

নকউ িা এমে উপলড়ি কজর তা নিশ অস্বড়স্তকর! 

সড়তযই িীিে " hung heavy upon me "! 
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আি র্ারা সিজথজক নিড়শ কাজের তারাই নিড়শ আ াত ড়দল, 

ড়কন্তু তাজদরজকই নিড়শ ড়মস করড়ে! 

নকেই িা করি ো, 

িীিজের নসাোর-আাঁিজল-নমা া সময় নতা  

তাজদর সাজথই িাগািাড়গ কজর  নকজটজে! 

সড়তযই িীিেটা ি ই অদূ্ভত, 

শুিারম্ভ নিাঝার আজগই শুরু হয় নশজষর পালা! 

অজগাোজলা ড়িন্তা-িািোর ডাড়ল ড়েজয়ই কাজট অেন্ত ড়িড়েদ্র রিেী! 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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দুড়ট শাড়লক 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 
 

শাড়লক দুড়ট, দুড়ট গাজে িজস আজে 

হয়ত আমাজক িাজলাজিজস- 

 

উচ্চ রাগ ড়কিংিা  রাোর গাে নশাোজে, 

ড়িস্মজয়র ড়কোরা হাড়রজয় নগজে! 

 

হারজমাড়েয়াজমর রাগগুড়ল রপ্ত করল ড়কিাজি? 

তালগুড়লও িা নপল নকমে িাজি?  

 

আিার ড়িপজদর িাষাও ড়কিাজি মুহূজতি িাড়সজয় নদয় সারা িগজত- 

ড়দজে ড়দজে ওজদর নকমে মােুষ মােুষ নঠকজে! 
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সািংজকড়তক নেজ  অেয নকাজো র্াড়েক িাষা আড়িষ্কার করজল 
নকমে হয়? 

একটু সময় িই অসম্ভি নতা েয়! 

 

নদজশ-সমাজি ওরা আর কত আত্মহতযা করজি? 

ড়িলুড়প্তর খ্াতায় ওজদর োম ড়লড়খ্ও ো সহজি! 

 

ড়ঠক আমাজদর মজতা প্রিাড়ত, ওজদর একটু নিশীই িাজলািাড়স! 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৫ 

নিশযা 

পড়ল ন াষ 
লাল েীল িাড়তর 

ঝলজক 

এই শহজরর 

নকাে এক গড়লজত 

ড়দজের নশজষ হয় 

সজগাপজে আজস রাত। 

ড়েস্তি ড়েঝুম, 

নথজম নগজে নকালাহল। 

রাস্তার আজলায় 

িকিক কজর, 

রািপজথর কাজলা ড়পি। 

অসহায় মুখ্ নমার 

কজতাই করুে। 
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আি নপজটর কু্ষধায় 

নস িুজলজে, 

লাি হৃদয় সুজখ্র িােী, 

নেই ওজগা 

নকউ নতা এসজির ও 

ধার ধাজর ো। 

তাড়েলয ড়মড়শজয় 

ডাজক "জিশযা "। 

তখ্ে তুড়ম িা নতামরা 

তাজদর নিশযা িজলা। 

রাস্তার ফুটপাজত 

িাজয়র নদাকাজে 

পা ার নমাজ , 

কজলি নফরত 

তরুেীর উজেশয। 
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ড়ফরজত হজি আগাড়মকাল 

িিিড়িৎ িমিে 

 
রীড়ত নতা ঋতুর ট্রাইিুযোজল বতড়র 

কারখ্াোর িযাড়প্ত অড়েিিাড়িত ।  

 মুজখ্াশধারী িসজন্তর েদীজত 

রািহাাঁস ড়েড়িিিাজর ক্ষতড়িক্ষত কজর 

আপে ড়রিািি মুি মেটাজক 

 

েদী-োরী-মে নকাে উজঠাজের 

েদ্মজিশী েতিকী 

 

েলোধারী ড়েয়ড়ত িমিজের  

পগু আকাশ িুজ  
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হুইলজিয়ার িাকা আলপো আাঁজক 

