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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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- শযামল কুমার রায়, েীতা কড়ি, িিিড়িৎ িমিে, 
পড়ল ন াষ, পজহলী পাল, হুমাযূ়ে কিীর, ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক, 
রিি আলী, উজ্জল ড়সিংহ, ড়েড়কতা মুখ্াজ্জিী (েীহাড়রকা), 
ড়িরড়িৎ বিরাগী, শুিাশীষ নগাস্বামী, অয়ে িযাট্টািিী, আিদুস 
সাত্তার ড়িশ্বাস, অড়কদুল ড়মঞা, মুস্তাফা, নকৌড়শক রায়, 
েড়িতা কািিী এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, সাহােুর হক, নমৌড়মতা সরকার ও 
সায়ক। 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৩ 

ফড় িং কথা 
   

সারা ড়িজশ্ব এখ্ে আতজের কারি হজয় দাাঁড় জয়জে কজরাো 
িাইরাস। ড়িশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার পক্ষ নথজক মহামারীর আখ্যা নদওয়া 
হজয়জে কজরাো-নক। কজরাো আক্রাজের সিংখ্যা ড়িজে কমজলও 
সিজিজয় খ্ারাপ অিস্থ্া এখ্ে ইতাড়লর। প্রড়তড়দেই নসখ্াজে মৃতুয 
ড়মড়েল িলজে। ইড়তমজযয িারজতও কজরাো িাইরাজস আক্রাে হজয় 
কজয়কিে মারা নগজেে। িারজতর সাজথ সারা ড়িজশ্বর সমস্ত 
আেিিাড়তক উ াে িন্ধ করা হজয়জে। কজরাো িাইরাস হল 
ড়েদুিাইরাস নেিীর কজরাোিাইরদা পড়রিারিুক্ত কজরাোিাইড়রো 
উপজগাজের একড়ট সিংক্রমি িাইরাস প্রিাড়ত। এই িাইরাজস 
আক্রাে হজল সাযারি ফু্ল এর মজতাই োো উপসগি নদখ্া যায়। এই 
িাইরাস নযজহতু হাড়ি-কাড়শর ফজল েড় জয় পজ  তাই িাইজর 
নিজরাজল আক্রাে িযাড়ক্তজক মাস্ক পজ  থাকা উড়িৎ এিিং সুস্থ্ ো 
হওয়া পযিে কাজরা সিংস্পজশি আসা উড়িৎ েয়। এই িাইরাজসর 
আক্রমি নথজক িাাঁিজত িারিার হাতমুখ্ িাজলা কজর যুজয় নেওয়া 
উড়িৎ এিিং নযজকাজো উপসগি নদখ্া ড়দজলই যত তা াতাড়  সম্ভি 
নরাগীজক স্বাস্থ্যজকজে ড়েজয় যাওয়া দরকার। 
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কজরাো 
শযামল কুমার রায় 

 
কজরাো এিার ড়দজে ডাক 

মােি সিযতা ড়েপাত যাক। 

সজিতেতা িাই উঠজে গজ  

কজরাো তাই যাজে সজর। 

সিযতার আি িরম সিংকট 

স্বাথিপরতা হজে প্রকট। 

েুটড়ে সিাই ড়েজির তজর 

রসদ মিুত ড়েজির  জর। 

আতে আি িজ া পুাঁড়ি 

কাজলা িািাড়রর সুজযাগ খু্াঁড়ি। 

আতি-অসহায় রইজলা পজর 

ড়দে মিুড়রজত নপটটা িজর 

মৃতুয ড়মড়েল খ্ির কড়র 
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আজরাগয সি আ াল কড়র। 

প্রিু তুড়ম দাও নগা নমজর 

মেুষযত্বহীেতা ড়িরতজর। 
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এজসা ো কজরাো 

