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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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- ড়িত্রদীপ িসু, আড়শস নিৌধুরী, সায়ড়িকা কুনু্ড 
নিৌধুরী, প্রতাপ িমিে, নসামোথ নিড়েয়া, অড়েিিাি ন াষ,  
নমাোঃ হৃদয় আহজমদ খ্াে, হুমাযূ়ে কিীর, কড়িতা ড়সিং ন াষ, 
ন ালাম রসুল, অয়ে িযাট্টািিী, অড়িড়িৎ দাসকমিকার, সুেন্দা 
ড়দকপড়ত যশ, নেহাশীষ রায়, মাধুরী ধর এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, ড়রয়া রায়, তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ ও 
রািীি রায়। 
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ফড় িং কথা 
   

আমরা সকজলই িাড়ে কলাপাতায় খ্াওয়া িঙ্গ সমাজির রীড়ত। শুধু 
িঙ্গ সমাি নকে? দড়িি িারজতও কলাপাতায় খ্াওয়ার প্রিলে 
আজে। এখ্েও অজেক অেুষ্ঠাজে িযিহার করা হয় কলাপাতা। 
হয়জতা অজেজকই এর ড়িজ্ঞােসম্মত কারিটা িাড়ে ো। কলাপাতায় 
খ্াওয়া স্বাজযযর পজি উপকারী। কলাপাতায় পড়লজফেল োজম এর 
রকজমর পদাথি থাজক। ড়িে-ড়ট-নতও এই একই পদাথিড়ট পাওয়া 
যায়। এড়ট প্রাকৃড়তক অযাড়ি অড়িজেি। খ্ািার যখ্ে কলাপাতায় 
পড়রজিশে করা হয়, তখ্ে খ্ািাজরর সজঙ্গ এই পড়লজফেল ড়মজশ 
যায়। ওই খ্ািার নখ্জল শরীজরর নরা  প্রড়তজরাধ িমতা িাজ । 
এো া কলাপাতায় নমাজমর প্রজলপ থাজক। যখ্ে  রম খ্ািার 
কলাপাতায় পড়রজিশে করা হয় তখ্ে নমাজমর প্রজলপ  জল তা 
ড়মজশ যায়  রম খ্ািাজরর সজঙ্গ। ফজল  রম খ্ািার কলাপাতায় 
নখ্জল তা অেযরকম স্বাদ এজে নদয়। আপোরা ইড়তমজধযই নিজে 
ন জেে নয নকালকাতা িইজমলায় প্রকাড়শত হজয়জে নেট ফড় িং 
িইজমলা সিংখ্যা-২০২০, িইজমলা সিংখ্যা প ার আমন্ত্রি রইজলা 
সকজলর কাজে। িই প ুে, িই প াে। 
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িজলা পাল্টাই 
ড়িত্রদীপ িসু 

 
সহস্র ড়িপ্লিীর রজে রাড়িজয় নপজয়ড়ে আমাজদর স্বাধীেতা, 

সহস্র সিংিামীর মৃতুযজত নলখ্া িারজতর স্বাধীেতা, 

ড়িড়টশমুে শাসজের তজর ড়দজয়জেে শত প্রাি িড়লদাে, 

নদশমাতাজক শৃঙ্খলমুে করজত নেজমজেে ময়দাে। 

 

আি ধুলায় লুড়িত কষ্টাড়িিত স্বাধীেতা, 

অড়িশ্বাজসর আড়িোয় আচ্ছন্ন নদজশর িেতা, 

অশাড়ির নমজ  নেজকজে মুড়ের শ্বাস! 

েকল উন্নয়জের িাাঁধজে আকাশ িাতাস। 

 

দুোঃজখ্র আরিসা জর ড়িরাি করজে স্বাধীেতা, 

ড়িভ্রাি মােুষ প্রড়তড়েয়ত  করজে স্বীকার শত্রুর অধীেতা, 

এ নকমে স্বাধীেতার িাতািরজি আিদ্ধ নমারা, 
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ড়হিংসার মাদকতায় সকজল আি পড়রিে হারা। 

 

অসহায় আি িহু োরী  

তাজদর সম্মাে আি িূলুড়িত,  

তাজদর আশপাশ নয আিও  

ড়কেু েররুপী ড়পশাি দ্বারা নিড়ষ্টত ।  

 

িাড়তজিদাজিজদর দাঙ্গায় িিিড়রত নদজশর স্বাধীেতা, 

েি রূজপ ড়ফজর এজসজে ড়িজদশী িশযতা, 

সড়তযই ড়ক নিজয়ড়েল িে ে এই েকল স্বাধীেতা! 

িজলা এিার পাল্টাই উদ্ধার কড়র নদজশর প্রকৃত স্বাধীেতা। 
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নমৌতাত 

আড়শস নিৌধুরী 
 

যখ্ে নিো মােুষজক অজিো লাজ  

তখ্ে ড়েজিজক মাতাল মজে হয় 

আড়ম শে কজর পা রাখ্জলও 

মাড়ট টলমল কজর 

হঠাৎ মজে হয় পৃড়থিীটা আমারই িারপাজশ 

িেিে কজর  ুরজে 

নেশাটা োোকাটা হজয় ন জল নদড়খ্ 

প ার নটড়িজল নলািটার  াজয় 

িদ হাওয়া নলজ জে,িন্ধ করজত পাড়র ো 

আিার নমৌতাজত েুজি যায়। 
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প্রােে 

সায়ড়িকা কুনু্ড নিৌধুরী 
 

আড়ম এখ্ে অেয িাড় জত থাড়ক 

দাড়ম আসিাি, দাড়ম পদিা-িাদর 

িুজলই ন ড়ে অিাজির সিংসার, 

এিাড় জত আমার অজেক কদর।। 

 

তখ্ে আমার অপটু পটুতায় 

রান্নায় ড়কেু নিড়শ-কম হাজমশাই  

এখ্ে আড়ম পাকা রাাঁধুড়ে িাজো, 

শুধু প্রমাি করার আর নেই নকাে দায়। 

 

কথায় কথায় ঝ  া কড়রো আর 

িয়সও নেই, আড়মও পড়রিত 
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অথিা নসই অকারি রা  

অড়িমাজের সাজথই আি মৃত ।। 

 

নতামার সাজথ রান্নািাড়টর  র, 

িািজত তাই হতই একড়দে - 

পুতুলজখ্লার যাড়য়ত্ব ড়ক আজে? 