আজলর ধাজরর ড়পপ ার গজতির 

মুজখ্, মুজখ্  

 

একরাশ একিালা  জরর 

স্পশি েুাঁজয় েুাঁজয় 

রু্গান্তজরর গড়লর সুরুজগ  

ড়ফরজত হজি আগাড়মকাল... 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

 

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

 

 

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

ড়পয়া রায় 
 

সৃ্মড়ত বশশি িলজে, 

দূর নকাথায় তুই অতীত ৷ 

িতিমাে িলজে, 

আমায় পাড়ি রড়ঙে আকাজশ, 

 ুড় জত, কাড়ট লজিজে রিং নপড়েজল ৷ 

সৃ্মড়ত বশশি িলজে, 

নখ্লা করড়ি িযস্ত নখ্লাজত নর্ শতি আজে ৷ 

িতিমাে িলজে, 

গগেিীজ  সমুন্নত অড়িপ্রায় অিাড়রত ৷ 

সৃ্মড়তশশশি িলজে, 

ো ড়ল তজি আমায় নকাে আজলাজত৷ 

িতিমাে িলজে, 
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ড়দক্ ড়েিিজয় োড়িক খু্াঁিজে িীিেপথ৷ 

সৃ্মড়ত বশশি িলজে, 

আমায় িুজল থাকার প্রয়াস কর৷ 

িতিমাে িলজে, 

সময় িদজল ক্ষজি ক্ষজি 

গ্রহজি িিিজে৷ 

নম  গজিি িাড়রধারায়, 

সূজর্ির রূপ আজলাকঝেিায়৷ 

সৃ্মড়ত বশশি িলজে, 

আড়ম নক? 

িতিমাে  িলজে, 

তুই নতা ড়মজঠ নরােুর। 
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এ সময় 

হুমায়ূে কিীর 
 

ড়িড়ক্ষপ্ত ড়কেু ড়িন্তা ধারা 

র্া নমাজটই সুজখ্র েয়, 

দূঃস্বজে িরা রাত 

হয় ো প্রিাত 

োয়ু নিাঝাই িয়৷ 

 

নরাি রাজত স্বজে নদড়খ্ মৃজতর ড়মড়েল... 

নদািজখ্র আগুজে জ্বলজে আমার িাঙলা! 

আর আমরা সি এমেই পাগলা 

র্ারা আগুে নজ্বজলজে 

প্রতযজক্ষ িা পজরাজক্ষ হজয়ড়ে তাজদরই সাড়মল৷ 
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ড়িড়ক্ষপ্ত ড়কেু প্রড়তিাদ সিারই িজক্ষ 

ড়কন্তু গজল িল হজয় র্ায় 

শাসজকর কটাজক্ষ.... 

 

র্ারা আমার মজতা নেহাৎই িুপ থাকজত পাজর ো 

তারা কলম ধজর েদ্মোজম, 

মােষ িজক্ষ নদখ্জত পায়... 

'িরসার নকউই নেই ডাইজে িা িাজম! 

রািি ম'নল দুজর্িাধে রািা হয় 

রাম রািে থাজক িযথি কল্পোয়৷' 
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ধারািাড়হক গল্প 

কামিযাক 

কড়িরুল 

পিি-৩ 

(গত সিংখ্যার পর...) 

অড়ফস নথজক নিড়রজয় রাস্তায় োমজতই শ্রীময়ীর সাজথ নদখ্া। ওর 
নমজয়র কড়দে পজরই িাথিজড।তাই নকোকাটা করজত নিড়রজয়জে। 
শ্রীময়ী নদজখ্ই ড়িজদর অড়পির নমজয়র িন্মড়দজের কথা মজে প ল। 
তাই আর সময় েষ্ট ো কজর তাশথজয়র িজেয ড়কেু ড়গফ্ট ড়কজে 
নফলল। ড়গজফ্টর ড়িষজয় ড়িদ িরাির িুড়ি। একটা সময় স্বাতী িা 
তার নমজয়র িজেয প্রিুর ড়গফ্ট ড়কেত। র্ড়দও তারা দুিজেই এখ্ে 
অতীত। 