েীতা কড়ি 
 

দুড়েয়াজত এজলা এক িাইরাস কজরাো 

িজয় িজয় ড়দে যায় আর নতা পাড়র ো 

মারাত্মক নরাগ িািা! েুাঁজয় ড়দজল নশষ 

সি ড়কেুজতই নযে আজে এর নরশ 

নখ্জয়া ো মািংস নর, িাই, মুরগীও েয় 

িাজর িাজর হাত নযাও, মাস্ক ড়েশ্চয় 

ড়ি  িাজস যাজি ো, টাটকা-টা খ্াজি 

নলাজকর ড়িজ র মাজে কখ্জো ো যাজি। 

নিশী কজর িল খ্াও, ফল যত খু্শী 

ডাক্তাজরর কাজে যাও হজল সড়দি-কাড়শ 

ড়িজদজশ যাজি ো নযে  জরজতই থাজকা 

দরিা িাোলা সি িন্ধ কজর রাজখ্া। 
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নরাগ আজস, নরাগ যায়, িয় োই, িাই 

সজি ড়মজল এ নরাজগর প্রড়তকার িাই। 

সরকারী ড়েজদিশ নমজে িলা িায় 

সকলজক সািযাে কজর দাও তাই 

পড়রস্কার রাজখ্া সি কাপ -ড়িোো 

গলাগড়ল, নকালাকুড়ল একদম ো 

দূষজিই িজর নগজে মেুষয-সমাি 

কজরাোও ো জি ো, যজরজে এিার 

তিুও একটা কথায় িড়ল, ওজর িাই 

আতে ো েড় জয় সুস্থ্ থাজকা সিাই 

রাজখ্ হড়র, মাজর নক? এই িাড়ে সার 

গুিজি কাে ো ড়দজয় কজরা প্রড়তকার। 
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ড়শকারী 

িিিড়িৎ িমিে 
     

শীত িাজে িাদজরর শতািংশ মমি  

দূিিা নিাজে ড়শড়শজরর নগাপে ইোর কথা  

আলুজক্ষজত িুজক একটা আদুজর িাদর িড় জয় দাও  

উষ্ণতা িুজে নেজি  

শীতল হৃৎড়পজের যজতা িাড়হদা  

নতাষিা েদী 

ওয়াল নপপাজর নম ো িষিা োমাক  

কিুপাতার গাঙ-এ কলজমর সিল সিংসার , 

শীজত টাঙ্গাজিা ড়টউড়লপ পদিার তািু  

ড়শকাজরর আশায়    

অতে প্রহর গুেজিা  

কখ্ে কস্তুরীিালী িতুর হড়রি  
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তািুর ড়িতজর থাকা  

নিাতজলর িল নখ্জত আজস । 
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িসজের নকাড়কল 

পড়ল ন াষ 

 
আি ও এড়ক রকম িাজি িালজিজসা আমায়,  

ড়ঠক নযমে কজর পূড়িিমা রাজত িাাঁজদর আজলায় আজলাড়কত হয় এই 
শহরতড়ল।  

ড়ফরজিা আিার, 

হারাজো নসই কৃষ্ণ িূ ার তজল।  

শূেয হাত রজি েীরজি হৃদজয় মম ড়িজত্ত।  

েতুে িসজের কুহু কুহু ডাজক।  

নস ক্লাড়ে িুজল পজথ একলা পড়থক হজয় েড় জয়  নদয় রঙ নিরজঙর 
রড়ঙে এক িসে।  

সাক্ষী থাজক িলার পজথ অড়ল গড়লজত েরা পাতা। 

ডাক শুজে তাই পাড়ঠজয় নদয় রড়ঙে ডাো নমজল।  

নদজখ্া নর এজসজে নমার িীিজের িািোর সাগজর নিজস।  
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মজের কযােিাজস আাঁকা েড়ি  

িড়রজয় তুড়ল অপরূপ তরজঙ্গর অড়স্তত্ব রক্ষার তাড়গজদ।  

অড়িমােী ড়িজকল এর মজতা আিীর রজঙ রাড়ঙজয় যাই আপে 
অেুিজি পলাশ ড়শমুল িজে-িজে। 
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দশক নপড়রজয়জে 

পজহলী পাল 

 
দশক নপড়রজয়জে; 

টুেটুড়েটার এখ্জো ওই 

আম গাজেজতই িাসা, 

মযু ড়পওজের নরাি আটটায় 

ড়েয়ম কজর আসা, 

নগাযূড়লর নসই রজঙ নমশা 

নকাে িাউজলর গাে- 

ড়তে শাড়লজখ্র েগ া 

আর দুইজয়র অড়িমাে, 

শীত-ড়শড়শর িষিা-দীড় র 

খু্ি নিো সি সৃ্মড়ত 

আি দশক নপড়রজয়জে। 
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আি দশক নপড়রজয়জে 