খ্ড়েজকর পর তাইত নস মড়লে !! 

 

"মাজসর নশজষর অিাি"টা আর নেই- 

এখ্ে আড়ম ড়হজসিী অজেক  

তখ্েও নতা খ্াতা নপেড়সল ড়েজয় 

অপক্ক দুই মাথা িলত  নিশ। 

 

কখ্খ্জো নসই ড়হজসি নমজলড়ে আর 

িালিাসার ফুড়রজয়ড়েল ড়দে 
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েতুে মােুষ িায় া করল মজে  

আমাজদর নপ্রম িীজির নথজকও িীি।। 

 

এখ্ে আমার আর নকাে রা  নেই 

আড়মও পাই আকন্ঠ িালিাসা, 

নতামার নদওয়া কালশীজটর ঐ দাজ  

মলম লা ায় েতুে মজের িাষা । 

 

েতুে ড় টার ড়কেজল নকাে আর? 

নতামার  াজের আড়ম নতা ড়েনু্দক  

অথি নসই  াজের প্রশিংসায়  

আ াজল আড়মই হতাম পঞ্চমুখ্ । 

আর নকােও রি প ল ড়ক কযােিাজস?  

িািে আড়ম করি নকৌতুক! 

প্রথম নদওয়া েড়িটা আিও আজে 
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আরও অজেক িড়রজয়জে ড়সনু্দক ।। 

 

ড়কেুটা তুড়ম অিুঝ, ড়কেু আড়ম 

িড়টল অিংক ড়মলল ো আর তাই, 

সিটা িুজ  রাজ র কথাই হল, 

িালিাসা থাকল ো-িলাই!! 

 

নতামার কথা িােজত ইজচ্ছ হয় 

েতুে মােুষ িালিাজস ড়েশ্চয় !! 

আড়ম ড়েলাম িড্ড এজলাজমজলা  

ওিাজি ড়ক সিংসারটা হয়? 

 

হাইজপ্রসার এর অসুধ ড়কেু খ্াও? 

নপ্রসারটা নতা িড্ড নিজ ড়েল 

েতুে মােুষ নখ্য়াল রাজখ্ নতা? 
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তাজকও ড়েজির যত্ন ড়েজত িজলা। 

 

আমার, নফজল আসা ড়িড়েসগুজলা আজে ?? 

োড়ক এখ্ে সিটাই েতুে?  

নতামারও এখ্ে ড়িশাল িাকড়র  

িাড় জতও তাই হজিই ড়িিতিে ।। 

 

নতামায় নরাি অড়ফজস ড়টড়ফে নদয়? 

অড়ফস নফরত ফুল ড়কজে দাও তুড়ম? 

ড়েয়ড়মত নি াজত নতামরা যাও? 

েড়ি-টড়ি অজেক তুলজি,  িাড়ে। 

 

মে ড়দজয় খু্ি  র ড়ক সািায় নস-ও? 

িা-টা কজর আমার নথজকও িাজলা? 

এখ্াজে আড়মও প্রিল সিংসারী 
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ড়েপুি হওয়ার নিষ্টা কড়র আরও ।। 

 

আড়ম আিও িাকড়র কড়রো িাজো? 

উিা  করা নপ্রম নপজয়ড়ে তাাঁর,  

তিুও নকে মজের দািােজল 

নতামার- আমার ড়িিিি সিংসার !!!!  

 

 

 

 

 

 

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

প্রতাপ িমিে 

     

সূযি নতামায় ড়দজয় যাজি আজলা 

িাযু় কখ্েও নতামায় অিজহলা কজরড়ে 

 িল আিও অজপিায় নতামার নতামার তৃষ্ণা নমটািার 

িাাঁদ এখ্েও নতামার পাজয় পাজয় হাাঁজট। 

 

তিু সুখ্ খু্াঁজি নি াও নফসিুজক  

ড়কিংিা অেযকাজরা মজধয 

খু্াঁিজত খু্াঁিজত অিসন্ন মজে 

আরও িাাঁড়কজয় িজস অসুজখ্ । 

সিড়কেু িুজল ড়েিপাজে নিজয় 

িল একিার , 

আড়ম নতা পূিি আমাজত। 
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স্তিকপিি 

নসামোথ নিড়েয়া 
নযখ্াজে দাাঁ াই, দরিা ও ড়কেু পুজরাজো ড়িজকল 

সিটা নযে সািাজো পূিিপড়রকড়িত িূড়মকা 

মজে প জি ঝুপ কজর সন্ধযার িাদর নফলজি নকউ 

সন্ধযামালতীর রজির কাজে পড়রড়মত নিাজধ স্পশি িাওয়া 

ওই আশ্রয় ধজর পাজয়র তলায় রাড়খ্ ক্লাড়িিীি 

হাওয়ার নেোঃশজযয নরামকূপ শীতল িাতাল 

 ুম তখ্ে নোঁ া িযা , ড়েজের  াজয় ঝুজল থাজক স্বপ্ন 

নকাথায় যায়? অেুসন্ধাজের নকাজো োকড়টড়কট নেই 

নযড়দজক তাকাই, প্রািীে িন্দর ও ড়কেু িািা সািিলাইট 

তারপর সইসািুদ আশ্চযি ভ্রমজির উপসিংহার 

িুজঝ যাজিা ড়েড়মত্ত িলজত কম্পাজসর কড়ঠে ড়কেু 

অেুজরাধ উজপিা কজর  জি রাখ্জিা েজট  াে 

নক িাজে, নকাে স্পশি নপ্রজমর প্রথম স্তিক, কখ্ে... 
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কড়িতার িন্ম 

