
 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিংখ্যা – ১৩৭ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৭ 

www.netphoring.com

netphoring@gmail.com

7501403002

ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক, মড়িকা দাস,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

োজিস মাহমুদ 
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- নমৌড়মতা িাওযাল, নকৌড়শক রায, শুি কমিকার, 
চযড়েকা, আবু্দল রাহাি, ন ালাম রসুল, ড়চরড়িৎ বিরা ী, 
েীতা কড়ি, হুমাযূে কিীর, রিি আলী, ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক, 
অড়মতাি দত্ত, ঐশী নদি, অযে চযাট্টািিী, সিয সরকার, 
পড়ল ন াষ, নসৌড়িক দাস, প্রদীপ সরকার, ব্রিড়কজশার 
রিক, শিংকর হালদার, অড়িড়মত্র (ডঃ সাযে িট্টাচার্ি), 
দীড়পকা সরকার এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, শুভ্রড়িৎ সাহা, নমজহড়রে রহমাে, 

ও নদিড়প্রয কর। 
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ফড় িং কথা 
   

ড়িশ্ব িুজ  কজরাো  আতঙ্ক আরও একড়ট প্রশ্ন উসজক ড়দজে 
ড়িজশষজ্ঞ মহজল। মােুষ ড়ক এিার স্বাস্থ্য সজচতে হজি নিশী কজর? 
কজরাো িাইরাস নচাজখ্ আঙুল তুজল িাোে ড়দজে ড়িড়িন্ন নরা  
সৃড়িকারী িীিািু ড়েজয সজচতেতার র্জথি অিাি রজযজে মােি-
সিযতায। অজেক নরা  সৃড়িকারী িাইরাস, িযাকজটড়রযা িাতাজস 
 ুজর নি ায অড়িরত। নর্গুজলা অসািধােতািশত খ্াওযার মাধযজম 
িা অেয নকাে মাধযজম আমাজদর নদজহ প্রজিশ কজর তাহজল 
আমাজদর অসুখ্-ড়িসুখ্ হওযা একপ্রকার ড়েড়িত। এই নরা -
িীিািুগুজলা নর্ নর্ কারজি আমজদর নদজহ প্রজিশ করজত পাজর 
তার অেযতম হল হাত ো ধুজয খ্াওযা। ডাক্তাররা িজলে ড়িক 
কজর হাত ধুজয সিসময খ্াওযার অিযাস করজলই হািার রকম 
নরাজ র নথজক আমরা ড়েষৃ্কড়ত নপজত পাড়র। কজরাো িাইরাস এর 
কারজি মােুষ িহুচড়চিত এই সু-অিযাস  জ  তুলজত পারজি িজল 
ড়িজশষজ্ঞ মহজলর ধারিা। এজত আজখ্জর লাি হজি মােুজষরই। 
হযজতা নর্গুজলা িহুড়দে ধজর িুড়িজযও সাধারি মােুষজক ড়দজয 
করাজো র্াযড়ে, প্রািিজয নসসিই মােুষ করজে এখ্ে প্রড়তড়েযত। 
হযজতা এটাই এখ্ে এই দুরিস্থ্ার একড়ট িাজলা ড়দক।  
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লকডাউে 
নমৌড়মতা িাওযাল 

 
বশশি র্খ্ে নমািাইল িন্দী 

কল্পোরাও স্তব্ধ, 

হিাৎ কজর িািাজর এল 

"লকডাউে" শব্দ। 

 

শব্দড়ট নর্ে মযাড়িক িাজে 

ড়ক িাদুর িজল, 

িািা-মাও সময কজর, 

গুটুর সাজথ নখ্জল। 

 

রািা-রােী, রািপুত্তর 

িযাঙমা-িযাঙমী- 
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এত্ত  ল্প িাজে িািা, 

অিাক হয রুড়ম। 

 

মা ড়ক দারুি িযাড়টিং কজর, 

ইেসুইিং িজল- 

পাপু্প ড়ক কখ্জো িােজত নপজতা? 

লকডাউে ো হজল! 

 

পযাে নকক, পেীর ড়পজ্জা 

আরও হািার রকম িাযো, 

মাও এমে রাাঁধজত িাজে, 

অিাক হয রাযো! 

 

এ োদ নডজক ও োদজক, 

চুপড়ট কজর িজল; 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৭ 

লকডাউেটা নেহাৎ মযাড়িক িাজে, 

এসি হল ড়ক কজর ো হজল। 

 

বশশি আিও নেহ চায- 

চায িাজলািাসার স্পশি, 

র্ন্ত্র নতা শুধু মে নিালাজো 

মা-িািার সঙ্গই আসল হষি। 
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ফাাঁকা রািপথ 

নকৌড়শক রায 
 

ফাাঁকা রািপথ, ফাাঁকা সিংকীিি  ড়ল, 

আপে িজের সাজথও দূরজে কথা িড়ল। 

িাো অথিা অিাো এক িয, 

ড়ক িাড়ে, ড়কজস কখ্ে সিংক্রমি হয। 

আড়ম িাড়ি নসই মােুজষর কথা, 

সিংক্রমজি নর্ নপজযজে িযাথা। 

আড়ম িাড়ি নসই মােুজষর নপশা, 

মৃতুযর ফাাঁজক সিংক্রাড়মত হওযার নেশা। 

আড়ম িাড়ি নসই ড়শশুর ড়খ্জদ, 

লক আউজটর রাস্তায দাাঁড় জয কাাঁজদ। 

আড়ম িাড়ি নসই ড়দে মিুর, 

র্াজক কাি নদয ো নকাজো হুিুর। 
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আড়ম িাড়ি নসই পুড়লজশর িেয, 

র্ার হাজত আি আইে েয পিয। 

আড়ম িাড়ি নসই কমিীর দাড়যে, 

িরুড়র পড়রজষিায িযজক কজরজে আযে। 

আড়ম িাড়ি, শুধু িাড়ি দু-নিলা, 

সিড়িওযালা, মােওযালা, দুধওযালা, সাফাইওযালা। 

স্বপ্ন নদজখ্ মে ফাাঁকা রাস্তার ধাজর দাাঁড় জয, 

সিুি ড়স োজল কজরাোর িয র্াজি হাড়রজয। 
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আমার নদশ 

শুি কমিকার 

 
মৃতুযজেশায িুাঁদ হল নদশ, নিড়িজলশজে অজপক্ষারত িীিে, 

কু্ষধার নদজশ মারি িাইরাস অড়তড়থ - 

নস আিার নকমে! 