আি রড়িিার। ড়িদজিির র্ড়দও অজেক কাি ড়েল। সি নফজল 
একটা িাইক মযাজেি কজর নসািা িজল এজসজে হাসোিাজদ। 
ড়িজদর ধারিা আি অড়পির হাসোিাজদর লঞ্চ াট নপড়রজয় এখ্াজে 
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আসার সম্ভািো প্রিল। লঞ্চ াজটর একটা িাজয়র নদাকাজে 
ড়সগাজরট ধরাজতই ড়পেে নথজক একিে এজস হাতটা নিজপ ধজর। 

ড়িদিি  া  ন ারাজতই নদজখ্ অড়পি। িযস! আর র্ায় নকাথায়! ক া 
িকুড়ে। মাথায় উঠল ড়সগাজরট খ্াওয়া। একড়দজের আলাজপ অড়পি 
নর্ এতটাই অড়ধকার ফলাজি নসটা ড়িদ িািজত পাজরড়ে। একটা 
কাি হল ড়সগাজরট ো ার নদৌলজত ড়িজদর খ্রি নিশ কমল। 

আি অড়পিতাজক সািং াড়তক সুন্দর নদখ্াজে। নপৌজষর নসাোঝরা 
নরােুরটা ওর কপাল , শাড়  , ব্লাউি নক টাি কজর ড়িজদর কাজলা 
দাড় র পামীর মালিূড়ম নিজয় নেজম আসজে।ড়িদজকও অড়পির পাজশ 
দারূি নদখ্াজে। 

অড়পির কযাজমা িলজে। তাই আিজক আিার নর্জত হজি কযােসার 
হসড়পটাজল। অড়পির মুজখ্ কথাগুজলা শুজেই ড়িজদর িুকটা ধরাস 
কজর উঠল। এই কড়দজের নিো িাোজত ড়িদ অজেকটাই অড়পির 
কাজে িজল এজসজে। 

আিও নসড়দজের মতে নট্রজে নর্জত নর্জত অড়পি অজেক কথায় 
িলল ড়িদজক। তজি আিজকর কথাগুজলা ড়িজদর িুজক একটা 
সুোমীর নঢউ সৃড়ষ্ট করল। 
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আসজল প্রথমড়দে ও নর্িাজি তাশথজক িুজক িড় জয় ধজরড়েল তাজত 
ড়িজদর প্রড়ত একটা িরসা বতরী হজয়জে। ড়িদজক নদজখ্ই ওর 
িালমােুষ িজল মজে হজয়জে। 

আি অজেকড়দে নমলাজমশার ফজল অড়পি নর্ কথাটা ড়িদজক িলজত 
পারজলা। অড়পি িাইজতা তার অিতিমাজে তাশথজয়র নদখ্াজশাো ড়িদ 
নর্ে কজর। কারি নস িাজে নসৌড়প্তক আর নকােড়দে ড়ফরজি ো। 
কারি িীিজের কজঠার িাস্তিজক নমজে ড়েজতই হজি। আর অড়পির 
কযােসার। নর্জকাে সময় িজল নর্জত পাজর। তাই... 

আি ড়িজদর সাজথ নদখ্া ো হজলও নর্িাজিই নহাক তার  কাজে 
কথাগুজলা নপৌঁজে নর্ত। নপৌজষর এই নরাদ মাখ্া দুপুজর অড়পির নরা 
করা  কথাগুজলা ড়রজয়ড়ল প্রাসড়গক। িহু িের আজগ স্বাতীও এই 
ধরজের কথা িজল িজল ড়গজয়ড়েল। র্ড়দও স্বাতী পজর ড়ফজর 
আজসড়ে। স্বাথীর িাচ্চাটাজকও আর নসইিাজি আদর করজত 
পাজরড়ে। 