অড়েিিাি ন াষ 

 
িা াজের সিজিজয় সুন্দর ন ালাপড়ট এজে ড়দলাম নতামাজক। 

সজতিতা; আমার িাজলািাসা, 

তার রি; আমার নপ্রম। 

নতামার সম্মড়তর নোাঁয়ায় আমার হৃদয় হজয়জে দুিিল। 

কত কথাই নতা হয় আমাজদর, 

নযগুজলার নকাজো মাজে থাজক ো! 

তিু আিও নতামাজক িলা হজয় ওজঠড়ে নসকথা। 

অজেক কড়িতার িন্ম হজয়জে, 

ড়কন্তু তারা হয়জতা নকাজোড়দেও আসজি ো এই পৃড়থিীজত... 

তুড়ম নযমে ড়েজল আিও নতমে আজো, 

মাজঝ শুধু দূরত্বটা নিজ  ন জলা... 

নতামাজক স্পশি করজিা নিজিও িারিার ড়পড়েজয় ন ড়ে, 
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আর একিুক সৃ্মড়ত ড়েজয় ড়ফজর এজসড়ে িসজির কাজে। 

হযাাঁ, এই কৃষ্ণিূ ার তলায় িন্ম হজয়ড়েজলা িৃড়ষ্টজিিা এক স্বজপ্নর, 

তুড়ম কাজে কাজে আর একিার নেজক নযও... 

আড়ম িুপড়ট কজর নথজক যাজিা নতামার কড়িতার অন্ধকাজর।। 
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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 উজিখ্ 
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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শীজতর আজমি 

নমাোঃ হৃদয় আহজমদ খ্াে 
 

সকাল নিলা ন ার কুয়াশা 

িাদর োকা িারড়দক। 

ড়শড়শর কিা মুজোর মজতা 

জ্বজল  াজস ড়ঝকড়ঝক। 

সূজযির ড়করি উাঁড়ক মাজর 

ড়মড়ষ্ট নরাজদর হাড়স। 

নিাজরর পাড়খ্র ড়মড়ষ্ট সুজর 

উজঠ ঐ িামিাসী। 

শীত ড়েিারজি অেল জ্বজল 

িাড় র উজঠাে মাজঝ। 

নমাটা িামা  াজয় পজ  

িাড়ষ েুজট কাজি। 
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 রম  রম িাাঁপা ড়পঠা 

খ্াওয়া হয় সকাজল। 

মৃদু মন্দ ড়হজমল হাওয়া 

িজয় যায় ড়িজকজল। 

রাজতর নিলা িট িৃজির তল 

িজস যাত্রাপালা। 

সরজষ ফুজল নিাখ্ িুজ  যায় 

নমৌমাড়েজদর নখ্লা। 

শীতকাজল ঐ শীজতর আজমি 

লাজ  সিার  াজয়। 

 াাঁজয়র িধু সিুি  াজস 

হাাঁজট খ্াড়ল পাজয়। 

ড়িদযা ঞ্জ ময়মেড়সিংহ। 
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আমার কড়িতা 

হুমাযূ়ে কিীর 
 

আড়ম দুোঃজখ্র কড়ি, 

আমার কড়িতায় নসই েড়ি 

নিজস ওজঠ িার িার, 

আমার িারপাজশ 

যখ্ে ড়েোঃস্ব মােুষ হতাজশ 

কজর ড়িৎকার আর 

যখ্ে িন্মিূড়ম কাজন্দ 

তখ্ে  াে  ায় যারা আেজন্দ 

নস দজল আমার নেই ড়েমন্ত্রি, 

আমার  াজের সুজর 

তাই আজস  ুজর  ুজর 

মােুজষর ক্রন্দে৷ 
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আমার কড়িতা নকাে নমাহময়ী োরী েয় নয 

নতামায় মুগ্ধ করজি, 

আমার কড়িতা  ায়ত্রী মন্ত্র েয় নয 

নতামায় শুদ্ধ করজি, 

আমার ড়িশ্বাস আমার কড়িতা ড়িৎকার কজর 

নতামার  ুম িাড়িজয় িলজি.... 

'স্বজপ্নর শতক নপড়রজয় ন জে, ওজঠা-িাজ া-যুদ্ধ কর, 

মা, মাড়ট আর মােুজষর স্বাজথি,  াত-প্রড়ত াজত 

শাদুিজলর হুঙ্কার কন্ঠ রূদ্ধ কর৷' 

 

আমার কড়িতা িেজিড়শ কিড়িলাসীজদর িেয েয়, 

নদড়েক িীিজের নেড়তক অিিয় যারা নদখ্জত পায় ো 

তারা নকউ অন্ধ েয়...... 

নকউ িাে কজর 
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নকউ ঠুড়ল পজর 

নকউ িয়াতি 

নকউ স্বপ্ন মত্ত! 

তাজদর িশমা খু্জল ড়েজত, 

িয় আর িুল িাড়িজয় ড়দজতই 

আমার কড়িতা, 

যাজত নলখ্া মা আর মােুজষর দুোঃজখ্র কথা৷ 

 

আড়ম িারতিাসী৷ 

ন ড়রক-সাদা-সিুি ও েীজলর সমাহাজর 

িারতজক িাজলািাড়স৷ 

আড়ম কারও মুখ্ নিজয় 

তার অেযায় আিদার সজয় 

তাজক সািাশী ড়দজত পাড়র ো িা 

কাজরা রে িজি 
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কড়ম্পত িজি 

ড়েজিজক গুড়টজয় ড়েজত পাড়র ো! 