অ তযা পথ নদখ্াজলা নকাযাজরিাইে - 

নিাঁজচ থাকার ইজে করজলা আপে  জরই কজযদী; 

রাতদুপুজর নচাঁড়চজয ওজি ড়শশুর নপট 

কু্ষধার জ্বালা িীষি নিদী। 

নিাজিো নস আইজসাজলশে, কী নসই সামাড়িক দূরে- 

িন্ম নথজকই িুিল শুধু নকমে হয রাষ্ট্রীয িন্ধ্যাে! 

কত নিািা কান্না গুমরাজে অড়িরত, েরজকর ড়িকাো - শহরতড়লর 
সরকাড়র, নিসরকাড়র হাসপাতাল; 

স্বাস্থ্য মন্ত্রীর স্বশব্দ হুিংকাজর  
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কুকুর-ড়ি াল মুচড়ক নহজস চজল র্ায হাসপাতাজলর কড়রজডার ড়দজয 

আর, মন্ত্রী মাতব্বজররা র্ায নহলথ নচক-আজপ লন্ডে-ড়িজযোয। 

কী কজর থাকজি নসই ড়শশু দুজধ িাজত? 

িাস্তুহারার তাাঁিুজত িন্ম হল র্ার,  

শ্রড়মক িািাও নর্ কমিহীে, 

িাাঁপ নেজমজে কারখ্াোর; 

হজেয হজয নস নফজর সারাড়দে একটা নোট্ট কাজির নখ্াাঁজি 

রািপজথ দন্ডাযমাে লাড়িধারী প্রশাসে- 

ওরা ড়ক আর কমিহীজের নপজটর জ্বালা নিাজি! 

ড়িো কথায লাড়িচািি - থাডি ড়ডগ্রী ইমড়িজমজিড 

অিুক্ত শ্রড়মজকর ড়িকাো িদল হিাৎ - 

নসজকন্ড নলার, ১০৪ েিং নিড! 

 

দুঃসময িুজি ড়িড়লযজের পযাজকি ন াষিা করজলে মন্ত্রী, 

নকযার অফ- অথি দপ্তর, িেমুখ্ী রাষ্ট্র; 
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ড়মলজি শসযদাো, ড়খ্জদও মরজি  জর  জর - 

দুড়দিজে এই নিশ নতা! 

মা িািজলা এিার নপট িরজি িাোর 

দু'মুজিা ডাল-িাজত, 

শ'দুজযজকর লাইে নশজষ নফরাজলা মা'নকও হতাশা ড়েজয শূেয 
হাজত। 

ড়দে চজল র্ায সজন্ধ্য োজম 

তাাঁিুর  জর আিও অরন্ধ্ে, 

পাজশর লযাট ে াজে সুিাস - 

ড়ডোর নিজট পঞ্চিযিে! 

 

বিপরীজতযর ড়িজশষজে নদশ তুড়ম আি এ নকাে োাঁজচ! 

অো ড়রক লাখ্ লাখ্ প্রাি নতামার নকাজল এিাজিই িাাঁজচ - 

ওরা লজ  র্ায প্রড়তড়দে পুড়িহীেতার দােজির ড়িরুজে, 

কু্ষধাড়েিারজির স্বপ্ন ওজদর িীিেময; 
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ো ড়রকে প্রমাজির ল াইজয কখ্েও মুজে র্ায 

নিাঁজচ থাকার নশষ ইজেটুকুও - 

প্রড়তপক্ষ ওজদর শুধু িাইরাস েয! 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।  
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প্রাক্তে 

চযড়েকা 

 

প্রাক্তজের নেশা কাজটড়ে আিও 

শব্দহীে নরড়ডও.... 

ড়চৎকার কজর আজলা ে  টায সৃ্মড়তর আ াজল। 

 

আিার এড় জয আজস, 

িাজলািাসায হাতখ্াে ধজর 

হালকা আাঁচ , অপ্রকাড়শত নেশা... 

প্রাক্তজের নেশা কাজটড়ে আিও। 

 

 াঢ় অন্ধ্কাজর ক্ষীি আজলার ড়দশা 

িাজলালা া িড় জয ধজর, 

প্রতাড়রত হওযার আশায, 
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প্রাক্তজের নেশা কাজটড়ে আিও। 

 

তুমুল চাড়হদা ড়েজয আিার প্রতাড়রত হওযার নেশা, 

রাজত ড়েশাচর র্াপে আপে িাজলালা ায, 

প্রাক্তজের নেশা কাজটড়ে আিও। 

 

নেশায ডুজি মাজতাযারা 

িাজলালা ার ডুজি থাকার নেশা 

িযথিতা... 

প্রাক্তে এর চাড়হদা কাজটড়ে আিও । 
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এক নোট্ট নেজল ও ো ল 

