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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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- ড়িরড়িৎ বিরাগী, অনেতা রড়িৎ, িিিড়িৎ িমিে, 
ইেসাে আড়ল, অিড়ল নদ েন্দী, েড়ন্দতা কািিী, ড়িশ্বড়িৎ 
প্রামাড়িক, রিি আলী, নকৌড়শক রায়, সায়রী লাহা, আবু্দল 
রাহাি, অজলাক ড়মত্র, অয়ে িযাট্টািিী, আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস, 
েীতা কড়ি, ইমােুজয়ল হক, পাড়খ্র িাসা,  ড়পয়া রায় এিিং 
আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, সাহােুর হক, নমৌড়মতা সরকার ও 
তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্। 
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ফড় িং কথা 
   

সারা ড়িজশ্ব মারাত্মক আকার ধারি কজরজে কজরাো িাইরাস। ড়িশ্ব 
স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার পি নথজক মহামারীর আখ্যা নদওয়া হজয়জে কজরাো 
নক।                                              
      ৮০         ।                                  । 
ড়িড়িন্ন িায়গায় সু্কল কজলি িন্ধ রাখ্ার ড়সদ্ধান্ত ড়েজয়জে প্রশাসে। 
                                                
                                                   
     ।                                       । 
                         ২৬      ৩২           
      (kilo base-pair)                             
                           ।                   
                                            ।      
                                                 
  ।                                              
                                      ।          
                           ।                       
   । 
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সজতযর কাজে 
ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 
অজেক অজেক অড়িেয়, 

পালজতালা নেৌকায় ড়িশ্বাস? 

ড়িকাোহীে হাতঘড় - 

ফযাশে কুজল নরসড়কউ অপাজরশে! 

ড়েয়ড়মত সযাজটলাইট অড়িযাে, 

ফাইি-ড়ি'নত ইেিাইট কার্ি; 

নলাজম-নলাজম দািােল... 

েজন্দর ড়েয়জম ড়ফিংগার ড়প্রন্ট। 

এখ্াজে বসেযরা পাহারাদার, 

ড়িিাজর বদড়হক ড়হসাি; 

সস্তার সিংসাজর হাতকড় - 

নরািগাজরর োজম ওিার িাউন্ডাড়র। 

আড়থিক িাজিজট সান্তো পুরস্কার, 
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কাাঁজির িাোলায় প্রড়তড়িম্ব; 

পশুরাি নগাপজে ড়িশ্রাজম- 

আপাততঃ যুজদ্ধ নোজটর প্রজটকশে। 

নিাাঁটগুড়ল নলাহার আগুজে, 

রর্ িাাঁধা নফাস্কার েীজি একটু অেুিূড়ত; 

নদখ্া ড়দক একিার ঋতুরাি- 

সজতযর কাজে ড়িড়ক্র নহাক সি অড়িশ্বাস! 
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অপ্রতযাড়শত 

অনেতা রড়িৎ 
 

দূজর রাখ্া নিপিাস্ত্র নিাখ্ নমজল ধজর িারিার 

িিির উজত্তিোয় উন্মাদো েুাঁজত িায় শরীর 

পলাতক সন্ধযায় রক্তাক্ত আজলা ড়িদায় নেয় নরাি 

এিাজরও নহজর যাওয়া পুতুজলর নরািোমিা একটাই 

নিো গাম্ভীযি ক াইশুাঁড়টর মজতা ড়েজির শরীজরর সামজে আয়ো 
ধজর। 

নিাঁজি নফরা খু্ি িড়টল হয়জতা, 

তিুও আজয়ািজে অিাধযতা ড়গজল নফজল ো পাওয়ারা 

রাজতর কলজি আজলাজত অপ্রতযাড়শত 

নযিাজি নিৌড়তক গজে োড়য়কা িদলায় 

নসিাজিই ঘর িাাঁধা িড়রজত্রর আদজল 

আদজত কােড়েক সিাই একটা ড়দজের নশজষ 
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ড়ফরড়ত পজথ গন্ধ নিড়শ নিো হয় িুড়ি? 

ঘর পালাজো আিদার এক ড়িলজত সিুজি ঘর িাাঁজধ আিার 

আটকাজো সন্ধযায় িযথি পুজরাজো আাঁিল। 
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ড়শকারী 

িিিড়িৎ িমিে 
     

শীত িাজে িাদজরর শতািংশ মমি  

দূিিা নিাজি ড়শড়শজরর নগাপে ইচ্ছার কথা  

আলুজিজত িুজক একটা আদুজর িাদর িড় জয় দাও  

উষ্ণতা িুজি নেজি  

শীতল হৃৎড়পজন্ডর যজতা িাড়হদা  

নতাষিা েদী 

ওয়াল নপপাজর নমঘো িষিা োমাক  

কিুপাতার গাঙ্এ কলজমর স্বিল সিংসার , 

শীজত টাঙ্গাজিা ড়টউড়লপ পদিার তািু  

ড়শকাজরর আশায়    

অতন্দ্র প্রহর গুেজিা  

কখ্ে কস্তুরীিালী িতূর হড়রি  
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তািুর ড়িতজর থাকা  

নিাতজলর িল নখ্জত আজস । 
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ড়িরাগী 

ইেসাে আড়ল 

 
িটা ধাড়র িৃদ্ধ সন্নযাসী নিজশ। 

িড়পজে মন্ত্র ড়েিৃজত িজস। 

কজরজে নমাহ তযাগ 

ড়িরাগীিািজে 

নকাে সতয নলাজি ? 