তাই িযড়ে সত্ত্বা িুড়ল 

আড়ম আওয়াি তুড়ল..... 

'আড়ম লাল েই, সিুি েই 

েই রিিশীল, েই  ড়তিাদী, 

আড়ম আগুে রিা, আড়ম প্রড়তিাদী৷' 

 

আড়ম রূজপর কড়ি েই, 

আমার নপ্রজমর  াজে িাজি ড়িরজহর সুর৷ 

িার পাজশ যখ্ে হাহাকার 

তখ্ে দুোঃখ্  াথা ড়লখ্জত হই মিিুর.... 

তাই আমার িন্মিূড়মর কান্নায় 

আড়ম িুপ থাকজত ো নপজর কড়িতা ড়লজখ্ যাই৷ 
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ধূসর পৃড়থিীর স্বপ্ন 

কড়িতা ড়সিং ন াষ 

 

হযা নর..!! ড়িোোর তলায় নয ৫০ টাকা নরজখ্ড়েলাম... নকাথায় 
ন জলা ??  

নকাথায় ন জলা তা আড়ম ড়ক কজর িােজিা ! ! আমাজক নকে 
ড়িজ্ঞাসা করজো ? এ িাড়  নত ড়ক আড়ম একা থাড়ক োড়ক !  

তুই ো া নক িােজি শুড়ে ? সড়তয কজর িল নকাথায় নরজখ্ড়েস ?  

নদজখ্া মা... সক্কাল সক্কাল নতামার এই কিকিড়ে িাজলা লাজ  ো । 
এই নয শুরু করজল... এজক্কিাজর সারাড়দজের ড়পড়ন্ড িটজক নরজখ্ 
নদজি । নরাি নরাি এসি আর িাজলা লাজ  ো ।  

ওোঃ ..আড়ম হজল কিকি কড়র !!!  

আর তুই হজল লাটসাজহজির িযাটা, এক পয়সার মুজরাদ নেই তাই 
আিার হািার রকম খ্রিা !! লজ্জা কজর ো নতার !! ড়েজির নোট 
নিাে টাজক নদজখ্ হজলও নতা নশখ্ । দু িারজট ড়টউশাে হজলও নতা 
প াজত পারড়তস । তা... ো, িাজপর নহাজটজল িজস খ্াওয়া আর 
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এই িুড়র িামাড়র করা ড়শজখ্ড়েস।ড়ক লাি হজলা িল নদড়খ্ নতার এই 
পড়লজটকড়েক নফক্িীক পজ  ! ! িজস িজস খ্াড়ল অন্ন ধিিংস । 
আমারও হজয়জে কপাল ! মােিালা নক দাাঁ  কড়রজয় নতাজদর কাজে 
কপাল কুটা।  

ড়ক নর দাদা ! সকাল সকাল মা' নক নিড়পজয় ড়দড়ল ! এিার 
সারাড়দে  ি ি করজি। নকজো ড়েস িল নদড়খ্! মা এটা নসটা 
নথজক িাাঁড়িজয় একটু পয়সা িমা কজর ।  

এযাই নশাে ! এিার ড়ক তুই আমায় জ্ঞাে ড়দড়ি ! ! হজয়ড়েস ড়ঠক 
মা ' এর মজতা ...শুরু করজল আর  থামড়ি ো ।  

আচ্ছা নিশ , নশাে ো একটা কথা িড়ল ,   

নকয়া' র ড়দড়দ র দুজটা িাচ্চা িেয মাস্টার খু্াঁিজে ....প াড়ি ? ?  

তুই নতা িাড়েস রােী , আড়ম নোট িাচ্চাজদর একদম প াজত 
পাড়রো । এজতা িক িক করজত হয়! আর নতমে ই পাকা হয় 
ওগুজলা। উাঁিু ক্লাস নপজল িড়লস প াজিা। আিকাল নকমে নযে 
নধযিয কজম ন জে নর। আমার ড়ক আর  িাজলা লাজ  িল নদড়খ্ মা' 
এর কাজে নরাি নরাি এিাজি .... 
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মা' এর িকাটাই নদখ্ড়ল ! ! মা কজতা কষ্ট পায় নতার িেয 
িাড়েস, িািা' র কাজে লুড়কজয় লুড়কজয় কাাঁজদ।  

সি িাড়ে সি িুড়ঝ নর ! ড়কন্তু ড়ক করজিা িল !  

িাকরীর ফমি খ্াড়ল ড়ফলআপই কজর যাড়চ্ছ , িাকরীর আর নদখ্া 
নেয় । ফমি িরজতও নতা টাকা লাজ  , নকাথায় এজতা পাজিা িল 
নদড়খ্ ! ! নকাে িযিসা িা নদাকাে করজিা , তাজতও নতা টাকা 
লাজ । িািা নক নকাে মুজখ্ িাইজিা , আর িািা ও িা পাজিই 
নকাথায় ! এই নয িের দুজয়ক হজত ন জলা পা ার  দা দা' নক 
িড়ম ড়িড়ক্র কজর দু লাখ্ টাকা নদওয়া হজলা িাকরীর িযিযা কজর 
নদজি িজল .....ড়ক হজলা ! নস িযাটা ড়েজিই ড়দড়ি  াড়  িাড়  
িাড়েজয় যাজচ্ছ ...টাকা নফরৎ িাইজল আি নদজিা , কাল নদজিা । 
পাড়টির ঝান্ডা উড় জয় নি াজচ্ছ , নিশী ড়কেু িলাও যাজি ো । 
আমার আিার কাউজক নতল নদওয়া নপাষায় ো । তাই নতা িুড়  
নিশী । 