আবু্দল রাহাি 

 
একটা নোট্ট গ্রাম নদখ্জত খু্ি সুন্দর  ােপালায নমা া আর নসই 
গ্রাজমর মাি িরাির ড়দজয িজয চজলজে সুদী ি পাকা রাস্তা আর 
পাজশ সাড়র সাড়র িসতিাড়  সামজে  ােপালার উিাে চাড়রড়দজক 
ড়দ ন্ত ড়িসৃ্তত মাি তাজত ফড়লত আজে ফসল নদখ্জত নদখ্জত 
িালই লা ড়েল মজে হড়েল গ্রামিািংলার প্রকৃড়তর এক মে মাতাজো 
পড়রজিশ। একড়দে রাস্তা আজশপাজশ র িাড়  নথজক একড়ট নোট্ট 
নেজল ও তার ড়প্রয িনু্ধ্ ো ল নখ্লা করড়েল। নসই নোট্ট নেজলড়টর 
োম ড়েল ড়রযাদ ো লড়টর োম ড়েজলা িুজলট। নেজলড়ট ড়েল মািাড়র 
লম্বা ন াল াল নচহারা  াজযর রিং ফসিা অতযন্ত ড়মড়ি নদখ্জত। এই 
নোট্ট নেজল ড়রযাদ ওটাজতা একড়ট িাড় জত িজস ো ল ড়েল। 
ো লড়ট ড়রযাজদর খু্ি কাজের এিিং ড়প্রয ড়েল। ো ল ড়রযাজদর 
কথা খু্ি শুেজতা আজর সিসময সজঙ্গ থাকজতা। একিার ড়রযাদ 
গ্রীজস্মর েুড়টজত মামার িাড়  ড় জযড়েল নিশ কজযকড়দে অিশয 
মামার িাড় জত ড়েল এড়দজক নসই ো ল ড়রযাজদর ো া থাকজতই 
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পাজর ো ো জলর অিস্থ্া আজস্ত আজস্ত করুি হজযড়েল তারপর 
নশজষর ড়দজে ড়রযাদ িাড়  ড়ফরজল তাজক িড় জয ধজর রাখ্জল 
অজেকক্ষি তারপর ো জলা মজে হড়েল তারা নর্ে দুই িাই। এক 
িায ায  ুজমাজো নখ্লাধুলা সি করজতা ওরা। একিার ড়রযাদ 
সু্কজল র্াওযার িেয বতড়র হজে ড়িক নসই সময ো ল নথজক ড়কেু 
দূর নথজক একটাো নচজয ড়েল নসই সময তারপর ড়রযাদ কাজে 
এজস থাড়ক আদর কজর সু্কজলর পজথ রওো ড়দল। েুড়টর সময 
সু্কজলর ড়পেজে ো ল িুজলট অজপক্ষা করজে ড়রযাজদর িেয তারপর 
সু্কল েুড়টর পর ড়রযাজদর ড়পেে ড়পেে লুজকাচুড়র করজত করজত 
িাড় র সামজে এজস নদখ্া ড়দল ো ল িুজলট নদৌজ  নদৌজ  িাড় জত 
ঢুকজলা ড়রযাদ ড়কেু নখ্জয চজল ন ল িাড় র িাড় র সামজে আম 
 াে তলায নখ্লা করজত সজঙ্গ ড়েল ড়প্রয িনু্ধ্ িুজলট নদৌজ াজদৌড়  
আর কত ড়ক নখ্লা। নখ্লা নশজষ নোট্ট আম  াজের কড়চ কড়চ 
পাতা ো ল িুজলটজক খ্াওযায আর হাসাহাড়স কজর ো ল ও খু্ি 
আেন্দ পায। এরপর একিার একড়দে গ্রাজম একড়ট ড়ক নমলা 
িজসড়েল নসখ্াজে ো জলর নদৌ  প্রড়তজর্াড় তা হয সমযমজতা 
ড়রযাদ োম েড়থিুক্ত কজর আজস র্থাসমজয ড়রযাদ আর ো ল 
িুজলটজক ড়েজয হাড়ির হল নমলা প্রাঙ্গজি ড়রযাজদর ো ল নদৌজ র 
মজঞ্চ োমল তারপর নদখ্া ন ল ড়রযাজদর ো ল প্রথম হল আেন্দ 
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ড়হজিা নর নমলা প্রাঙ্গি নফজট প জলা। ড়রযাদ তারপর সন্ধ্যার ড়দজক 
িাড় জত ড়ফরজলা সড়তযই নকাথাও নর্ে আেজন্দর ড়দে ড়েল ড়রযাজদর 
কাজে। এরপর নদখ্া নর্জত শুরু করল প াশুোর প্রড়ত অেীহা 
তারপর একড়দে ড়রযাজদর িািা-মা সড়তযই ড়চন্তায পজ  ন ল 
এড়দজক ড়রযাদ নসই ো লজক ড়েজয ড়দেরাত পজ  থাকজতা 
নখ্লাধুলায। এড়দজক ড়রযাদ আজস্ত আজস্ত ি  হজত থাকজলা। ড়চন্তা 
িা জলা িািা-মাজযর। এড়দজক ড়রযাজদর িািা-মা ড়সোন্ত ড়েল 
এিার নতা ো জলর অজেক িযস হজলা এিাজরর ঈজদর চাাঁজদ নিজচ 
নদওযার তারপর ড়দেক্ষি ড়িক হজয ন ল পাজশর গ্রাজমর রহমত 
চাচার কাজে নদ  হািার টাকার ড়িড়েমজয ড়িড়ক্র কজর ড়দল। ড়রযাি 
ড়েল সু্কজল িাড়  ড়ফজর িুজলট িুজলট িজল ড়চৎকার ড়চৎকার করল 
ো আসায ড়রযাদ মা-মা িজল ড়চৎকার করজত লা জলা তারপর তার 
মা এজস িলল িািা নতামার ো ল নিাঁজচ ড়দজযজে। উচ্চস্বজর কথা 
িলজত িলজত কাাঁদজত লা জলা ড়রযাদ খ্াওযা-দাওযা করজলা ো। 
ড়রযাদ এর ড়প্রয িনু্ধ্ ো ল িুজলট আর নেই নস অেয নলাজকর হজয 
ন জে। রাজতর নিলায িািা িাড়  ড়ফজর এজস ড়রযাদজক নিািাজলে 
িািা ড়রযাদ তুড়ম কাাঁদজো নকে তুড়ম নতা এখ্ে ি  হজয ন জে 
তুড়ম আর কড়দে িাজদ িৃড়ত্ত পরীক্ষা নদজি পাস কজর শহজর ড় জয 
প াজশাো করজি তারপর একটা চাকড়র করজি সৎ মােুষ হজি 
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তুড়ম আমাজদর মুখ্ উজ্জ্বল করজি তুড়ম নতা আমার আশা িরসা। 
তখ্ে ড়রযাদ িলল আমার ো ল িুজলট বশশজির সাথী 
নেজলজিলার িনু্ধ্ তাজক নকােড়দে িুলজত পারজিা ো িুলজত 
পারজিা ো এই িজল ড়রযাজদর িািা িলজলা তাই হজি আমার 
নসাোর মাড়েক এিার নখ্জযজদজয ড়েজয র্া  ুড়মজয প  নদজখ্ ড়ে। 
কাল নথজক নিার কদজম প া শুরু করজত হজি ড়িক আজে তাই 
হজি িািা। নোট্ট ড়রযাদ আর নোট্ট ো ল িুজলজটর  ল্প প্রকৃড়তর 
নকাজল মাজযর নকাজল আজস্ত আজস্ত ড়মড়ি সূজর্ির আজলার মত 
নকাথাও নর্ে ড়িলীে হজয ন ল। 
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আ ামীকাল পৃড়থিীর সিজচজয একড়ট দযালু ড়দে 
ন ালাম রসুল 