আমার িুক খ্াড়ল, খ্ােখ্াে, 

মরুর পজথ মরীড়িকার 

নখ্াাঁজি অড়িযাে। 

ক্লাে নিাজখ্ আসার আশা 

শযযাশায়ী মে, 

অিসাজদর যূসর িাদর 

শাে ড়েউজরাে। 

নতামার নলখ্ার অজপক্ষাজত 

ডাকিাজে িমজে যূজলা 

আি দশক নপড়রজয়জে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়িপ্লি নহাক রঙ ড়িহীে 

হুমাযূ়ে কিীর 
 

িযাোর িায় ো 

িাই ো যমি ধ্বিা 

িুজকর ড়িতর আগুে জ্বলুক 

ড়শ দাাঁ া থাক নসািা, 

আওয়াি নতাল ড়েিঃস্বাজথি 

ড়েিিরতা শূেয 

ড়দে িদজলর ে  উঠুক 

শুযু িড়িতজদর িেয৷ 

 

ড়িপ্লি নহাক রঙ ড়িহীে 

মুক্ত কজের গাে 

ড়িপ্লি নহাক ড়েজির মজতা 
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মুড়ক্তকামী প্রাি... 

স্বমড়হমায় ড়িকড়শত 

গজিি ওঠ িীরদজপি 

নহলায় কর অিজহলা 

দলতজের ড়েজদিশজক! 

 

মুজঠার ড়িতর ড়িরকুট সি 

উড় জয় দাও িাতাজস 

হস্ত নতামার িজ্র মুড়ি 

আ াত হাজো আকাজশ 

নিৌড়ির নহাক দলদাসজদর 

গাল িরা গিতে... 

েজ র নিজগ েড় জয় দাও 

মুজখ্াশ নখ্ালার মে! 

িীিমজে দীড়ক্ষত তুড়ম 
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ড়কজসর তজি শো? 

অস্ত্র নতামার েলজস উঠুক 

িািাও রি ডো! 

িাঙা গ ার নখ্লায় নকে 

আশীিিাজদর িায়ো? 

িযাোজর মুখ্ ঢাকজল পজর 

মুড়ক্ত পাওয়া যায় ো! 

তাই িযাোর ড়োঁজ  নফল 

উত্তরীয় দাও খু্জল 

িড়িতজদর িুজকর আগুে 

উঠুক এিার জ্বজল, 

ড়িপ্লি নহাক দল ড়িহীে 

ড়েিিরতা শূেয 

স্বাথিিািজদর েুাঁজ  নফল 

ড়দে িদজলর িেয৷ 
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িযক্তহীে মহািারত 

ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 
 

এই মুজঠাজফাে িাজে- 

কতটা পথ নিজয় থাড়ক নিসুজরা এজলাপাতাড়  অতীজত! 

কতটা িাপা ড়েিঃশ্বাজস অড়িমােী কজেরা নযে লুড়কজয়! 

প্রায়শই- 

সাদাকাজলা ড়ক-নিাজডি নিজস ওজঠ, 

অজগাোজলা রকমাড়র িিিমালা! 

হঠাৎ তারা শব্দ হজয় ওজঠ, 

িজল নদয়- 

হৃদজয়র অিস্র শতাব্দীর নিদো! 

তিু মুজঠাজফাজে িাজে- 

কতটা ড়েেুম রাড়েরা সঙ্গ নদয় নিিাজিিা েত িাড়লজশ! 

কতটা িের পাড়  নদয়  ুমিাগা অগিীর ড়েজমজষ! 
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িুতসই- 

মেজখ্ালা িািোরা উাঁড়ক মাজর,  

এজলাজমজলা কজর নতাজল িরমালা! 

হঠাৎ তারা গল্প হজয় ওজঠ, 

গজ  নদয়- 

রূপকথা রিেীর ড়হিংস্র নিতো! 

এই মুজঠাজফাে িাজে- 

কতটা হিম কজর যত অড়িমােী মুড়েজির যাতো! 