আি অড়পির কথা শুজে নপৌজষর নরাদ মাখ্া  নসইড়দেটাই িাজর 
িাজর ড়ফজর আসজে নর্ড়দে স্বাতীও সি ড়কেু ড়িদিিজক সাঁজপ ড়দজত 
নিজয়ড়েল। ড়িদিি এতটা আশা কজরড়ে। 
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তাশথজয়র িন্মড়দজেই অড়পি ড়িষয়টা তার কাকাজক িজলড়েল। 
কাকাও রািী হজয়ড়েল। 

মাজঝ নিশ ড়কেু িের নকজট নগজে। তাশথ এখ্ে েতুে কাকু 
ড়িদজিির নদৌলজত আর নতমে দুষু্টড়ম কজরো। প াজশাোটাও মে 
ড়দজয় কজর। তজি অড়পিতা নর্ িয়টা করড়েল নসটা নকজট নগজে। ও 
আজগর নথজক অজেক নিশী সুস্থ। আজরা িহুড়দে িাাঁিজি। ড়ক্রজকটার 
রু্িরাজির মতে কামিযাক কজরজে। ওর এই কামিযাক করাটা 
একটা ড়মরাকযাল। আর নসই ড়মরাকযালটা  ড়টজয়জে ড়িদিি। 
অড়পিতার প্রাজির িিু। ড়দেরাত এককজর নসিা কজরজে। দু’একিার 
ড়িদ অড়পিজক সাজথ কজর মূম্বাই নগজে কযাজমা নদিার িজেয। 

সড়তযই কামিযাক! আি িহুিের পজর নসৌড়প্তকও কামিযাক 
কজরজে। র্ড়দও ওর শরীজর ড়কেু নিাট আ াত আজে। ড়িদ র্খ্ে 
অড়পিজক ড়েজয় নপৌজষর ড়মজঠ নরাজদ গা ড়িড়িজয় একটু একটু কজর 
তার িালিাসার ফসল  জর তুলজে, নসই সময় নসৌড়প্তজকর 
কামিযাকটা সড়তযই প্রাসড়গক। হািার নহাক অড়পির স্বামী। 

নট্রড়কিংজয় তুষার ঝজ  কিজল পজ  নসৌড়প্তক সািং াড়তক দু িটোর 
কিজল পজ । তাজতই িাকশড়ি হারায়। 

আি নসৌড়প্তজকর এই কামিযাজক ড়িদিি ড়ক িাকশড়ি হারায় ড়ে ? 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৫ 

হারাজোটাই স্বািাড়িক। 

অড়পিজক িাাঁিাজোর িজেয ও টাড়কজত একটা িাসা িা া ড়েল। আর 
অড়পির ড়পেজে অড়তড়রি টাইম ড়দজত ড়গজয় ড়েজির িাকড়রটাও 
হারাজলা। ড়িদজিির টাড়কর িাসাজত এজস অড়পি আর নসৌড়প্তক ওজক 
পায়ড়ে। িািাজক নপজয় তাশথ তার েতুেকাকুজক িুজল নগজে। 
একদম িাস্তি। অজেক কজষ্ট ড়িদিি একটা িাকড়র নপল। এখ্ে 
িধিমাজে থাজক। পুরাজো ফাাঁড়কিাড়ি অজগাোজলা ইজমিটা আর 
নেই। ড়িদিি নর্ এইিাজি কামিযাক করজি শ্রীময়ী িািজত 
পাজরড়ে। 

নপৌষ মাস আিার পজ জে। অড়ফজসর সিাই আি েুড়টর ড়দজে 
ড়পকড়েজক নগজে। ড়িদিি একা অড়ফজস কাে করজে। ড়সগাজরট 
হাজত িাোলা ড়দজয় নদখ্জে মাঠ, পুকুর, তালগাে। ঐ নমজঠা পথ 
ড়দজয় নদখ্জত পাজে নর্ে স্বাতী তার নোট িাচ্চাজক সাজথ কজর 
িজল র্াজে। কারি.... তার হাসিযাণ্ড নকামা নিি নথজক ড়ফজর 
এজসজে। কামিযাক কজরজে। ড়িদজিির সাজথ একটা িালিাসার 
এড়গ্রজমন্ট কজরড়েল িজট, তজি নসটা সামড়য়ক। 

ড়িদজিির নিাজখ্ িল। হঠাৎ শ্রীমড়য়র নফাজের ড়রিংজটাজে সড়ম্বৎ 
ড়ফরল। 
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" নপৌষ নর্াজলর ডাক ড়দজয়জে 

আয় নর েুজট... 