এ কজিার অেুশাসজে 

নকাে পজথর সন্ধাজে ? 

সিংসাজর নকাে িীষি জ্বালায় ? 

ো ড়ক নকাে প্রড়তজ্ঞায়? 

েতুিা ড়েরাকার হজত? 

ো িাড়ে কত সাধু নিজশ, 

ঘুরজে কত নদজশ নদজশ । 
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িযথার জ্বালা সুপ্ত হজত 

এ নকাে নমৌেব্রজত? 

েমজস্ত ওজহ ড়িরাগী িে 

লহ প্রিাম ওজহ শ্রান্ত মে। 

সুখ্ দুঃখ্ শাড়ন্ত নশাক 

রুদ্ধ এই মতিযজলাক। 

ো ড়ক অসাধয িরি? 

ধূলায় িুড়মজে এমজো িরি। 

িগৎ িুড়িিার ড়েতয করজি 

নহলায় ড়দজয়জো ড়মজশ িাগ্রত শয়জে। 

অড়েতয ড়েধজে, 

সজতযর সাধজে। 

ড়রপু সিংযজম, 

েশ্বর নদহ িড়লদাজে। 

এক অেজন্তর আশায় ! 
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ড়েস্কিজমির পড়রিাষায়। 

িীিজের প্রড়ত সজে 

রজয়জো িযাপকতার অেন্ত িজে। 

ড়েরলস প্রজিষ্টায় 

সুি আিরজির কায়ায় 

অেন্ত নক মুড়ি নিাঁজধ 

লুড়কজয় রও আপেও অজন্ত। 
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র্াজয়ড়রর পাতা নথজক 

অিড়ল নদ েন্দী 

 
ড়িজয়র কজয়ক মাস পর, প্রথম নিঙ্গল নথজক উত্তর প্রজদজশর 
এয়ারজফাসি নকায়াটিাজর এজস আড়ে স্বামীর সজঙ্গ। িঙ্গজল নঘরা 
নকায়াটিার। কজয়ক মাস পর শীতকাল এজলা। যখ্ে এজসড়েলাম 
তখ্ে প্রথম িুিলাম - কত িান্ডা হয় এখ্াজে। নিঙ্গজল থাকজত নতা 
আন্দািই করজত পাড়র ড়ে। এিার িড়ল আমার নসড়দজের কজষ্টর 
কথা। দুড়ট ড়র্জফন্স নথজক পাওয়া কম্বল। দুড়ট স্বামীর নকে এয়ার 
ড়পজলা। মাথার। আমার িািার নদওয়া নিাজম্ব র্াইিং-এর নির্ ড়সট 
ও ড়পজলা কিারস। নমজিজত একড়ট কম্বল পাত্তাম। এর ওপজর 
নির্ ড়সট। এত দুড়ট হাওয়া িরা মাথার িাড়লশ। রাজত প্রিন্ড 
িান্ডা। কাাঁজির িােলা। দুিজে ড়মজল ওজত শুতাম। একড়ট কম্বল 
গাজয় ড়দতাম। পড়তজদি নশাওয়ার একটু পজরই ড়িকট শজব্দ োক 
নর্জক ঘুজমাজতা। আর এমে নিাঁজক নিাঁজক পাশ ড়ফরত নয আমার 
িাাঁই আর ড়িোোয় হত ো। আড়ম নমজিজত শুতাম। এিার গাজয়র 
কম্বলটাও নটজে ড়েজয় ড়েত। আড়ম নিজগ। এিার ওর গাজয় এক 
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নমাটা িযাজকট। আমার নকােও গরম নপাশাক নেই। একড়ট সুড়তর 
মযাড়ি। িািা এড়দজক আমার গ্রাজমর শ্বশুর িাড় জত প্রিুর দামী 
দামী শীজতর তত্ত্ব পাড়িজয় ড়দজয়জে। নস সি অজেক পজর িািার 
িাড়  ড়গজয় শুেলাম। িািার িাড় র নকউই িােজলা ো, আমার 
অিস্থ্া। আর আমার ড়িজয়জত নযৌতুক ড়হজসজি শাল কাজির র্িল 
খ্াট, নতাষক, গড়দ, মাথার ও পাজশর িাড়লশ, নির্ ড়শট, মশারী 
ইতযাড়দ ইতযাড়দ ইতযাড়দ...। আমার িািার িাড়  নথজক আমার 
িজরর িাড় র সিাই ড়মজল ড়েজয়জে। 