এই মুজঠাজফাে িাজে- 

সি অড়িেয়ী রাড়েরাই নযে আি এজককটা সিযতা! 
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িীিে যখ্ে অড়িশাপ 

রিি আলী 
 

িাই একটু অড়যকার  

ড়িিীড়ষকার করাল গ্রাস নথজক িাাঁিার! 

িাই একটু খ্াড়ে নখ্ালা আকাশ-িাতাস 

িাই একমুজঠা ড়েমিল আজলা  

বকশজরর তজপািজে নখ্লজত! 

 

সজি যজরজে মুকুল নযৌিে-কােজে 

নকিল নসৌরি ে াজো হজয়জে শুরু 

আর তাজতই িড়িত কজর সিি-অড়যকার 

ড়দজত হজি পাড়  সিংসার-পারািার! 

 

আর পাাঁিটা সাযারি নেজল-নমজয়র মতই  
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নেজলড়ম কাজটড়ে এখ্জো, 

কী কজর িুেি স্বামী-সিংসার-সোজের যত্ন , 

কী কজর আেি-নদজি পড়তর-একাে স্পশি 

স্পশিসুখ্-অেুিূড়ত ইড়েয় এখ্জো পূিিতা পায়ড়ে, 

ওসি নতা এখ্জো িাাঁতাকজল  

নপসার মতই অসহয-যেিার, 

শুযুই একিজের কাম্ভাি-সুখ্ ড়দজত 

অপর িজের িীিে যেিার িাাঁতাকজল িূিি!! 

 

োিজির উথালপাথাল েদী, 

অমািসযার  ে-কাল রিেী, 

দুগিম পাহা ী পথ ড়কিংিা  

িুত-নপাঁড়ত্নজত িরা সীমাহীে মাঠ 

পার কজরড়ে একা একা কতিার 

শুযু এড় জয় নযজত ড়েমিম অতযািার! 
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সমাি-আত্মীয় স্বিে িািা-মা এমেড়ক পড়রিার 

নদয়ড়ে িাাঁিার মত নিাঁজি থাকার অড়যকার 

দুিিাগয আমার আড়ম িালযড়িিাজহর ড়শকার 

আমার বকশজর নযৌিে আর 

নযৌিজে িাযিজকযর হাহাকার ! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নশষ িড়ক্ত 

উজ্জল ড়সিংহ 
 

িাস্তিতার ড়েড়রজখ্ িুড়েড়ে নকাে শতি; 

সুপ্ত ড়েজলা এজদর মাজে কত রকম অথি, 

এিার িুড়ে িীিেটাজতা হজয়ই যাজি িযথি ! 

কাজলর নগ াকজল; েলোর েজল 

নক যায় আমায় িজল 

আর কী যরায় থাকা িজল? 

সকল কাি নফজল, স্মরি কজরা তাাঁজর 

িলজে িাজরিাজর। 

নিলা নতামার নশষ, লাগজে নতা িালই নিশ! 

অজপক্ষার নয োইজকা নকাে নলশ; 

ড়দজত হজি িহুদূর পথ পাড় , 

দাাঁড় জয় আজে পশরা সাড়র সাড়র 
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কজর ইহলীলা সাঙ্গ 

অিাস্তজির স্বপ্ন হজি িঙ্গ, 

নশষ যাোয় কজর যত আড়তি 

মুজখ্ামুড়খ্ িীিজের িরম সড়তয। 

মৃতুযই মুড়ক্ত, রইল ো নকাে যুড়ক্ত 

েীরি ড়েস্তব্ধ আমার নশষ িড়ক্ত। 
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আজরা নিড়শ িড়টল হজত িাই 

ড়েড়কতা মুখ্াজ্জিী (েীহাড়রকা) 
 

আজরা নিড়শ িড়টল হজত িাই 

যাজত নকও সরলতার সুজযাগ ড়েজত ো পাজর 

ড়িগ্ধ ো দগ্ধ হজত িাই 

যাজত সিটুকু আজলা গ্রাস করজত ো পাজর নকও 

ওরা িাজর-িাজর আজস,  

কড়ঠে হাজত পাথর িাঙজত িায় 

নসই পাথজরর নিজয়ও শক্ত হজত িাই 

যাজত শত লাল নিাখ্ 

মাথােত কজর। 
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এেক্লাজমশে মাকি 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 

ড়সজমজের গলা নিজপ নিজির কান্না 

ড়সড়স ড়টড়িজত দাাঁড় জয় পাাঁি ফুট পাাঁি ইড়ি 

উিির িড়মর নখ্াাঁজি কজয়ক  ো- 

িুজকর খ্াাঁিায় পড়েকার ডাক মাসুল 

স্মাজটি কল যায় নোজটর অজপক্ষায় 

িাইজকর পিাশড়যক গড়ত 

ড়মজল যায় হাওয়ায়! 