 

নেৌকার নচজযও নোজটা হজয এজসজে েদী, 

আড়ম তার ড়কোরায িজস িািো িািাই আর চাপা ড়দই মােুজষর 
কান্না। 

আজরা নোজটা হজয এজসজে পৃড়থিী, 

ড়িক একড়ট নিাঁজট মােুজষর মজতা। 

নিজিড়েলাম িজল আড়ম ড়লখ্জিা মােুজষর কথা আর নপৌঁজে র্াজি 
সমুজে। 

শড়ক্তশালী একড়ট দাাঁ  র্া আড়ম উোর কজর ড়েজয এজসড়েলাম 
মাজযর নপট নথজক। 

আমাজদর িন্ম ড়েজলা পড়রস্রুত রজক্ত। 

 

আমার নচাজখ্ এখ্ে িরফ, 
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আর এত মােুজষর মৃতুযর িেয একড়ট একড়ট কজর িরজফর চাঙ 
 ড় জয পজ  র্াজে কাাঁধ নথজক। 

নর্ মােড়িক পিিতজক আমরা সম্মাে করতাম। 

 

সঙ্গীজতর নপা া  জন্ধ্র মজতা সূর্ি, 

তার ড়েজচ আমাজদর হাত করজিাজ । 

আমারা নর্িাজি হতযা করতাম পশুজদর। 

 

শরীজরর নিতর নসইসি অন্ধ্কার, 

অজেক কি কজর আড়ম নদশলাই কাড়ি জ্বাড়ল হৃদজয। 

আ ামীকাল পৃড়থিীর সিজচজয দযালু একড়ট ড়দে, 

আমাজদর রক্ষা করজি। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৭ 

িমা থাক প্রশ্নরা 

ড়চরড়িৎ বিরা ী 

 
একজরাখ্া েই িরঞ্চ অিংশত েিীে 

একটাই কথা িুক ফুজ  নিাাঁট েুাঁজয িলজত চায 

হািার নচিাজতও িলা হযড়ে 

ড়কিংিা এড় জয ন ে তুড়ম- 

একই প্রজশ্নর সড়িক পথ খু্াঁিড়ে 

হাও া কলকাতার ডিে খ্াজেক পাকি-নরজস্তারাাঁ  ুজরড়ে 

ড়েড়মজত্ত  ঙ্গায ফুল িাতাসাও 

নপ্রসড়ক্রপশজে সকল ফমুিলা আযত্ত 

সিড়কেু োড় জয একই প্রজশ্নর ড়িকাো- 

খু্াঁজি চজলজে সড়িক পথ 

রড়ির আিীিে নচিা িৃথায নিজকজে  

ড়েরীহ নিচারী এক 'আড়ম' 
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ন াপজে অজেক চাপা পজ জে 

ড়িজফারি ো নহাক 

আসজল এক িীিজে সম্ভি কী? 

এরপরও হযত হাজত হাত রাখ্জত হজি 

িযথিতার মুকুট পরজত হজি 

অিকাজশ িা প্রকাজশয িমা থাক প্রশ্নরা! 
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নমাহময রাজত 

েীতা কড়ি 
 

নসড়দেটা ড়েজলা পূড়িিমা ড়তড়থ নিযাৎোয িরা রাজত 

কজতা হাড়স, কথা, কজতা নমদুরতা, হাত দুড়ট ড়েজয হাজত 

স্বপ্নড়িজিার আাঁড়খ্ দুড়ট ড়দজয তারাজদর শুধু নদড়খ্ 

মজে হয তুড়ম নচজয আজো শুধু আমারই পাজে, এড়ক! 

 

স্বপ্নপুরীর মাযািাজল িরা আজিশ ড়েজলা নস রাজত 

নতামার আাঁড়খ্জত আাঁড়খ্ দুড়ট ড়দজয নিশ নতা ড়েলাম তাজত 

হিাৎ নকাে এক নিাজ া হাওযা এজস নিজঙ্গ ড়দজলা নসই ন ার 

িুজকর মাজি নচজপ ধজরড়েজল ড়দজয দুড়ট িাহুজডার। 

 

সুন্দর এক সিংসার হজি এই ড়েজলা মজে আশা 

থাকজি নসখ্াজে সুখ্সৃ্মড়ত- মাখ্া পড়িত্র িাজলািাসা 
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িাজলািাসা ড়েজলা নতামাজত আমাজত, সাথী ড়েজলা শুকতারা 

তারাজদর ড়েজয কজতা হাড়স,  াে, ড়েলাম তন্দ্রাহারা 

চাাঁদ নহজস নহজস কথা কজযড়েজলা, িজলড়েজলা, "ওজ া ড়প্রযা 

ড়প্রযতমড়টজক িুজক ধজর োও, নসই নতা নতামার ড়হযা"। 

 

লতাড়ট নর্মে িাজলািাড়স িজল তরুজর ি াজয থাজক 

কজপাতী নর্মে কজপাজতর িুজক মাথা ড়দজয শুজয থাজক 

সূর্িমুখ্ী নচজয থাজক তার ড়প্রয সূজর্ির পাজে 

ন ালাপ নর্মে খু্শী হজয রয ভ্রমজরর গুিজে 

সা র নর্মে িাজলািাড়স িজল আকাজশর পাজে চায 

নর্মড়ে কজর িাড়রধারাগুড়ল ধরিীর ড়দজক ধায 

ধরিীর িুজক িাজলািাসািাড়স এই নতা ড়চরন্তে 

এজক অপজরর নপ্রজম নপ্রমময- নপ্রজমর ড়েমন্ত্রি। 
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আমাজদর ওজযিসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্া াজর্া  করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজযিসাইট 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 ওজযিসাইট www.netphoring.com এ। 
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র্ারা েুে নতজলর খ্ড়রদ্দার 

হুমাযূে কিীর 
 

র্ড়দ তুড়ম ড়পশাচ হজত 

তজি নতামার কথা ড়িশ্বাস করতাম ো, 

ড়কন্তু তুড়ম মােুজষর মত... 