িাদ নদ ...! নতার প াশুজো নকমে হজচ্ছ ? অসুড়িধা  হজল িলড়ি 
নদড়খ্জয় নদজিা ।  

তুই নতা দাদা ...আমার নথজকও প াশুোয় কজতা িাজলা । তাও 
নিকার  ুজর নি াড়চ্ছস ! আমার নয ড়ক হজি নক িাজে ! !  
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নতার আিার ড়ক হজি! ! িাজলা পাত্র নপজল ড়িজয় ড়দজয় নদজিা । 
এরপর নতার যড়দ ইচ্ছা থাজক আর নেজলর  জর যড়দ প াজত িায়, 
তাহজল তুইও একড়দে িাকরী নপজত পাড়রস । নেজল আর 
নমজয়জদর এটাই তফাৎ িুঝড়ল ! ! প  প  ..মে ড়দজয় প  । কার 
কখ্ে নকাথায় কপাল খু্লজি  নক িাজে। 

রােী , আমাজক 50 টাকা নদ নতা !  

ড়ক করড়ি ? ?  

ওোঃ নতাজকও িিাি ড়দজত হজি ! ! ড়ক করজিা ! !  

থাক ড়দজত হজি ো । আড়ম নযমে কজর পাড়র নহাক আয় করজিা , 
মুজট ড় ড়র কজর নহাক িা ড়কেড়ে নিাঁজি ।  

ওই ....ওই দাদা রা  কড়রস ো। একটা কথা ড়িজ্ঞাসা করজিা 
...সড়তয কজর িলড়ি ?  

সিাই িলজে , ড়মতা ড়দ' র সাজথ নতার ো াোড়  হিার পর, তুই 
োড়ক ড়রিংকস করা শুরু কজরড়েস ? আমার খু্ি খ্ারাপ লাজ  নর 
এসি শুেজত। আর ড়মতা ড়দ ! ! নস ও ড়ক অদূ্ভত, নতাজক নেজ  
ড়ক সুন্দর সািজ াি কজর িীজরে দা' র িাইক িজ  নেড়ল ড়িজকজল 
 ুরজত নিজরাই। এখ্ে নতা আমাজক নদখ্জলও ড়িেজত পাজর ো। 
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ক' ড়দে আজ  পযিিও কজতা নিাে নিাে করজতা । আর এখ্ে! ড়ে 
! !  

িাদ নদ ো এসি ! ওর আর ড়ক নদাষ িল ! নদখ্ড়েস নতা আমার 
এই হাল । নকাে সাহজস থাকজি আমার সাজথ ? ড়ক ড়দজত 
পারতাম ওজক ! ! িীজরে ওজক অজেক িাজলা রাখ্জি । ওজক 
িাজলা থাকজত নদ , খ্ারাপ ড়কেু িড়লস ো । আমার কষ্ট হয় ।  

সড়র নর দাদা । আর িলজিা ো নতাজক ড়কেু।  

এই নে টাকা টা । তজি কথা নদ হাড়িিাড়ি ড়কেু খ্াড়ি ো।  

আচ্ছা ...আচ্ছা।  

ড়িিা কড়রস ো । িাকরী টা আড়ম ড়ঠক নপজয় যাজিা একড়দে 
নদড়খ্স । তখ্ে সি ড়ঠক হজয় যাজি।  

ড়ক নি শালা ! ! নতার নয আর নদখ্ায় যায় ো'য় নি ।  এজক্কিাজর 
ড়শমূল ফুল হজয় ন ড়েস। োড়ক শালা ! ! িজয়ই নকজট প ড়েস িল 
!  

ড়কজসর িয় ! !  

যাহ শালা ! ! িুজল ন ড়েস মাইড়র ! !  
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নতাজক নয দু' নশা টাকা ড়দেলাম , সুদ ধরজল নতা  দু' হািাজরর 
দাাঁ াজতা । িড়ল ড়দড়ি নতা নফরৎ োড়ক ! ! 

ওোঃ ....ওটা ! ! ড়দজয় নদজিা নর ...ড়িিা কড়রস ো ।  

আজর িাই নতার নপজট তাও ড়িদযা আজে , িাড়ঙ্গজয় নখ্জত পাড়রস । 
আমার এই এড়দক ওড়দক কজর ড়দে যায় ।  

দযাখ্ িাই , নতাজক একটা অফার নদজিা ? নিজি নদড়খ্স িাজলা 
কজর । নতার টাকার ড়িিা আর থাকজি ো ।  

ড়ক অফার ? ? 

আমাজদর  দাই দার নতার নিাে নক খু্ি পেন্দ । তাই 
িলড়েলাম... যড়দ পাঠাজত পাড়রস ওর  জর, ড়দজল, িজয় কজয় নতার 
একটা ড়হজি হজয় নযজতা এই আর ড়ক ।  

শালা, হারাড়মর িাচ্চা ! ! আমার নিাজের উপর েির ! !  