 

িজস আড়ে অস্থ্ায়ী নিয়াজর 

নষাজলা টাকার িারখ্াো কিুড়  

শূেয নপজটর খ্ড়েজত যেিা নমটায়। 

নিজয় থাকা িাতজকর নিাজখ্ 
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সাদা িুলওয়ালা িৃজের, আমাশার ঋতু... 

িাকয ইেিাজটিড কমায় নশষ, 

পজ  আজে এেক্লাজমশে মাকিটাই... 
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শূেয 

শুিাশীষ নগাস্বামী 

 

এখ্ে আড়ম অজিো িীষি, 

তুড়মও অেয কারুর হাতটা যজর। 

নিাজখ্ নিাখ্ রাখ্ার যৃেটা আর নেই, 

হাড়রজয় নযজত িাও িেতার িীজর। 

একড়দে তুড়ম আমার ড়েজল, 

নহাঁজটে কত পথ এই হাতটা যজর। 

আি আড়ম একলা িজস,  

িসে নগজে কজি হাড়রজয়।   

গল্পটা নয অসমাপ্তই রইজলা, 

হল ো আর সমূ্পিি।  

অশ্রুিজল আড়ম ড়রক্ত আি,  

 কারি নপ্রজমর নয অেিঃসার শূেয। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

কজরাো িাইরাজসর প্রজকাপ ক্রমশই পৃড়থিী িুজ  িারজে। আর 
তাই নসইকথা মাথায় নরজখ্ই এই সপ্তাজহর সদুপজদশ। 

১. কজরা ে বিিদাতি যিং 

করিালেজহতুো । 

আদদাড়ত কজরাো নিত্ 

কজরাো হড়ে তিং ধ্রুিম্ ।। 

অেুিাদ - 

করিালে (হযােজশক)এর িেয কর (হাত) নদওয়া আর কখ্জো 
উড়িত েয়। োহজল কজর কজর (হাজত হাজত) কজরাো সিংক্রাড়মত 
হজত পাজর এিিং নসই সিংক্রমি ড়েড়শ্চতরূজপ মােুষজক মারজি। 

২. কজরা নেড়ত কজরাণিি 

ড়শক্ষয়ড়ত ি মােিম্ । 
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িোিড়লড়হি িূয়াৎসিঃ  

স্বস্থ্িৃত্তিঃ সদা িজসত্ ।। 

অেুিাদ - 

কজরর সজঙ্গ কর (হাজতর সজঙ্গ হাত) নমলাজো আর েয় এটা 
মােিিাড়তজক নশখ্াজত হজি। পুজিার অিড়ল প্রদাজের সময় নযমে 
কজরর সাজথ কর (হাজতর সাজথ হাত) নিা া হয় নসইরকম করজত 
হজি যার দ্বারা সকজল সিিদা সুস্বাজস্থ্য িাাঁিজত পারজিা। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

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

কড়িতা পাঠাে। 
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যারািাড়হক গল্প- 

িাগড়দ নমজয় 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

পিি-৩ 

নমজয়ড়ট তিু আজরকিার িলল, "একটু দুয ড়দে ো!" 

ো, ওই নমজয়ড়ট এিার আর বযযি যরজত পারল ো। ো নপজর নস 
নমজয়ড়টজক কজষ যমক মারল, "সাট আপ!" তারপর নিাখ্ রাড়ঙজয় 
িলল, "দুয নদি ো িলজল শুেজত পাও ো? নকে, নতামার িুজকর 
দুয খ্াওয়াজত পারে ো?" 

নমজয়ড়ট উত্তজর িলল, "আমার িুজকর দুয পাে করাই ো।" 

"জকে পাে করাও ো?" 