তাই নতামায পুজরাপুড়র অড়িশ্বাসও করতাম ো৷ 

িােতাম নতামার প্রড়তশ্রুড়ত ফােুজষর মত 

হযত আিাজরা উড় জয ড়দজি হাওযায... 

তিুও আজ র পড়রেড়ত িুজল আিার ড়িশ্বাস কজর  

নতামাজক কজরড়ে ড়েিিাড়চত৷ 

তুড়ম নিজিড়েজল নতামার নদখ্াজো রাম রািজের স্বজপ্ন আমরা 
ড়িজিার, 

আর আমরা র্ারা হজযড়ে িড়ঞ্চত... 

তাজদর মজে কত নক্ষাি হল িমা— তুড়ম রাখ্ড়ে নস খ্ির! 
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তারপর! র্খ্ে নতামার পাজপর আর আমাজদর নক্ষাজির   া হল 
পূিি, 

তখ্ে নতামার আসে টলমল... এই আমাজদরই িেয৷ 

নতামার মজে রাখ্া উড়চৎ ড়েল... র্ারা েুে নতজলর খ্ড়রদ্দার তারাও 
ড়িিি আেজত িাজে, 

এিার তাকাও আমাজদর পাজে... 

নদখ্ নতা, এই অধিিুক্ত  াজমর  ন্ধ্ রু্ক্ত মােুষজক, 

এরা এত ক্ষমতাশালী নর্... 

নতামায েুাঁজ  ড়দল ড়সিংহাসে নথজক৷ 
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মােুষ ি  একা 

রিি আলী 
 

নরাদ িলমজল সকালগুজলা 

আি নর্ে নিশ পুরাজো 

সাত রািার রত্নিাণ্ডার, 

কাজলর ড়েষু্ঠর িযিযকার 

নসগুজলাজক ন জে োড়পজয। 

প্রাি চঞ্চলতায পড়রপূিি পুিিাজে 

ড়িষাজদর িযাল টাইফুে ত্রাস 

িীিজের প্রড়ত কু্ষে ক্ষজি কজরজে গ্রাস। 

িাড়ন্তর নরাদ-তপ্ত দুপুরগুজলা 

আি নিশ িাপসা, সৃ্মড়তর পাতাগুজলা 

িীিজের অসহায ড়েসঙ্গ 

ড়েষু্ঠর অকাটয সতযজকই কজর আড়লঙ্গে । 
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পরাে নিলার অপরূপ প্রকৃড়তর সাি 

নিশ নিদোময সৃ্মড়তর িাজর আি। 

সন্ধ্যাতারাও নর্ে িজল র্ায 

এ িীিে-ড়িরজহ মােুষ ড়েরুপায! 

মধযরাজতর দ্বাদশীর চাাঁদ 

আি নিশ ম্লােতা কজরজে কল্পো 

িীিজে পরাড়িত নপ্রম কাম িাসো 

এজতা মাধুর্িমযতার ড়েষু্ঠর প্রিঞ্চো। 

নিাজরর ড়েমিল আকাজশ িাতাজস 

ি দ্দজলর ড়েষু্ঠর ড়েশ্বাজস 

একটু িাজলািাসার  ল্প নখ্াাঁিা 

আর একটা নরাদ-োত নিাজরর অজপক্ষা... 

ড়েরন্তর অজপক্ষা নিাঁজচ থাকার 

এক-সকাল আশা ড়েজযই...। 
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খু্জ ার িযাজলিাইে 

ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 

 

এখ্ে আর  টা কজর ন ালাপ ড়কড়ে ো! 

পাজকি র্াই ো! 

হাজত হাত নরজখ্ মুহূতি কাটাই ো তার সাজথ! 

সমজযর নরাজত ড়েজিজক লুড়টজয ড়দজযড়ে অেযত্র। 

একসাজথই থাড়ক, 

তিু িহুড়দে িলা হজয ওজিড়ে- 

"িাজলািাড়স নতামাজক।" 

ড়িক উজটাটাও  জটজে আমার সাজথ। 

আমার নফাজে এখ্ে আর  াে িাজস ো! 

নচাখ্ িন্ধ্ কজর নদয ো! 

আিদার কজর ো! 

ড়েজিজক উিা  কজর ড়দজযজে নস আ ামীজক   জত। 
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একসাজথই থাড়ক- 

নসও এখ্ে আর িজল ো- 

"িােু লাি ইউ" 

 

তিু দুইিজে একসাজথ থাকা। 

একসাজথ কথা িলা। 

একসাজথ কত িািো। 

কত কাি, 

কত দাড়যে এখ্েও িাড়ক। 

একসাজথ গুরু ম্ভীর আজলাচো। 

কত িযাড়েিং, 

কত আশঙ্কা, 

কত মতড়িড়েময, 

প্রড়তড়দে িািো। 

এটা কী তজি িাজলািাসা েয? 
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ওর ড়পজির িযথায আমার নিতজর নকমে একটা কি নকাঁজদ ওজি! 

তিুও এই িযজস কাাঁদা র্ায ো! 

এটা কী তজি িাজলািাসা েয? 

 

আমার িাড়  ো নফরায রাড়ত্রজত ওর নিজ  থাকা! 

নফরার পজরও আমায িড় জয ধজর ো! 

িাড় জত তা াতাড়  নফরার িকুড়ে নদয সারাক্ষি! 

এটা কী িাজলািাসা েয? 

 

প্রায ড়দেই  ম্ভীর  লায এজক অপজরর খ্ািাজরর নখ্াাঁি নেওযা, 

শরীজরর নখ্াাঁি নেওযা, 

পড়রিার- পড়রড়স্থ্ড়ত সকজলর নখ্াাঁি নেওযাটার অজিযস, 

এটা কী িাজলািাসা েয? 
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সিংসারজক সািাজোর িেয ড়েজিজদরজক উিা  কজর ড়দজযড়ে 
দুইিজে। 

আড়ম রাস্তায আর ও িাড় জত। 

এটা কী িাজলািাসা েয? 