মফস্বল িায় া । খ্ির ঝজ   ড়তজত ে ায় । রােী নদর  জর , 
রােীর িািা'র কারখ্াোজতও ঝজ র  ড়তজত খ্িরটা আেজ  
প জলা । পা ার উঠড়ত মস্তােজদর সাজথ িিসা' র নিজর রােীর 
দাদা ড়শিুজক, নক িা কারা নযে েুড়র নমজর পাড়লজয়জে ।  
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শরীজর মজে অসিংখ্য িত ড়েজয়, রজের েকশায় মাখ্ামাড়খ্ ড়শিু 
স্বপ্ন নদজখ্... তাাঁর িাকরী হজি, অজেক টাকা উপািিে করজি, সিার 
আজ  িাকরী নপজল রােী নক একটা নমািাইল ড়কজে নদজি । মা 
নক একটা  যাস ওজিে ড়কজে নদজি , িািা নক একটা সাইজকল , 
আর ওর ড়েজির িেয স্বজপ্নর উ াে একটা ড় টার ড়কেজি , খু্ি 
সখ্ ওর ...খু্ি ি ি ি উ । িড্ড ক্লাি লাজ  ড়শিুর । খু্ি  ুম 
পাজচ্ছ নযে ! খু্ি  ুম । আজিজশ নিাখ্ দুজটা িন্ধ হজয় আজস। 
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ন াপজে িৃড়ষ্টপাত ড়েজলা মমিাড়িক 

ন ালাম রসুল 

 

যতিার আড়ম হাত নঝজ  িদ রেগুজলা েুাঁজ  নফজল ড়দজয়ড়ে 

আমার অেুিজি তুড়ম এজসজো উজ  

একড়ট কাজলা কাজকর প্রস্তর মূড়তি আর অন্ধকার শহর 

সমি আকাশ এখ্ে িাজলািাসা 

আর নিশ ড়কেু  ড়ল 

নদয়ালগুজলা ো নলখ্া পাণু্ডড়লড়প 

আড়ম িজলর পাতা ওলটাই  

হাওয়া িন্ধ হজয় যায় হৃদজয়র ধাজর 

নিহুস রাস্তায় শুজয়  ুজমর মজধয স্বপ্ন নদড়খ্ পাথজরর 

তুড়ম হাজত কজর ড়েজয় আসজত মহাকাল 

আড়ম সাাঁতার কাটতাম সমুজে 

একড়ট ঝজ র কুাঁজ   র আমাজদর সিযতা 
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আজলা একড়ট সিং জষির তাৎিড়িক প্রড়তড়ক্রয়া 

ন াপজে িৃড়ষ্টপাত ড়েজলা মমিাড়িক 

 

ড়কেু দুোঃজখ্র রিং নসাোড়ল সন্ধযা 

দূজর ড়িরজহর মাস্তুল 

আমাজদর রড়িত িাাঁদ উঠজে িা াজে 

ড়েিিে পাঠশালার ওপর ড়িস্ময় 

িহুযুজ র সাাঁজকা পড়থক শূেয পার হজয় যায় 

শরীজরর নসই িত  পুজরাজো সূযি  

নেজক  নদওয়া িাম ায় পৃড়থিী 

যতিার আড়ম িদ রে গুজলা েুাঁজ  নফজল ড়দজয়ড়ে নতড়র হজয়জে ওই 
রুগ্ন শহর। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

উপকাড়রষু যোঃ সাধুোঃ সাধুজত্ব তস য নকা গুিোঃ । 

অপকাড়রষু যোঃ সাধুোঃ স সাধুড়রড়ত কীড়তিতোঃ ।। 

 

অেুিাদ - 

যড়দ নকউ উপকাড়রর উপকার কজর তজি তার মহত্ত্ব নকাথায় ? 

সাধু নতা নসই নয অপকাড়ররও উপকার কজর থাজক। 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৭ 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

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

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজ  যড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত িাে, তজি দুই/িার লাইজের অিোঃড়মল 

কড়িতা পাঠাে। 
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১-নরখ্ায় 

অড়িড়িৎ দাসকমিকার 
 

ঋ || 

১ড়ট ো-ঝরা িকুল এিিং  ন্ধ মাখ্াজো নিড়ল নিজয়ড়েজল শযিৃজির 
সহািযাে |  

শযড়কজশারী শরীজর িন্দ্রজকাষী রাত মধুিিীর  াজয় িড় জয় রাজখ্ 
নিাদ্দ মাত্রায় িীিেপটীয়সী | 

 ৯ || 

টজির পাজশ রাতরাড়ে ফুলড়ট নটাড়র  াজের আলাপ িুজ জে 
তােপুরা ময় | ড়দ্বমাড়ত্রক তিলা একতাজল |  

সকাল  ায় শাড়লক আর ড়েরড়িড়চ্ছন্ন ড়েড়শকলা | 

এ || 

নিাখ্  ুড়মজয় | ড়িোোয় ড়ময়ামিার রাত ড়লখ্জে খ্জয়ড়র কযােিাজস | 

সিুি তুড়লর আদর আাঁিজ  পাজখ্ায়াি নতাজল লহরী | নঠাাঁজট নিিা 
হােুহাোর  ন্ধ এিিং ড়েড়িিকার ড়তলোপ | 
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ঐ || 

শূেযতা নথজক শুরু নহাক ড়িজকজলর উপপাদয | িলড়িনু্দ আেজ  
প জে রাজতর নস্বচ্ছািাড়রতায়  | নিাোড়কর আদর নমা া োকোম, 

আর নরাদু্দর পজ জে সমািরাল িীিেিাযু়জত |  

ও || 

 ড়িত নথজক শরীজর েুকজে রসায়ে | নতড়র হজয়জে রড়ত-কাজলা-
েজন্দর অহিং, আর নেজম আসজে িৃত্তকুড়  োমক রুেফল |  

ড়িরজহ মাথুরতীথিও মৃদু লািরািা --- 

ঔ || 

এই শাি সড়ন্ধজিলায় িীর অজপিা, লীেতাজপ িজমজে নকাথাও | 
আশ্রয় খু্াঁজি িলুক ড়কজশারীর ড়তলাশ্রজয়... 