নমজয়ড়ট িলল, "সমসযা আজে।" 

"ড়ক সমসযা আজে? মা িাচ্চাজক দুয পাে করাজি এজত আিার 
সমসযা ড়ক আজে?" 

নমজয়ড়ট িলল, "সমসযা আজে।" 
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ওই নমজয়ড়ট তখ্ে িলল নয, নস এই প্রথম শুেজে নয, িাচ্চাজক 
স্তে পাে করাজত সমসযা আজে। আজগ নস কখ্জো নকাে মাজয়র 
মুজখ্ এমে কথা শুজেড়ে। নমজয়ড়ট িলল, "নস আপড়ে ো শুেজতই 
পাজরে। আমার সমসযা আজে তাই সমসযার কথা িললাম।" 

ওই নমজয়ড়ট এরপর যা িলল তা হল, "নতামার সমসযা-টমসযা ড়কেু 
নেই। আসজল তুড়ম িাচ্চাজক িুজকর দুয পাে করাজত িাও ো।" 

নমজয়ড়ট তার মৃদু প্রড়তিাদ করল,"এ আপড়ে ড়ক িলজেে ড়দড়দ! 
সমসযা ো থাকজল িাচ্চাজক দুয পাে করাি ো তাই ড়ক হয়? 
িগিাে নতা নমজয়জদর স্তে দুজটা িাচ্চাজক পাে করাজোর িেযই 
ড়দজয়জেে। তাো া এ দুজটার আর ড়ক কাি আজে আমাজক িলজত 
পাজরে?" 

ওই নমজয়ড়ট অমড়ে িজল ড়দল, "পুরুজষর দৃড়ে আকষিি করার িেয 
অজেক নমজয় আজে িাচ্চাজক স্তে পাে করাজল স্তজের সাইি েে 
হজয় যাজি িজল স্তে পাে করায় ো। তুড়মও নয তাজদর দজল প ে 
ো তা িুেি ড়ক কজর?" 

নেে িড়তি মােুজষর মজযয এতি  খ্ারাপ কথা িলল ওই নমজয়ড়ট 
তাজক! দুয নদজিো নদজিো। ড়কন্তু এতি  খ্ারাপ কথা িলার নস 
নক? এ অড়যকার নস নপলই িা নকাথায়? অতএি নমজয়ড়টর িরম 
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রাগ হজয় নগল তার প্রড়ত। রাজগর নিাজট নস ড়েজিজক ড়ঠক রাখ্জত 
পারল ো। ফজল অমড়ে নস ওই নমজয়ড়টর গাজল একড়ট শব্দ ি  
িড়সজয় ড়দল, "খ্ােড়ক!" নয িজ  শব্দ হয় তাজক িজল শব্দ ি । 
িড়সজয় ড়দজয় তার গলাটা এিার নিজপ যরল, "িল,এরকম কথা 
নকাে নমজয়জক আর নকােড়দে িলড়ি?" 

ওই নমজয়ড়টর পাজশ একড়ট িদ্রমড়হলা িজস আজে। নস নমজয়ড়টজক 
যজর োড় জয় ড়দল, "আজর, এ ড়ক করে! নেজের ড়িতর নকউ 
মারামাড়র কজর?" 

নমজয়ড়ট িদ্রমড়হলাড়টজক তখ্ে িলল, "আপড়ে নতা িজস আজেে। 
সি নদখ্জেে এিিং শুেজেে। আপড়ে িলুে নতা, আড়ম ওজক নকাে 
নদাজষর কথা িজলড়ে ড়ক! আড়ম আমার কু্ষযাতি ড়শশুড়টর িেয শুযু 
একটু দুয নিজয়ড়ে। আরও আমাজক ফট কজর অমে কথা িজল 
ড়দল! আমার ড়ক মােসম্মাে নেই! নমজর দাাঁত মুখ্ নিজঙ নদি ো!" 

ওই নমজয়ড়ট এিার তাজক ইিংজরড়িজত গাড়ল ড়দল, "প্রড়স্টড়টউট! 
এিার মারজত আয় নদড়খ্। যড়দ নতার হাত দুজটা দুমজ  মুিজ  ো 
ড়দই।" 
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তার ওই কথা শুজে নমজয়ড়ট তখ্ে িীষি নক্রাজয তার ড়দজক আিার 
এড়গজয় নযজত নগল, "নতাজক এই নেজের মজযযই নমজর সাট করি। 
নদড়খ্ তুই আমার ড়ক করজত পাড়রস।" 

সজঙ্গ সজঙ্গ িদ্রমড়হলাড়ট তাজক নফর যজর ড়েল। তার কাজে তাজক 
নযজত ড়দল ো। ড়েজয় ওই নমজয়ড়টজক িকজত লাগল, "তুড়ম িুপ 
করজত পারে ো!" 