এক রড়িিার আমার স্বামী তার কলীগজদর মজধয একিজের 
নকায়াটিাজর ড়েমন্ত্রি রাখ্জত আমায় সজঙ্গ কজর ড়েজয় নগল। অজেক 
কাজপলস এজসজে। পাড়টি হজচ্ছ। নসখ্াজে আমার পড়তজদি িলজলে, 
"আমার ড়মজসস সপ্তাজহ একড়দে স্নাে কজর। এজতা নোিংরা ও!" 
সিাই িুপ কজর শুেজলা। নকউই ড়কেুই িলল ো। আসজল আড়ম 
িান্ডা িজল স্নাে করজত পারতাম ো। ড়কন্তু ও নতা অোয়াজসই তা 
করজত পারজতা। এরপর কজয়ক ড়দে পর, একিজের স্ত্রী আমার 
নকায়াটিাজর নি াজত এজলা। তখ্ে আমার কতিা অড়ফজস ড়েল। 
তখ্ে নস আমাজক িলল, "অিড়ল! তুড়ম ড়ক কজর এতড়দে স্নাে ো 
কজর থাজকা?" আড়ম িললাম নয আড়ম গাজয় এজতা িান্ডা িল 
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ঢালজত পাড়র ো। নস তখ্ে িলল, "তুড়ম িান্ডা িজল স্নাে কর? 
আমরা নতা ইমাসিে রর্ ড়দজয় িল গরম কজর স্নাে কড়র।'' এরপর 
নস তার স্বামীজক িজল আমার স্বামীজক ড়দজয় একড়ট রর্ নকোল। 
তখ্ে আড়ম নরাি স্নাে করজত লাগলাম। িরজক িললাম, "একড়ট 
নসাজয়টার নপজল িাজলা হয়!" িলজলা, "ব্রযাড়ন্ড খ্াও! িািাজক িল 
পািাজত!" আড়ম তাই শীত িস্ত্র ো াই রইলাম। দুজটার নকাজোটাই 
করলাম ো। 

সকাল েয়টায় ির অড়ফস নিজরাজতা। আজগর রাজত িাল ও র্াল 
ড়িড়িজয় রাখ্া হত এিিং তা নিার িারজটর সময় িান্ডা িল সজমত 
শীজলজত নোরা ড়দজয় নিজট, তাওয়ায় সরু িাকলী িাোজো করাত। 
ড়মড়েমাম ২৫ড়ট নস নখ্ত। আর খ্াওয়ার আজগ পাাঁিড়ট অড়ফজস ড়েজয় 
যাওয়ার িেয ড়টড়ফে িজি পযাক করার ড়দতাম, তাই ড়েজয় নযত। 
সি নশষ হজল তজি উিজতা। আমার একড়টও থাকজতা ো। অড়ফস 
িজল নগজল আড়ম সারা রাত নিজগ থাকা ঘুমটা ঘুমাতাম। এরপর 
িাসে মািা।ঘর নমাো। নেস কািা ও শুজকাজত ড়দতাম। 
আঙুলগুজলা িান্ডায় নিাঁজক থাকজতা। 

এরপর কজয়কমাস পর গ্রাজম নগলাম। ির তার মাজক গরম িজল 
স্নাে করার কথাটা িলল। নস তখ্ে নেজলর হজয় আমায় খু্ি 
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িলজলা। আড়ম নতা শীজত পুকুজর নেজলর মুজতা কাাঁথা নকজিড়ে। 
আড়ম িািলাম ির নশাধ তুলজে। িনু্ধরা সিাই আমার হজয় ওজক 
ড়দজয় রর্ নকোজো ড়কড়েজয়ড়েল, তাই। হায়! নকাথায় নিঙ্গজলর 
িান্ডা? আর নকাথায় উত্তর প্রজদজশর? আর আমার শ্বশুর িাড় র 
নকউই শীজত গরম নপাশাক পজ  ো। নলপ, কম্বলও গাজয় নদয় 
ো। গরম িজল স্নােও কজর ো। কারি ওজদর দরকার হয় ো। 
সিাই হাই নপ্রসার ও হাই পার নটেশজের ওষুধ খ্ায়, িাজরা 
মাসই। 

এরপর িািার িাড়  ড়গজয় শুেলাম িািা প্রিুর শীজতর তত্ত্ব 
পাড়িজয়জে, গ্রাজমর শ্বশুরিাড় জত। তার সজঙ্গ নসাজয়টার নকোর 
টাকাও ড়েল। আমার িজররও শীত িস্ত্র নকোর টাকাও ড়দজয়ড়েল। 
নলপ ও কম্বজলর টাকা। নখ্াঁিুর গুজ র োগরী। নমাওয়া। ড়মড়ষ্ট। 
ফল। িাল গুাঁড় । ইতযাড়দ ইতযাড়দ ইতযাড়দ আরও অজেক ড়কেু। 