তুড়মও নখ্াাঁি, আর ড়েরাকার নহাজয় যাক শযস্তিজকর  িহ্ম। 
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ড়েখ্াদ িনু্ধত্ব 

সুেন্দা ড়দকপড়ত যশ 
 

িনু্ধত্ব মাজে লুজকািুড়র আর আড় -িাি নখ্লা, 

িনু্ধ মাজে নতার পয়সা ড়দজয়  ু ড়ে-আলুকািড়ল খ্াওয়া। 

আিার ড়টড়ফে িি নথজক ড়টড়ফে িুড়র কজর নখ্লার মাজঠ নসািা 
নদৌজ  যাওয়া। 

িনু্ধ মাজে অকারজি খু্ি ঝ  াঝাাঁড়ট, 

িনু্ধ মাজে নখ্লার েজল হুজটাপুড়ট আর খু্েসুড়ট। 

িনু্ধত্ব মাজে নকাে হঠাৎ পাওয়া ড়িজকলজিলায় 

প্রািজখ্ালা হাড়স,হই িই আর আড্ডা িমাট। 

িনু্ধ মাজেই খ্াড়েকটা অড়িমাে আর অজেকটা ড়েখ্াদ িাজলািাসায় 
িরাট। 

িনু্ধত্ব হল নতার নদাষ নেজক সিাইড়মজল একসাজথ শাড়স্ত পাওয়া। 

িনু্ধত্ব হল দল নিাঁজধ পাজয় পাজয় একসাজথ সু্কজল যাওয়া। 
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িনু্ধ মাজে নতার ড়িপজদ কাাঁজধ কাাঁধ নরজখ্ নমাকাড়িলা , 

িনু্ধ মাজে হাজত হাত নরজখ্ অজেকটা পথ িলা। 

িনু্ধ সড়তয আজি পূিি তাৎপযিময়। 

িনু্ধ হল সাজথ থাকার একরাশ প্রড়তশ্রুড়ত। 

িনু্ধ িল িহুদূর িাজলািাসায় নিলায় িজল িজল যাই অড়িেপুজর। 
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নেহাশীষ রায় 

 
আমাজদর সাজথ শীলা োজমর একটা নমজয় প ত। ড়কন্তু আি পযিি 
কাজরার ওর সামজে "শীলা ড়ক িওয়াড়ে"  াে করার সাহস হয়ড়ে। 

হজিই িা ড়ক কজর,নস ড়েজিজক কট্টর নফড়মড়েস্ট িজল পড়রিয় 
নদয়। তাই নকউ আ  িাড় জয় ড়িপজদর মুজখ্ প জত িায়ড়ে। 

তিু সাহস যারা এক আধিার নদড়খ্জয়জে পজর তাজদর অিযা কী 
হয় নসটা িিিো করজল খু্িই নসড়িজমিাল কাড়হেী নলখ্া হজয় 
যাজি। নস পজর নলখ্া যাজি। দুোঃখ্ একটাই, এজতা ড়কেু িাোর 
পজরও আড়ম নসড়দে এজক্কিাজর  ানু্ডর মত িুল কজর িসলাম! 

আমরা কজয়কিে িনু্ধ িান্ধিী ড়মজল একসাজথ িাজস কজলি যাই। 

আমাজদর পজরর স্টজপজি ওজঠ শীলা। অেযােয ড়দজের মজতা 
নসড়দেও উঠজলা। দুিিা য িসত আড়ম িায় া পাইড়ে। দাড় জয় 
আড়ে। শীলা িযা টা উপজরর তাজক নরজখ্ কাজে ইয়ার নফাে ড়দজয় 
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সটাে দাড় জয় প জলা। আজদৌ িায় া আজে ড়ক ো নসটা নদখ্ার 
ড়িনু্দ মাত্র নিষ্টা কজরড়ে। নস িাজলা কথা। 

আজস্ত আজস্ত ড়ি  িা ল,নলাক উঠজলা ড়কন্তু োমজলা ো। শীলা 
আমার সামজে। এড়দজক  াড় র নিক িাপজল আমার আত্মারাম খ্াাঁিা 
হজয় যায়। িাই িান্স  াজয় হাত লা জলই, হয় নকজট নফলজি 
োহজল পুড় জয় নদজি নসটা আমার ড়িশ্বাস। 

িাজলায় িাজলায় যাড়চ্ছলাম হঠাৎ লিয কড়র নয মযাোম টপটা 
উজল্টা পজ জেে মাজে  লার ড়দকটা ড়পজঠর ড়দজক। যার ফজল 
ওোর অিিিযাস নদখ্া যাজচ্ছ এিিং স্বািাড়িক িাজিই খু্ি দৃড়ষ্টকটু 
লা ড়েল। আমার সড়তযই সাদা মজে কাদা নেই। িািতাম হয়জতা 
নসটা সিাই িাজে। তাই ড়কেু ো নিজিই িজল ড়দলাম,"শীলা 
িামাটা ড়ঠক কজর ড়েস ।" অমড়ে এক নিা া মারাত্মক নিাখ্ 
আমাজক কজয়কিার খু্ে কজর নফলজলা! "ড়েোঃ! নতার মজতা অসিয 
নেজলর িেয আি নমজয়রা এজতা ইেড়সড়কউর ।" 

"ড়কন্তু শীলা নতার..." 