ডালা নর্ নতার... (সমাপ্ত) 
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ড়েজখ্াাঁি 

অড়েিিাি ন াষ 

 

িাজলািাসা, তার মুখ্ড়ট আর মজে পজ  ো। 

পাতলা নঠাাঁজটর নোাঁয়া িজ া অদু্ভত, 

নস নতা ড়ঠকাো হাড়রজয়জে িহুড়দে। 

 

িালযকাজলর সি গজল্পর ড়িতর 

খু্াঁজি নি াতাম তাজক প্রড়তড়দে। 

কখ্েও সুন্দর; কখ্েও িা খু্ি কাজে, 

তিু রইজলা নর্ অধরা। 

 

তার নসই েরম আঙুজলর নোাঁয়া 

শি কজর নর্ই ো নরজখ্ড়ে ধজর, 

দূর নথজক এক অড়িে পাড়খ্ এজস 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৫ 

িুম্বে এাঁজক ড়দজলা তার কপাজল। 

 

আিও আমার রাগ হয় িজট, 

তিু ড়িজকল নপড়রজয় সজিয োজম শহজর... 

হাজত এক কাপ গরম িা,ঠাণ্ডা হজে, 

ড়েিিে িারান্দা ডাক ড়দজয় র্ায় মাজঝ। 

 

একলা রাজত আড়ম আিও তাজকই খু্াঁড়ি, 

প্রিল িৃড়ষ্টজত ধুজয় র্ায়ড়ে িাজলািাসা... 

আমার সি মুজঠা মুজঠা িাজলালাগা 

পাড়  ড়দজয়জে, হঠাৎই ড়েরুজেজশর পজথ।। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

১. ড়েড়িতয র্ঃ প্রক্রমজত োন্তিিসড়ত কমিিঃ । 

অিিযকাজলা িশযাত্মা স বি পড়ন্ডত উিযজত ।। 

অেুিাদ - 

ড়র্ড়ে ড়েড়িত হজয় কাি শুরু কজরে,কাজির মজধয ড়িরত হে ো। 
র্ার সময় ড়েষ্ফল হয় ো এিিং র্ার মে ড়েজির িশীিূত থাজক  
তাজকই পড়ন্ডত িজল। 

২. ে হৃষযতযাত্মসন্মাজে োিমাজেে তপযজত । 

গাজগা হ্রদ ইিাজক্ষাজিযা র্ঃ স পড়ন্ডত উিযজত ।। 

অেুিাদ - 

ড়র্ড়ে ড়েজির সন্মাে প্রাড়প্তজত আেড়ন্দত হে ো,অপমাজে তপ্ত হে 
ো। ড়র্ড়ে গগার হ্রজদর েযায় অড়িিড়লত থাজকে তাজকই পড়ন্ডত 
িজল। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাি করজত নমইল করুে  

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

 

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

কড়িতা পাঠাে। 
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গেতজে ধস 

আোরুল ইসলাম 
 

ধমিজিজদ হজে আইে কমিগুজে েয় ; 

সকল ধমি রক্ষ্মা পাজি একটা ধমি েয়। 

সাময নমজে িলজে সমাি, তাই নতা এই আইে, 

ধমি ড়দজয় টােজল নিদ ! র্ড়দ ড়েন্নড়িন্ন হয়।                                                

র্জে আর িরজেো মে, তাই নতা ড়িশ্বাস তে মজে,          

ড়দজের পর ড়দে োমজে ধস গেতজে। 

তাই নতা িড়ল িয়ী আি ধমি তে মে, 

কাময েয় সাময বমেী  আর িাতৃে। 

 

ড়শক্ষা নেই,কমি নেই, এই নিকারজের িগ, 

িাত ধমি সিার উজে ! োই িা থাক কমি। 

আেজে ড়িল হজে আইে, িািংজে সিংড়িধাে, 
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রু্ড়ি এখ্ে তজের ড়েজি, উজে ধমি মে! 