আড়ম ড়িজয়র আজগ কখ্েও নমজিজত কম্বল নপজত শুই ড়ে। 
নকােড়দে নসাজয়টার ো া শীত কাটাই ড়ে। কখ্েও নলপ গাজয় 
ো া শুই ড়ে। কখ্েও িাল ও র্াল নিজট ড়পজিও কড়র ড়ে। িাসে 
মাড়ি ড়ে। ঘর মুড়ে ড়ে। কখ্েও শীজত িান্ডা িজল স্নােও কড়র ড়ে। 
ড়কন্তু আড়ম নতা সিই করলাম। 
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আর এখ্ে আমার ড়দিীর ঘজর হট এয়ার নলায়ার িজল। তখ্ে সি 
ড়কেু েীরজি শুধু সহয কজরড়েলাম। নকউই িােজত পাজর ড়ে আমার 
কজষ্টর কথা। তখ্ে ড়িজয়র আজগ িাড়িও ড়ে, এজতা কষ্ট নপজত 
হজি। আিার তখ্ে ড়িজয়র পর পরই িাড়িড়ে নয পজর এই অিস্থ্ায় 
উিজত পারজিা। হট এয়ার নলায়ার। ড়দড়ি। 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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নহ পড়থক 

েড়ন্দতা কািিী 
 

নহ অিাো পড়থক — 

তুড়ম ড়ক পথ হাড়রজয়জো? 

এই তপ্ত মরুর মরীড়িকায় পথ খু্াঁইজয়জো। 

িজল দাও নতামার ড়িকাো 

নয ড়িকাোয় রজয়জে নতামার সিি সুখ্। 

োড়ক ড়িষাক্ত িীিে গাথা। 

সুদূর পথ পাড়  ড়দজয় 

িজল যাজি নসই ড়িকাোয়। 

নথজম যাজি খ্াড়েকিি — 

গাজয় প্রশাড়ন্ত মাড়খ্জয় 

উষ্ণ হাওয়ার মরুিজ  

নকাজরা ো ড়দক িুল  । 
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নহ অিাো পড়থক — 

থমজক নযজয়া ো নসই 

ড়িিীড়ষকাময় মরুিূড়মজত 

তুড়ম িজল দাও নতামার ড়িক ড়িকাো। 
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ওজয়ক আপ 

ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 
 

কাগি ড়দজয়ই যড়দ রাষ্ট্র গজ ! 

'মােুষ'- 

তার প্রজয়ািে কীজস? 

িাষি শুজেই যড়দ উদর িজর! 

ড়শিা, 

দু-হাজত কাজির দািী কীজস? 

 

আইে যড়দ টাকায় িজল! 

'নকাটি'- 

'িার' সিংড়িধাে কীজস? 

রাষ্ট্র যড়দ িিাই কজর! 

নিাট, 
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িাজটর 'গি' অড়িেয় কীজস? 

 

কলম ড়িজকায় যড়দ ড়েউি নব্রজক! 

'খ্ির'- 

তা খ্ির থাজক কীজস? 

নিাজটর নিাজরই যড়দ যুদ্ধ োজম! 

ি ম, 

এর নিজয় নিশী আর কীজস? 
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তপ্ত িযাকুলতা 

রিি আলী 
 

আড়ম আিও িাজলািাড়স ঐ পিী গাজয়র ধুলায় িরা পথ, 

আড়ম আিও নিজয় থাড়ক ঐ মায়ািী ড়দগন্ত পাজে, 

নযথায় ধুড়ল উড় জয় আিও প্রান্তজর েৃতয কজর পিে, 

নযথায় মৃড়ত্তকার মমতা-রস িুম্বে কজর ড়শশুর েগ্ন পায়, 

নযথায় আিও িেযা িজয় যায় ড়শশুর অকপট হাড়স, 

নসই পজথ এড়গজয় নযজত আিও িাজলািাড়স, 

আড়ম আিও িাজলািাড়স । 

 

নযথায় আিও কথা কয় মােুষ হৃদয় উিার কজর, 

নযথায় আিও উজিাজে িজস ড়শশু আকাজশর তারা গুজে, 

নযথায় আিও গরু িজর মরা েদীর ঘাজস ঢাকা তীজর, 

আিও আড়ম িাজলািাড়স হাড়রজয় নযজত তাজদরই ড়িজ , 
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যারা আরও নিড়শ সহি সরল আর আপে িাজি মজের কথা িজল। 

আড়ম আিও িাজলািাড়স নসই আজলাক-ধাাঁধা হীে শান্ত রিেী, 

নযথায় সুখ্-ড়েদ্রায় নিার হয় আর কূিে ড়িজে কখ্েও ঘুম 
িাজঙড়ে। 

আড়ম িাজলািাড়স নসই িাাঁজদর আজলার িেযা, 

আড়ম িাজলািাড়স নসই নিাোড়কর গাজে িরপুর সন্ধযা, 

আর িাকুমার মুজখ্ গে যত পরী এিিং অজদখ্া সি রািকেযা! 