ওই নমজয়ড়ট তার উত্তজর িদ্রমড়হলাড়টজক িলল, "নকে িুপ করি? 
নদখ্জলে ো, প্রড়স্টড়টউটড়ট নকমে কজর আমাজক নমজর নগল?" 

"কথাড়ট িলা নয নতামার অেযায় হজয়জে।" িদ্রমড়হলাড়ট তাজক 
তখ্ে িলল। 

"আমার ড়কেু অেযায় হয়ড়ে। এরা এই যরজেরই নমজয়, িুেজলে? 
আমরা মােুষ নদখ্জল ড়িেজত পাড়র।" 

নমজয়ড়ট তখ্ে িদ্রমড়হলাড়টজক িলল, "মযাডাম, আপড়ে ওজক 
সািযাে কজর ড়দে! এিিং িুপ করজত িলুে! োহজল ড়কন্তু-" 

িদ্রমড়হলাড়ট ওই নমজয়ড়টজক তখ্ে িলল, "তুড়ম িুপ কজরা!" 

নস িুপ করল ো। িরিং সরাসড়র নমজয়ড়টজক নস িলল, "আড়ম িুপ 
করি ো। তার ড়ক িলড়েস, প্রড়স্টড়টউট!" 
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নসই তখ্ে নথজক নস নমজয়ড়টজক ইিংজরড়িজত গাড়ল ড়দজয়ই িজলজে। 
ড়কন্তু নমজয়ড়ট একিারও একড়ট ইিংজরড়ি শব্দ িযিহার কজরড়ে। 
এিার নস িযিহার করল, "prostitute! I am not prostitute. 
I am a good-charactered woman. But you are not. 
So your mother is prostitute. Your father is 
prostitute. And your brother and sister prostitute..." 

অেিরত নস ইিংজরড়িজত গাড়ল ড়দজয়ই িলল। তার ইিংজরড়ি গাড়লর 
কাজে নস দাাঁ াজত পারল ো। সাযারি নিহারার এিিং সাযারি 
নপাশাজকর নমজয়ড়টর মুজখ্ ইিংজরড়ি গাড়ল শুজে ওই নমজয়ড়ট এিার 
আপড়ে নথজম নগল। তাজক এিার আর কাউজক থামজত িলজত হল 
ো। যড়দও থামিার আজগ নস একড়ট মৃদু প্রড়তিাদ করল, 
"খ্িরদার! তুই আমাজক যা খু্ড়শ িল। ড়কন্তু আমার মা-িািা এিিং 
দাদা-ড়দড়দজক এর মজযয একদম নটজে আেড়ি ো, িজল ড়দলাম।" 

সাযারি নিহারার এিিং সাযারি নপাশাজকর মজযযও নয অজেক 
আগুে লুকাজো থাজক নমজয়ড়ট তার প্রমাি ড়দল। (িলজি) 
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নমজয়ড়ট 

অড়কদুল ড়মঞা 
 

নমজয়ড়ট, নকউ ড়ক তার খ্ির রাজখ্? 

সি হারাজোর ড়িষন্নতায় নয আিও কাাঁজদ- 

িয়সটা ড়েজলা আঠাজরা 

কািল কাজলা মায়াড়ি নিাখ্, 

লাল নঠাাঁজট মযুর কেস্বর 

হৃদ-স্পিে িাড় জয় ড়েল আমারও। 

নদজখ্ড়েলাম আষাজের প্রথম িষিজে 

নখ্ালা িুল, েীল শা ী, 

কাজলা ড়টপ আর কাাঁজির িুড়র 

সিই ড়েল তার পরজে। 

তারপরই আষাজের নশষ 

আলতা রাঙা পাজয় েুপুর, 
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নঠাাঁজটর নকাোয় ড়মড়ে হাড়স 