তাই নতা িড়ল ধ্বিংজসর পজথ আি গেতে। 

কর র্ড়দ ড়িজদ্রাহ, দাও আজন্দালজের ডাক, 

তকমা আজে নতালা; পুরষ্কার হজি নতামার নদশজদ্রাহী, 
আড়ণ্টেযাশোলিাদ। 

 

িেগে ও কমড়ত ড়কজস, ড়দরজে ডাক োমজে পজথ 

করজে গে আজন্দালে, 

জ্বলজে িাস, ল জে মােুষ িযাহত িেিীি! 

এটাই কী গেতজের প্রলিে ? 

পুড়লশ এখ্ে সিিশড়ি, িেগে নতা নখ্লো, 

নখ্লজে তাই শড়ি ড়দজয়, থামাজত গেআজন্দালে।                                                                                                                            

নদখ্াজত হজি সিিশড়ি! িালাজত হজি তান্ডি। 

তাই িড়ল র্জে মে িরজে ো আর ড়িশ্বাস এখ্ে তে-মজে, 

ড়দজের পর ড়দে োমজে ধস গেতজে। 
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িাজোয়ার 

ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 
 

রাে আলিাত্- 

কী সুন্দর নগলায়, 

ধমি ড়দজয়ই রড়ঙে সরিত্। 

আড়ম দশিক, 

আড়ম অ-সিয, 

আড়ম- 

ইজন্টজলকিুযয়াল গদিি! 

আড়ম ধষিক, 

আড়ম অি িয, 

আড়ম- 

ড়েি হাজতই গজ ড়ে- 

রােজক িারুজদর পিিত
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আবু্দল রাহাি 