আড়ম িাজলািাড়স আিও লক্ষ্মী নপাঁিার র্াক, 

অথিা অমািসযার ঘেকাজলা রাজত ড়িাঁড়ি নপাকার হাাঁক, 

আড়ম আিও িাজলািাড়স, 

আড়ম আিও িাজলািাড়স!! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

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

নকৌড়শক রায় 
 

কড়ির কলজম যড়দ থাজক ধার, 

সমাি কলযাজি  হয় স্বচ্ছার। 

কড়ি কলম োড়ক হজয়জে নিাতা, 

তা নিশ, 

এিার তজি নলখ্া প জি আজরা নমাটা। 
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নসই সন্ধযায় 

সায়রী লাহা 
 

নসড়দজের সন্ধযা িুজ ... 

তারা তাজসর আসর িড়সজয়ড়েল... 

কড়ফ কাজপ িুমুক ড়দজয়, িজ া হজয়ড়েল নদশ-ড়িজদজশর গজেরা, 

সজন্ধয হজলই িাি ঘর গুজলাজত ড়কিংিা রাস্তার ধাজরর িারান্দায় 
িজম উিত আড্ডারা। 

কখ্জো মুড় , িাোিুর, ড়সঙ্গারা সজঙ্গ থাকত নধাাঁয়া ওিা িা, 

রিীন্দ্রোথ, শরৎ, িড়িম, সতযড়িৎ নথজক শুরু কজর ড়ক্রজকট, 
ফুটিল... িাড়প িাড়  যা। 

নরড়র্ওজত সােজর্ সাসজপন্স নথজক ড়টড়িজত রামায়ি, মহািারজতর 
গজেরা। 

রড়িিার ড়কিংিা নকাজো েুড়টর ড়দজে িেজিািে, 

িাচ্ছাজদর পরীিা নশজষ, সু্কল েুড়ট... ঘুরজত যাওয়ার আজয়ািে। 
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নকাথায় নগজলা নসই আড্ডা িমাজো িয়স্করা? 

নকাথায় নগজলা রাস্তার ধাজরর নসই পুরজো িারান্দা গুজলা? 

নসগুজলা ড়ক নিজঙ িহুতল িিে ড়েমিাি হজয়জে? 

আর নসজকজল নসই আজিগ গুজলা নকাথায়? 

তারা ড়ক এখ্ে যাড়ন্ত্রক, নসাশাল ড়মড়র্য়ায় আিদ্ধ?                    

তাজদর নখ্াাঁি রাজখ্ড়ে নকউ... 
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িাষাই আমার প্রাি কড়িতা 

আবু্দল রাহাি 

 

নয িাষা ড়দজয়জে িাঙাড়ল িলার পথ। 

নয িাষা িাঙাড়লর কাজে আত্ম প্রাি। 

নয িাষা িািংলা মাজয়র কাজে হজয় উজিজে নপ্রাজ্জ্বল 

নসই িাষাইএজলা মাতৃিাষা। 

নয িাষার অড়ধকারী ঢাকার রািপজথ সালাম রড়ফক িরকত 
ড়দজয়জে প্রাি হজয়জে শহীদ। 

আহামড়র মাতৃিাষা 

এই হল আমার িািংলা িাষা  

এই হল আমার প্রাজির িাষা।  
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কড়িতা তুড়ম সুজখ্াদা কাকীর নমজয় 

অজলাক ড়মত্র 

 

সিাই ড়লখ্জত িায়, নকউ প জত িায় ো,  

এটাই আমার আজিপ। 

আমার ইন্টার পাস োত্রটা ড়র্ড়গ্রজত পজ ,  

নসও ড়লখ্জত িায়।  

এই নতা একড়ট কড়িতা 

আি সাত সকাজল নদখ্জতড়ে ওর,  

সামাড়িক মাধযজম। 

আসজল আি িুিলাম  

কড়িতা তুড়ম অজেক সহি সরল সািলীল। 

নতামাজক িাইজলই নোাঁয়া যায়, এক মুহূজতি  

অযান্ড্রজয়র্ েড়ি নদখ্া নসজটর মজতা। 

আসজলই নতা কখ্জো িািা হয়ড়ে 
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তুড়ম আমার পাজশর িাড় র সুজখ্াদা 