 

নফাজের ড়মড়েট, ন ালাজপর সু ড়ন্ধ্, ড়সজেমার সময এখ্ে সিটাই 
িদজল ন জে অেয আড়ঙ্গজক। 

 

শুধু িাজলািাসার আচরি িদজল ন জে সমযক্রজম। 

এখ্ে আর দুিেজকই মুজখ্ িলজত হয ো- 

"িাজলািাড়স নতামায।" 

আসজল দুইিজে সারাক্ষি নর্টাই করড়ে সিটাই নতা এজক অপজরর 
প্রড়ত িাজলািাসা। 

িাজলািাসার দাড়যে পালে করড়ে দুইিজে। 

সি ড়দে, সিিক্ষি, সিটাই নতা এখ্ে আমাজদর কাজে 
িযাজলিাইেস নড। 
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িারাক্রান্ত কুহুতাে 

অড়মতাি দত্ত 

 

নক তুড়ম নিদে িযথার িযাথাতুরা ওজ া, 

নসজিজো প্রকৃড়ত আগুে রাঙাজো শাড় । 

নস এজসজে নলাকালয হ'নত দূজর ড়দ ন্ত নরখ্ায, 

কাজে এজস নিজস-িাজলাজিজস  

ড়েজয নর্ও,  

নর্খ্াজে নসখ্াজে ে াজো শুকজো পলাশ-পাপড় । 

পজ  আজে অিজহলায অোদজর, 

ড়িযমাে স্তব্ধ িসজন্তরই খ্র নরৌে তাজপ, 

একাড়কজের রাঙামাড়টর ; পজথর ধূলায। 

ড়েজয ড়েও োম মুজে নফজল র্া ড়কেু নতামার, 

ওজ া প্রকৃড়ত, ড়েজটাজো র্া ড়কেু আমাজক ড়দজযে,  

ঋিগ্রস্ত কজরে অকাতজর সহাসয মুজখ্। 
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ড়দজযড়েজল তুড়মই, এখ্ে তা সিই ড়ফড়রজয ড়দজযড়ে,  

ওজ া সুখ্দাড়যিী ; তা সিই শুধুই নতামার। 

েযজকা তা নকাজো অড়িমােী িাষ ; 

এ শুধুই ড়েঃস্বাথি বেঃশজব্দর ড়েজটাল িাজলািাসা। 

নচজয নদজখ্া ধরাজলা কণ্টকাকীিি পত্র মাজি, 

নদজখ্জো ড়ক নকতকীর ফুল সড়জ্জত সম্ভাজর,  

েড় জয সুিাস ; আজিা নফজল ড়িিজে অশ্রুিল! 

এমে িরা ফাগুজে, আগুজে রড়িত িাতাজস, 

পলাশ পুজ  হাজস ; একা অরজিযর ড়দেরাড়ত্র! 

িাজলাই কজরজো কুড় জয ড়েজযজো তুড়ম, 

িসন্ত িাতাজস উজ  র্াওযা নতামার িাজলালা া,  

নতামারই নসই িাজলািাসার নোট্ট কড়িতাখ্াড়ে। 

নক  া তুড়ম মেকলমী আিশাখ্ায, 

লুজকাজো িুজকর ড়িিাড়িকার উ ড়েজত, 

ফজলর আশ্বাজস ফুল হজয হাজসযাজ্জ্বল মিরী! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৭ 

পরমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- ঐশী নদি 

 

নতামার শহর আজলায নমা া 

অন্ধ্কার ড়েজখ্াাঁি, 

নতামার শহজর িাজলাই আজো 

োও ো আমার নখ্াাঁি । 

আমার শহর খু্াঁিজে আজলা 

নিিায অন্ধ্কার, 

আমার শহজর, আি নতামার 

নদখ্া নমলাটা িার ।। 
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সদুপজদশ 

অযে চযাট্টািিী 
 

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

১. কজরা ে বচিদাতি যিং 

করচালেজহতুো । 

আদদাড়ত কজরাো নচত্ 

কজরাো হড়ন্ত তিং ধ্রুিম্ ।। 

অেুিাদ - 

করচালে (হযান্ডজশক)এর িেয কর (হাত) নদওযা আর কখ্জো 
উড়চত েয। োহজল কজর কজর (হাজত হাজত) কজরাো সিংক্রাড়মত 
হজত পাজর এিিং নসই সিংক্রমি ড়েড়িতরূজপ মােুষজক মারজি। 

২. কজরা নেড়ত কজরাণিি 

ড়শক্ষযড়ত চ মােিম্ । 
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িোিড়লড়হি িূযাৎসঃ  

স্বস্থ্িৃত্তঃ সদা িজসত্ ।। 

অেুিাদ - 

কজরর সজঙ্গ কর (হাজতর সজঙ্গ হাত) নমলাজো আর েয এটা 
মােিিাড়তজক নশখ্াজত হজি। পুজিার অিড়ল প্রদাজের সময নর্মে 
কজরর সাজথ কর (হাজতর সাজথ হাত) নিা া হয নসইরকম করজত 
হজি র্ার দ্বারা সকজল সিিদা সুস্বাজস্থ্য িাাঁচজত পারজিা। 
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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 চাে, তজি দুই/চার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িতা পািাে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৭ 

োরী 

সিয সরকার 
 

প্রকাশ করা হযড়ে আমার  

 োরী ড়িষযক প্রিন্ধ্ ! 