সিড়কেুজত মাড়েজয়ড়েল নিশ। 

শুজেড়ে িািার অজেক িাজলািাসার 

কাজি ড়েল নিশ পড়রপাড়ট, 

নোটজদর আদর, ি জদর সন্মাে 

িয় করজতা মে সিার। 

এিার ড়েল োিি এর প্রথম 

িজসড়েল মাড়েহীে  াজটর নেৌকায়, 

আকাজশ  ে কাজলা উদাসীে নম  

দূর নথজক নদজখ্ড়েলাম যখ্ে। 

দৃশযটা ড়েস্তব্ধ তিুও পড়রষ্কার 

অড়িেজয় ড়কেুটা হাড়সখু্শী, 

আর খ্াড়েকটা িাজলা থাকা 

একাড়কজত্ব শুযুই নিাজখ্র িল 
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নমজয়ড়ট, নকউ ড়ক তার খ্ির রাজখ্? 

সি হারাজোর ড়িষন্নতায় নয আিও কাাঁজদ- 
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মুস্তাফা 

 
প ে ড়িজকলজিলায় রাস্তায় িজস  

োো অেুিূড়ত িাজস খ্াজলর পাজশ  

দড়ক্ষজে নশা নশা িাতাজসর আওয়াি  

কাজে নিজস ওজঠ হজয় নরওয়াি । 

িীিে দূিিা াজসর মজযয কাোকাড়ে  

দু একটা নকাজয়জলর ড়ফস ড়ফসাড়ে ; 

খ্াজলর তলার হালকা পাড়ের নকাজে  

হািার িাঙাড়ি নেজি মাড়তজয় তুজল । 

যূসর নগাযলী রিং নিজগ ওজঠ  

পূিি পড়শ্চম আকাজশর িুক নফজট  

পাকা যাজের নসাোলী হলজদ রিং এ । 

কৃষজকর মুজখ্ সুজখ্র িেযা িজয় যায়  
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সিীিতা িিলতা উদাসীে প্রকৃড়ত  

রূজপ তার নিজস ওজঠ স্বজগির আকৃড়ত। 

 ে- ে আিো োয়ার পাজে  

আিাজের ধ্বড়ে আজস সিার কাজে কাজে।  
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নকৌড়শক রায় 

একটা ড়শড়শর ড়িিু খ্জস পজ জে, 

নমজ র ডাোয় ও ার স্বপ্নিঙ্গ হজয়, 

কড়ি  াজসর ডগায় নস িজমজে। 

রাজতর নশষ অন্ধকাজর অদৃশয নস, 

তজি ড়দজের আজলা ফুটজল পজর, 

হীজরর িমক ড়েজয় আজস। 

প্রড়ত িজন্ম নস হীজরর মজতা জ্বজল, 

সূজযির তাজপ হাওয়ায় ড়মজশ যায়, 

পর িজন্ম আিার হীজর হজি িজল। 

আমরা এত আযু় নপজয়, 

উঠজি কজি জ্বজল? 

হীজরর মজতা িমক ড়েজয়।
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েড়িতা কািিী 
 

মে শাে হজয়ও অশাে আি  

উদ্ভট ড়িোয় িজর নগজে,  

মে তাই োরাি 

শুেজত িায়ো নতামার ড়মড়ে-িুড়ল 

এক গিীর সমুজদ্র ডুি ড়দজয় ড়েড়রড়িড়ল 

থাকজত িায় নস আপে মজে 

লুড়কজয়, আ াজল পৃড়থিীর একজকাজি 

শাে মে িুড়ে অশাে হজল 

সিজিজয় উাঁিু পিিতমালার িরফ নঢজল 

হয় ড়ক শাে ?  

তপ্ত মরুর উষ্ণ িাড়লজত 

সিুি িজে গাজের োয়ায় ড়েড়রড়িড়লজত 
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পজ  রইজলা আেমো মজে 

একটু প্রশাড়ের নখ্াাঁজি—
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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সূজযিাদয় 

ড়েজিদজে- সাহােুর হক 
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আটি গযালাড়র

 
ড়শল্পী- নমৌড়মতা সরকার 
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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 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 ১৩৩ 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 নয 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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সিুজির হাতোড়ে... 

Camera-man of the week 

সায়ক 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিযায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