কাকীর নমজয়, নদখ্জত খু্িই রূপিতী।  

ির দুপুজর নেজম পড় , পািশালার ঘন্টা নশজষ 

রূপিতীর পুকুর িজল। 

হজয় যায় তারপর কড়িতা, কড়ি নপ্রজম পজ , 

কড়িতার িন্ম হয় অেগিল, 

কড়িতার নেই িাথি কজরাল। 

ড়কিংিা পাজশর িাড় র সীমাোয়  

িসিাস নসই নোজমদ িািা একাতু্তজর 

িীজটিাড়  িড়মিমা সি ড়েজয় ড়েল, 

কড়িতায় কড়ির িন্ম নহাল িাস্তুহারা।  

েড়ন্দত ড়রকদার এড়পটাফটা কড়ির  

িাড় র একটু কাজে িুড়লজয় 

মাদ্রাসার পাজশ অসীম ড়েদ্রায় শুজয় আজে। 

নকউ িজলা ো, নকউ েুাঁজয়া ো। হািী সাজহি! 
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একাতু্তজরর পজর স্বাধীে নদজশ নস নিয়ার ড়েল। 

এ সি ড়েজয় উজটারজথ িলজে সিই 

নতল নদয়ার মােুষগুজলা সোতজে ঐ 

সমাজি নিড়শই নদড়খ্। অেযজক খু্ড়শ  

করজত হাম্বা নকজট িাোে নদয়,  

ঐ সমাজি সোতজের তারাই সমািপড়ত। 

নতল ড়দজত ড়দজত ইড়তমজধয কড়ি অজটা ধজর 

িজল এজসজে ড়তে রাস্তার নমাজ ,  

এিার নদালায় িজ  সুজখ্াদা  

কাকীর নমজয়জক ড়েজয় যাজি নপ্রজমর িাড় । 

নপ্রম িজম উজিজে অসম্ভি িান্ডায়। 

নশষরাজত সুজখ্াদার ঘজর িজল,  

নমজয় ড়েজয় অশাড়ন্ত, িগ ািাড়ট।  

সিাই নপ্রজম পজ  কড়িতার 

কড়ি হজয় ওজি, আমার আজিপ 
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নকউ পজ  ো তাজক, প জত িায়ও ো 

আমার ইন্টার পাশ োত্রটা  

নসও কড়িতাজক ইদাড়েিং নিাজি 

িজলশ্বর েদীর ব্রীজি িাাঁলমুড়  

মাড়খ্জয় নপ্রজমর গাড় জত িজ  িজস। 

এিার আর ো ই ড়লখ্লাম... 

কড়িতার িন্ম হজচ্ছ, নেই িাথি কজরাল। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

যাড়ন্ত েযাযপ্রিৃত্তসয ড়তযিজচাসড়প সহাযতাম্ । 

অপন্থােিং তু গচ্ছন্তিং নসাদজরাসড়প ড়িমুচড়ত ।। 

অেুিাদ - 

েযাজয়র পজথ প্রিৃত্ত িযড়ক্তজক পশুরাও সাহাযয কজর ড়কন্তু 
ড়িপথগামীজক সজহাদরও তযাগ কজর। 
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নেট ফড় িং এর লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

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

 

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

কড়িতা পািাে। 
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ধারািাড়হক গে- 

িাগড়দ নমজয় 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

পিি-২ 

িয়স্কা নমজয়ড়টর কথা মজতা নমজয়ড়ট তাই করল। তাড়কজয় নদখ্ল, 
সড়তয সড়তয একড়ট নমজয় তার িাচ্চার িেয দুধ গুলজে। যড়দও তার 
িাচ্চাড়ট কান্না করজে ো। নকাজল শান্ত হজয় িজস রজয়জে। নদখ্ার 
পর নমজয়ড়ট ওই নমজয়ড়টর কাজে এড়গজয় নগল। যাওয়ার সময় 
পাজশর িয়স্কা নমজয়ড়টজক িজল নগল নয, তার িায়গাটা নস নযে 
একটু নদজখ্। নস একটু ওই নমজয়ড়টর কাে নথজক আসজে। 

িয়স্কা নমজয়ড়ট "ড়িক আজে নদখ্ড়ে,যাও। "িজল নমজয়ড়টজক পািাল। 

নমজয়ড়ট ওই নমজয়ড়টর কাজে নগল। ড়গজয় দাাঁ াজোর পর তাজক 
িলল, "ড়দড়দ, আমার িাচ্চাটার িেয একটু দুধ ড়দে ো! "কাতর 
প্রাথিো করল। 

নমজয়ড়টর প্রাথিো শুজে ওই নমজয়ড়ট তার ড়দজক নিাখ্ তুজল শুধু 
একিার তাকাল। ড়কন্তু নকাে উড়ক্ত টুড়ক্ত করল ো। 
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ো করজল নমজয়ড়ট নফর িলল, "ড়দড়দ,একটু দুধ ড়দে ো!" 

ড়কন্তু ওই নমজয়ড়ট তার কথা শুেল ো। ো শুেজল নমজয়ড়ট তখ্ে 
িলল, "িাচ্চাটার খু্ি ড়খ্জদ নপজয়জে। ড়খ্জদর জ্বালায় কান্না করজে। 
এত নয নসাহাগ করড়ে তা-ও থামজে ো। নদখ্জতই পাজচ্ছে। তাই 
িলড়ে, একটু দুধ ড়দে ো!" 