নখ্ই হাড়রজয ভ্রান্ত আড়ম  

উপসিংহাজর আিার িন্ম।  

সারসিংজক্ষজপ পর্িাযক্রজম, 

মা এজলা নর্ই দু িা এজলা, 

এজলা প্রকৃড়তর অপার রহসয। 

পজরর পাতায সহধমিীড়ে  

তযাজ র মূতি প্রতীক হজলা। 

কেযা োজমর উপমা ড়দজত  

আমার িজন্মর মৃতুয হজলা। 

রইল পজর নলখ্ার মাজি শূেযস্থ্াে আর শূেযস্থ্াে 
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 পরিজন্ম িাড়ে র্ড়দ োরীসত্তার উদযাস্ত, 

প্রকাশ করজিা পূিিরূজপ ! উপসিংহাজর, োরীর রূপ 

শড়ক্ত ও সৃড়ির নশ্রষ্ঠ শ্রষ্ঠা সজম্বাধজে। 
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িসজন্তর আড়লঙ্গে 

পড়ল ন াষ 
 

ফাগুে হাওযায নিজস চড়ল আপে অেুিজি।  

আজি ী মে পাড়খ্ আি িান্ত হজয নিাঁজচ থাকা।  

িসজন্তর কুহু কুহু ডাজক নপখ্ম তুজল রঙ নিরজঙর রড়ঙে স্বপ্ন 
এাঁজকড়ে।  

পাতা িজর র্াওযা এই ড়দজের উত্তাল নঢউ নখ্জল র্ায নতামার 
নোাঁযার আড়লঙ্গজে।  

দী ি প্রতীক্ষায মে হারায ক্ষজি ক্ষজি। এজলাজমজলা নখ্ালা চুজল 
উজ্জ্বল রঙীে স্বপ্ন ড়েজয।  

রাঙাজলা কযােিাজস আাঁকা েড়ি িড়রজয তুড়ল ড়শমুল পলাজশ।  

ডাক ড়পযজের কুহু সুজর সুর নমলাজত উদাসী হলাম ড়েজিই আড়ম।  

ড়িরহী এ মে মাজে ো নকাে অড়িমাে। 

িসন্ত িাতাজসর মজতা আিীর রজঙ রাড়ঙজয র্ায দুরন্ত নখ্ালা 
আকাজশর িুজক মাথা নেজ  িাতাযে।
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নসৌড়িক দাস 

 
উন্মত্ত শহরটাও নকমে িাড়ে তলীজয ন জে ড়েরুজদ্দজশর নদজশ৷ 
সৃ্মড়তর  ল্পগুজলাও িযড়তক্রমী হজযজে আি৷ 

িন্মায েতুে খু্েসুড়ট ড়ফজর আজস অজহতুক নসই মুখ্৷ 

সাদা কাজলা িীিজের আিডাজলও রড়ঙেতার নোাঁযা নলজ ই র্ায৷ 
তুড়ম িলজি নপ্রম,আড়ম িড়ল এটা ড়েেকই িনু্ধ্ে৷ 
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প্রদীপ সরকার
 

নতামায ো নদজখ্ নপড়রজয ন জলা অজেক গুজলা ড়দে। নতামায নিজি 
নিজি নকজট ন জলা অজেক গুজলা ড়িড়েে রিেী। িাড়েো ড়মলজি 
ড়কো আর নতামাজক কাজে পািার নসই শুিক্ষি। ড়কন্তু আশািাদী 
আড়ম। আগুজে িলজস র্াওযা শুকজো িাড় চার মাজিও খু্াঁজি 
নি াই একড়ট সিুি প্রাি। নমজ  নেজয নফলা অন্ধ্কাজরও খু্াঁজি 
নি াই এক ড়চলজত নরাদু্দর। হািাজরা নিরজঙর মাজিও নিা  কজর 
মুজখ্ লাড় জয ড়েজত চাই ফাগুজের রঙ। সীমাহীে অ াধ সমুজের 
মাজি ডুজি ন জে আমার োও। উদ্দাম সমুজে ো মজর নিাঁজচ আড়ে 
খ্াড়ি নখ্জত নখ্জত। 

তিুও আড়ম িাজলা আড়ে। তিুও আড়ম িাজলা আড়ে নতামার সৃ্মড়ত 
গুজলা আজিপৃজষ্ঠ ধজর। নর্গুজলা ড়েজয নর্জত পাজরাড়ে সাজথ কজর। 
নতামার সাজথ অড়তিাড়হত প্রড়তড়ট মুহূতি িাজলািাসার রঙতুড়লজত 
এাঁজক নশজট নরজখ্ড়ে আমার হৃদজযর কযাম্পাজস। প্রড়তেড়ি হজয 
িজস আজো নচাজখ্র মড়িজকািায। শুধু মাজি মাজি কথা ো িলজত 
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পারার অিযক্ত র্ন্ত্রিা উপজচ পজ  নচাজখ্র িজল। তখ্ে নমড়ক হাড়স 
মুজখ্ লাড় জয একাজন্ত কথা িড়ল নতামার েড়ির সাজথ। 

তিুও িলজিা আড়ম িাজলা আড়ে। আড়ম িাজলা আড়ে নতামার কথা 
নিজি। কত সরল ড়েজল তুড়ম, মজে পজ  নতামার ? হািাজরা 
নেজলর লাইে প জতা নতামার ড়পেজে। ড়কন্তু তুড়ম সব্বাইজক 
উজপক্ষা কজর সিার অকপজট আমার হাতড়ট ধজর নচাঁড়চজয নচাঁড়চজয 
িজলড়েজল আড়ম শুধু নতামার, আড়ম নতামাজক িাজলািাড়স, আড়ম 
নতামাজক িাজলািাড়স। িাজো... আিও আড়ম নতামার নসই ড়েড়িে 
িাজলািাসার সমুজে ড়েজিজক হাড়রজয নফড়ল। আাঁকজ  ধজর িাাঁচজত 
চাই নতামায। ড়কন্তু একাকীেতা আমায পুজ  মাজর নতামার 
িাজলািাসার আগুজে। 

তিুও আড়ম িাজলা আড়ে। তিুও আমার িাজলাই নকজট র্ায এক 
িসন্ত নপড়রজয আর এক িসন্ত। নর্ িাজি নকজট নর্ত  িার পর 
 িা নতামার মুখ্পাজে ো িলা চুপকথা গুজলার ড়দজক নচজয । 
নিাজরর সুিাড়সত িাতাস িজয ড়েজয আজস নতামার  ন্ধ্। সকাজল 
নকাড়কজলর কুহু তাজে শুেজত পাই নতামার কন্ঠ। ফুজল ফুজল অড়লর 
গুিে আমাজক ড়িজিার কজর নতাজল নতামার নেশায। নতামাজক 
আ জল রাখ্জত ো পারার ড়িহ্বলতা আমাজক কুজর কুজর খ্ায। 
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তিুও আড়ম িাজলা আড়ে, তিুও িলজিা আড়ম িাজলা আড়ে, নতামার 
িাজলািাসার উষ্ণতায ড়েজিজক োত কজর, নতামাজক সৃ্মড়ত কজর 
আিীিে সাজথ নপজয িাজলা আড়ে আড়ম...।
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ব্রিড়কজশার রিক 