 
গ্রামড়টর োম ড়েল সুিিিপুর। প্রকৃত মাজয়র নকাজল সিুি 
গােপালার ড়িতর এই নোট্ট গ্রাম ড়িরাি করজে। গ্রাজমর দুই পাশ 
ড়দজয় িজয় িজলজে সুিিিজরখ্া েদী। এখ্ােকার মােুজষরা খু্ি সহি-
সরল প্রকৃড়তর। এখ্ােকার অড়ধকািংশ মােুষ কৃড়ষিীিী। এই গ্রাজম 
দুই সম্প্রদাজয়র িাস ড়হনু্দ-মুসড়লম সিসময় সম্প্রীড়তর িাতিা িহে 
কজর িজলজে। দূর নথজক নদখ্জল মজে হয় সিুি গােপালা আিৃত 
এক অপরূপ দৃশয। গ্রামড়টজত একিে িড়মদার ড়েজলে োমড়ট তার 
হড়র ড়সিং। খু্িই শান্ত দয়ালু প্রকৃড়তর নলাক ড়েজলে। িািজিে 
নসইসি মােুজষর কথা। গ্রামড়টজত অিশয আধুড়েকতার আশা 
নদখ্জত পােড়ে িড়মদার নসই আজলায় আোর নিষ্টা করজে। 
সাড়িিকিাজি অপরূপ দৃশয সড়িত হজলও নকাে উন্নড়ত হয়ড়ে। 
একড়দে গ্রাজমর মােুষ িাষািাজদ লািিাে হজলে খু্িই আেড়ন্দত 
সিাই গ্রাজম উৎসজির আজমি সৃড়ষ্ট হয়। হঠাৎ নিারকদজম িৃড়ষ্ট 
ঝ  শুরু হয় আমার ড়দে ধজর িজল। এড়দজক সুিিিজরখ্া েদীজত 
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িাাঁধ নিজঙ নগজল িেযা নদখ্া ড়দল কত ি  িাল মােুষ নদজখ্ে 
িড়মদার ড়তড়ে তাজদরজক প্রাসাজদ আশ্রয় ড়দজলে। এড়দজক গ্রাজমর 
অপরূপ দৃশয েদীজত সড়লল সমাড়ধ রূজপ ড়মজশ নগল। একড়দে 
গ্রাজমর মােুষ সিাইজক নডজক ড়েজয় আজলািোয় িসজলা িড়মদার 
আড়ম গ্রাজমর উন্নড়ত করজত িাই সিাই িড়মদাজরর কথায় একমত 
হজলে। িড়মদার িজলে েদীজত িাাঁধ ড়দজত হজি টাো েয় মাস এ 
কাি করার পর িাাঁধজদওয়া নশষ হল। এরপর িড়মদার গ্রাজমর 
রাস্তা াট পােীয় িজলর িযিস্থা ড়িদযালয় ড়িদুযৎ সাড়িিক উন্নড়ত 
 টাজত লাগজলে নসখ্ােকার েতুে প্রিজন্মর মােুজষরা উন্নড়তজত 
শাড়মল হজলে। িড়মদার গ্রামড়টজক আধুড়েকতার মজধয এজে 
ড়দজলে।গ্রামড়টর অপরূপ মায়া ড়িশ্ব প্রকৃড়তর নকাজল সাড়িিকিাজি 
নিজগ উঠজলা এিাজর নর্ে দূর নথজক নদখ্জল মজে হয় মায়ািী নদ। 
এইিাজি গ্রাজমর সাড়িিক ড়িে ফুজট ওজঠ। এরপজর গ্রাজমর কথা 
ড়িজশ্বর োো প্রাজন্ত েড় জয় পজ । একড়দজক পর্িটেড়শল্প িা জত 
থাজক ফজল গ্রাজমর ড়কেু মােুষ এই পর্িটে ড়শজল্পর মাধযজম িীড়িকা 
ড়েিিাহ কজর। এইিাজি গ্রামড়টজত উন্নড়ত সামাড়িক সিংসৃ্কড়ত 
পারস্পড়রক সম্পকি িা জত থাজক নমলিিে িা জত থাজক সম্প্রড়ত 
এক অটুট িিে নদখ্া র্ায় এটাই ড়েল এক গ্রাজমর কথা।
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নকৌড়শক রায় 

 

েতুে িের তুড়ম পারজি ড়দজত আমায়, 

এক রাশ িাজলািাসা র্া থাকজি ড় জর নতামায়। 

েতুে িের তুড়ম পারজি ড়দজত শড়ি, 

এক রাশ নপ্রম আর  ৃিা নথজক মুড়ি। 

েতুে িের তুড়ম পারজি ড়দজত মায়া, 

এক রাশ পড়িেতা আর ড়েগ্ধ শীতল োয়া। 

েতুে িের তুড়ম পারজি ড়দজত আজলা, 

এক রাশ উোস র্া করজি সিার িাজলা। 

েতুে িের তুড়ম পারজি নতা রাখ্জত কথা, 

এক রাশ অতীজত র্াজি ো নতা হাড়রজয় নতামার পাতা। 

েতুে িের তুড়ম এজসা তজি সিার  জর, 

এক রাশ আেন্দ আর নপ্ররিা দাও প্রাি িজর।। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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ডঃ শতরূপা ন াষাল িট্টািার্ি
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ড়েজিদজে- সায়ে িট্টািার্ি

 

কিংড়ক্রট ও প্রকৃড়ত... 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ িাে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১২৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

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

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

‘’Camera-man of the week’’ েড়ি পাঠাজত পাজরে নর্ নকাে 
ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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েীলাকাশ... 

Camera-man of the week 

স্বপে নদিোথ 
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পুেি 
প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়বিধায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিি, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় 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।। 