দুধ গুলজত গুলজত ওই নমজয়ড়ট এিার িলল, "নতামার িাচ্চার 
ড়খ্জদ নপজয়জে নতা আড়ম ড়ক করি শুড়ে! "তারপর িলল, "ড়খ্জদ 
নপজয়জে দুধ খ্াওয়াও। আমাজক তার ড়ক িলে?" 

নমজয়ড়ট িলল, "আমার কাজে দুধ নেই। আপড়ে একটু দুধ ড়দে 
ো!" 

ওই নমজয়ড়ট তার উত্তজর িলল, "নকাজল িাচ্চা আজে। িাচ্চার দুধ 
নেই নকে?" 

নমজয়ড়ট িলল, "িাচ্চার দুধ, একটা নমািাইল নফাে ও ড়তে হািার 
টাকা একটা িযাজগ রাখ্া ড়েল। িযাগটা নস্টশজে িুজল নগড়ে।" 

"িাজলা কজরে। তা আড়ম ড়ক করি? "ওই নমজয়ড়ট িলল। 

"আপোর িাচ্চার িেয নতা দুধ গুলজেে। ওজত নথজক একটু দুধ 
ড়দে ো!" 
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সজঙ্গ সজঙ্গ ওই নমজয়ড়ট িজল উিল, "তুড়ম ড়ক িলজল! আমার 
িাচ্চার দুধ নতামার িাচ্চাজক নদি! নো, নেিার!" 

নমজয়ড়ট অমড়ে তার হাজত ধরজত নগল, "আপোর হাজত ধরড়ে 
ড়দড়দ, একটু দুধ ড়দে! একটু দুধ ড়দে! একটু দুধ ড়দজল আপোর 
িাচ্চার দুধ কম প জিো। আড়ম িল ড়মড়শজয় খ্াইজয় নদি।" 

ওই নমজয়ড়টর পাষাি হৃদয় তিু নমজয়ড়টর প্রড়ত গলল ো। িরিং নস 
হাত সড়রজয় ড়েল। ড়েজয় িলল, "ো, তুড়ম আমার হাত ধরজি ো। 
হাত ধরজি ো িলড়ে। "জস নমজয়ড়টজক নকাে িাজিই তার হাত 
ধরজত ড়দল ো। 

নমজয়ড়ট এরপর আর তার হাত ধরিার নিষ্টা করল ো। িলল, 
"নিশ, আপোর হাত ধরি ো। আপড়ে শুধু একটু দুধ ড়দে! একটু 
দুধ ড়দে!" 

ওই নমজয়ড়ট এিার নমজয়ড়টর প্রড়ত িীষি ড়িরক্ত হজয় নরজগ ড়গজয় 
িলল,"িারিার তুড়ম ড়ক ধজরে নগা, একটু দুধ ড়দে, একটু দুধ 
ড়দে! নদি ো িলজল শুেজত পাও ো!" (িলজি) 
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ড়িিিি নদাল 

েীতা কড়ি 
 

িসজন্তর এই ড়মজি হাওয়ায় এজলা নর খু্শীর ড়দে 

পলাশ, ড়শমূল রাড়ঙ্গজয় ড়দজলা, মে হজলা রঙ্গীে 

নদাল নখ্লজিা, নদাল নখ্লজিা, নদাল নখ্লজিা আি 

রাধাকৃজষ্ণর ড়মলে হজি, সাি নর সিাই সাি 

ফাজগর রজঙ উিজি নরজঙ্গ নোটিজ ার মে 

সিাই নয আি কাজের মােুষ, সিাই আপেিে 

ড়মড়ষ্ট মুজখ্র িহর নদজখ্ সিাই নয তাজ্জি 

নোট ড়শশুর মতে সিাই করজে কলরি 

এজসা ড়হনু্দ, এজসা মুসড়লম, এজসা সি িাই-িাই 

ফাজগর রজঙ রাড়ঙ্গজয় মে রঙ্গীে হজয় যায়। 

 

এজতা পড়িত্র নদাজলর হাওয়াজক করজে কলুড়ষত 
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ের-খ্াদজকর দজলরা সি হজচ্ছ উচ্ছ্বড়সত 

িাড়রড়দজক আি এড়ক হাহাকার? রক্তিে যা িয়! 