"িুপ। তুই আমার ক্লাসজমট ো হজল এখ্ড়ে িুজতাজপটা করতাম। 
িাজোয়ার নকাথাকার। নিাখ্ শুধু নমজয়জদর িা এর ড়দজকই থাজক 
োড়ক নতাজদর?" 
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এই নশষ কথাটাই পুজরা আড়ল্টজমটাম ড়েল। িাস শুদ্ধ সিাই আমার 
ড়দজক নকউ নকউ অিাক, নকউ নকউ রা ী নিাজখ্ তাড়কজয়। 
একমাত্র আমার িনু্ধজদর দৃড়ষ্ট ড়েল করুিার! নোটজিলায় এক 
নিয়াদপ কাকু যখ্ে নখ্লার মাজঠ সিার সামজে পযাি নটজে খু্জল 
ড়দজয়ড়েল নসড়দেও এতটা িীমড়র খ্াইড়ে। যাই নহাক পজর 
আমাজদর একটা িান্ধিী ওজক িজলড়েল আমার প্রজের আসল 
কারি। 

ড়কন্তু শীলা উত্তর ড়দজয়জে,"ওই টপ টার ওটাই স্টাইল। নসটা ি  
কথা েয়,এই সমস্ত নলাফারজদর আড়ম হাজ  হাজ  ড়িড়ে। তুই ড়প্লি 
ওর হজয় ওকালড়ত করজত আড়সস ো।" 

নসড়দে আড়ম কাে ধজর ড়িি কামজ  প্রড়তজ্ঞা কজরড়ে আর ো। 
আর নকােড়দেই নকাজো মুহূজতি ো। ড়েজির িউ এর নিজত্রও ো। 

এর পজরর ড়দে আিার যাড়চ্ছ কজলি। আি িায় া নপজয়ড়ে তাও 
িােলার পাজশ। আমার পাজশ িয়স্ক একিে পুরুষ। দাদু ড়ঠক েয় 
আিার নিঠুর িয়জসর একটু নিশীই হজি। 

ড়েয়ম মাড়ফক শীলা উঠজলা। নপেজের ড়সজট িায় াড়েল ড়কন্তু উড়ে 
িসজলে ো। িযা  তুজল কাজে ইয়ার নফাে ড়দজয় দাাঁড় জয় পরজলে 
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আমার পাজশর িজের পাজশই।  িাড়িড়ে নয ও আিজকও আমার 
আজস পাজশ থাকজি! আিজক মযাোজমর ড়িজন্সর ড়িপার নখ্ালা! 

িুল কজর একিারই নিাখ্ ন জে ড়কন্তু তওিা তওিা,আর ওড়দজক 
তাকাজোই যাজি ো। আমার পাজশর িেজলাক নতা আর শীলাজক 
ড়িেজতে ো।  তকাজলর  টোও িােজতে ো। 

উড়ে িযাপারটা লিয কজর িলজলে,"মামড়ি পযাজির নিে লাড় জয় 
োও।" 

িযাস িেজলাক অিে হজয় ন জলে। 

"এজতা িয়স হজয়জে আপোর তিু নতা নোিংরামী কজমড়ে।" 

"ড়কন্তু নতামার..." 

"িুপ আর একটা কথাও িলজিে ো। দাাঁড় জয় থাকজল িা খু্াঁিজিে 
িজস থাকজল পযাড়ি খু্াঁিজিে। এটাই ড়ক আপোর কাি োড়ক?" 

শীলা আিার আড়ল্টজমটাম ড়দজয় ড়দল! 

নলাকিে হইহই কজর উঠজলা ড়কেু। িেজলাক অপমাড়েত হজয় 
নেজম ন জলে। আড়মও নতা িুেজিা ী আড়ম কষ্টটা িুড়ঝ তাই 
আড়মও নেজম ন লাম আি কজলি িাদ। 

োকলাম,"ও দাদু শুেুে।" 
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উড়ে একটু িজয় িজয় িলজলে,"কী?!" 

িললাম,"আপোর ড়সিুজয়শে আড়ম িুঝজত পারড়ে। ড়কেু মজে 
করজিে ো আড়ম িাড়ে আপড়ে নোিংরামী কজরেড়ে।" 

"জক িািা ওই নমজয়? আমাজক নশষ কজর ড়দল!" 

"জফড়মড়েস্ট দাদু, নফড়মড়েস্ট।" 

"ড়েোঃ ড়েোঃ লজ্জায় আমার কাে কাটা ন ল।" 

" আর নিড়শ িািজিে ো। তাহজল কষ্ট িা জি। 

 আর পযাজির ড়িপ খু্জল রাখ্াটা েতুে স্টাইল। 

আপড়ে িযাকজেজটে িুঝজিে ো।" 

"অযা!" 

"আজজ্ঞ হযাাঁ।"
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মাধুরী ধর 
 

 ুম নথজক উজঠ নদড়খ্, আজে কত কাি! 

এত কাি কখ্ে হজি িািড়ে িজস আি। 

আমার এত কাি কখ্ে হজি আি! 

 র নমাো, িাসে মািা, কাপ  কািা আি; 

সড়ি কাটা, মশলা িাাঁটা,রান্না িা া, ফুল নতালা,মালা  াাঁথা, আজে 
পূিা পাট। 

িািার নথজক আজে যড়দ নোট নোট মাে, 

িােজত হজি মাে। 

নকাথায় ন ল িুল িাাঁধা আর নকাথায় শাড় র িাাঁি! 

আি এত কাি কখ্ে হজি সাি। 

আিার আজে শাড়  িযিসা আমার পা ায়  ুজর, 

টুকটাক িজল আর ড়ক, যাই ো আড়ম দূজর। 
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কখ্ে পরজিা নিাজখ্ কািল কখ্ে িাাঁধজিা িুল। 

কখ্ে আড়ম নখ্াাঁপায় নদি রিেী ন্ধা ফুল। 

আি নয এত কাি, কখ্ে হজি সাি। 

আমার এত কাি নক িুঝজি আি। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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ড়রয়া রায়
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নরাশোই... 

ড়েজিদজে- তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  িাে, 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 িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজযা ও। 

পাজয় পাজয় ১২৭ 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 পাঠাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার িেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাে করজিা আমরা। 

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

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

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল েক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৭ 

 

নসকত... 

Camera-man of the week 

রািীি রায় 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১২৭ 

পুেশ্চ 
প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মিিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়িতা, অিু ি,  ি, প্রিন্ধ, ে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।। 