সুন্দর এই পৃড়থিীটা আি হজয়জে নিদোময় 

ধমি মাজে নতা সহেশড়ক্ত, এক সূজতায় ধজর রাখ্া 

নসই ধজমির ড়িড়গর তুজল ড়িিৎস েরক নদখ্া। 

িমতাড়লপ্সা, ধমিান্ধতা, অসাজম যর পড়রজিশ 

মােি িীিজে ফাজগর খু্শী হজয় নগল ড়েঃজশষ 

মােুষ ড়হসাজি ল াই করজিা, হজিই ে যাজয়র িয় 

নহাড়লর হাওয়ায় আসজি খু্শী, আসজিই ড়েশ্চয় 

অন্তযিামীর িরজি তাই এই প্রাথিো কড়র 

সকলজক আপে কজর ড়েজয় নযে নহাড়ল নখ্লজত পাড়র। 
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ইমােুজয়ল হক 

 
আর কতিার ড়েজয় িইড়ি কাাঁজধ- 

মােিতার অকালখু্জের নদহটা ? 

আর কতিার নদখ্ড়ি ড়েিিাক দশিক হজয় 

ড়েষ্পাপ প্রাজির ড়শকার, মেুষযরুড়প বদজতযর হাজত ? 

কখ্জো ড়েিিয়া, কখ্জো আড়সফা, কখ্জো ড়প্রয়ািা ! 

আর কতিার কাাঁদজত হজি িারতমাতাজক ? 

সুড়শড়িত-যুিতী সন্তাে হারাজোর নশাজক !! 

সময় এজসজে গজিি ওিার এিার- 

নক্রাধাড়গ্নর সুোড়ম হজয়, রজক্তর িাাঁধ নিজঙ ! 

একিার নতা পাড়রস ড়শিার পড়রকািাজমাজক পাজট ড়দজত, 

রক্তজলালুি িাজোয়ারগুড়লজক ড়শিার আজলায় মােুষ করজত ! 

একিার আইজের মুজখ্াশটা খু্জল ড়দজয় নদখ্- 
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অপরাধীজদর শাড়স্ত ড়দজয় - গিতজন্ত্রর অড়ধকাজর !! 

আর কতিার ধমি-নিদাজিদ-রািেীড়তর মায়ািাজল, 

সিংকীিিমো-কুসিংস্কারাচ্ছন্ন মড়স্তষ্কজক প্রশ্রয় ড়দড়ি নতারা ? 

মােিতার-সততার-তারুজিযর প্রড়তিাদ নতাজদর রজক্ত, 

িারতমাজয়র অদময অড়গ্নড়শখ্া- নিপজরায়া অেুজপ্ররিা নতারা ! 

নতারাই পাড়রস শাসে ও ড়শিার পড়রকািাজমা শুধজর ড়দজত, 

মােিতাজক কলিমুক্ত কজর মেুষযজের িয়পতাকা ও াজত !! 
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পাড়খ্র িাসা 

আর কতড়দে অন্ধড়িশ্বাজসর 

পদিা নিাজখ্ পজ  রাখ্জি? 

িুজল যাজি ইড়তহাজসর  

রক্তিয়ী যুজদ্ধর আস্ফালে? 

লড়জ্জত,কড়িত,ওষ্ঠাগত  

প্রাজির িীজ  ড়েিিাক িেতা। 

িুকজর নদয় ইজমাশে 

ধারাজলা ধজমির নদাহাই-এ। 

ধজরা ধ্বিা,িাগাও প্রাি 

িূিিড়িিূিি কর অহিংজিাধ। 

মুজে যাক সমস্ত ড়িধা, 

মুজে যাক সমস্ত িন্দ্ব । 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩২ 

উিুক েতুে সূযি  

নসাোলী আজলার পরজশ ।
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ড়পয়া রায় 
 

হলুদ গাাঁদাফুজল নগাঁজথ নে িরিমালা , 

আসজে িের ড়শশু সািাজি নখ্লাঘর৷ 

িলজি মাজগা,আড়ম সমথিে ৷ 

আড়শস্  কজরা িীিজের শতপাজ , 

নস্নহশীলাজত পড়রতুড়ষ্ট সাধে কজর৷ 

অস্বািাড়িজক সম্ভিপর িাাঁধে, 

মা িলজি, িের িের তুই ৷ 

থাকড়ি আজলার ড়দশাজত 

িড়রজয়, তুলড়ি রিং তুড়লর  

মাজি ড়িকটসিা৷ 

নযথা সিি প্রাি সিি মে িুজর, 

অকাজলর হাত ধজর তুলড়ি সম্ভাষি গ ড়ি িূিে ৷ 
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িাগজি ড়শশু সিার মাজি, 

মা িলজে েতুে িের েতুে আজলা৷ 

সিার নস্নজহ সিার কাময িড়রজয়, 

তুলড়ি েতুে পজথ েতুে সমৃড়দ্ধ৷
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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সূজযিাদয় 

ড়েজিদজে- সাহােুর হক 
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আটি গযালাড়র

 
ড়শেী- নমৌড়মতা সরকার 
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পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৩২ 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 পািাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার িেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলার্ করজিা আমরা। 

            সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজচ্ছ 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 আইড়র্ 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাজল র্ক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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আগামী... 

Camera-man of the week 

তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ে া, কড়িতা, অিুগে, গে, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