অ- এ অসুখ্ র্খ্ে এই পৃড়থিীর। 

আ এ আতড়ঙ্কত আি সি িীর। 

ই-নত ইতস্তত  ুরজিা ো আি। 

ঈ-নত ঈশ্বজররও মাথায িাি। 

উ-নত উৎসি সি িন্ধ্ থাক। 

ঊ-নত ঊড়েশজকাড়িড ড়েপাত র্াক। 

ঋ-নত ঋিু থাকুক নকামর আি। 

এ-নত এই সমজয অজেক কাি। 

ঐ-এ ঐ দযাজখ্া িাই মরজে মােুষ। 

ও-এ ওই নর্ িনু্ধ্ নফরাও হুস। 

ঔ-এ ঔষধ িনু্ধ্ নেই নর্ তার। 

ক-এ কজরাো েয অন্ধ্কার। 
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খ্-এ খ্ির নদজশর রাজখ্া ড়িক। 

 -এ গুিি নতামায হািার ড়ধক। 

 -এ  জরই থাকুক ড়িশ্ব আি। 

ঙ-নত িযাজঙর মজতা থাক ন া লাি। 

চ-এ চাড়রড়দজক িীষি ত্রাস। 

ে-এ েড় জযজে নস িাইরাস। 

ি-এ িল-সািাজে নধাজিে হাত। 

ি-এ িজ  উজ  র্াক এ রাত। 

ঞ-এ র্াঞা র্ত িন্ধ্ নহাক। 

ট-নত টাকাড়টজতও এখ্ে নশাক। 

ি-নত িান্ডা মাথায থাক সিাই। 

ড-এ ডান্ডা নমজর নরা  তা াই। 

ঢ-নত ঢাকা ড়দজয রাখ্জিা মুখ্। 

ি-নত এখ্ে িুড়ল কু্ষে সুখ্। 

ত-এ তথয তত্ত্ব সড়িক োও। 
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থ-এ থাজমা িনু্ধ্ গুড়টজয র্াও। 

দ-এ দাাঁ াও িনু্ধ্ তথাৎ র্াও। 

ধ-নত ধান্দা নতামার আি থামাও। 

ে-এ োম ো নলখ্াও র্জমর খ্াতায। 

প-এ পথ নতামাজদর আি ো চায। 

ফ-এ ফালতু আড্ডা িন্ধ্ নহাক। 

ি-এ িনু্ধ্ আমরা ো চাই নশাক। 

ি-এ িুল কথাড়ট ো রটাও। 

ম-এ মাজক িনু্ধ্ আি িাাঁচাও। 

র্-নত র্াও  জর সি এ সময। 

র-এ রািা প্রিার দুঃসময। 

ল-এ লকডাউজে ড়িশ্ব আি। 

ি-এ িন্ধ্ থাকুক সিিকাি। 

শ-এ শতি র্ত মােজিা সি। 

ষ-এ ষ র্ন্ত্র িাঙ্গজিা সি। 
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স-এ সিার িজেয সিাই তাই 

হ-এ হাজতজত হাত ো নমলাই। 

 -এ ক া হাজত ও সরকার। 

ঢ়-এ আসুক তজি সুখ্ আষাঢ়। 

য-এ আয ো নর ড়েই শুে শ্বাস। 

ৎ-এ ওৎ নপজতজে ও িাইরাস। 

ঃঃ -এ দুঃখ্াতঙ্ক দূর হজটা। 

ঃাঁ-নত চাাঁদও তুড়ম সািধাজে ওজিা।। 
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শিংকর হালদার 
 

প াজশাোয মে িজস ো  

এড়দক-ওড়দক ধায, 

একলা হজল আপড়ে হারায 

মে নর্খ্াজে চায । 

 

পাজয পাজয নিিায হাাঁজট 

আপে সুজর  ায, 

ইজে পূরি হজল তজিই 

 ৃহ পাজে ধায । 

 

সা র তজট নিলা কাজট  

তরঙ্গ োচে নদজখ্, 
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আজলা নশজষ আাঁধার োজম  

রাজতর কাড়ল নমজখ্ । 

 

েুড় -পাথর,  াে- াোড়ল 

েযে তারায িাজস, 

স্বপ্ন নকাজল ধরা নদয  

কড়িতা হজয  াজস । 

 

ড়িদযা-িুড়ে ড়শজকয তুজল 

হজরক রকম আাঁজক, 

প্রিাপড়ত আি ডাো নপজয 

তার-ই নর্ে ডাজক । 

 

িাষার কুাঁড়  দু'হাত িজর  

েজন্দর মালা িুড়ে, 
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িাতাযজে তাজদর কথা 

কাে নপজত শুড়ে । 

 

ড়শল্প নদখ্ায িাাঁচার স্বপ্ন 

হাড়রজয ন জলও দূর, 

 াজের মজতা শড়ক্ত কার  

নিদো নিালায সুর। 

 

প্রকৃড়ত আমায হাতোড়ে নদয  

ইড়ঙ্গজত তার নেশা, 

আপে িজের মাযা নর্ে তার  

আপড়ে কাজে আসা ।
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অড়িড়মত্র (ডঃ সাযে িট্টাচার্ি) 

আড়ম র্খ্েই একটু িািার-টািার কজর এজস একটু িড়স, 
মুজিাজফাে  াাঁটা াাঁড়ট কড়র, তারপর িাথরুজম নেশ হজত র্াই, 
অমড়ে একটা ো একটা নফাে আসজিই । 

আর নসই সমজয অিধাড়রত িাজি আমার নিৌ ড়িক নসই নফােখ্াো 
নদখ্জি ও তুলজি। 

একড়দে আমাজক ড়িজ্ঞাসা করল, "এই, নসৌমী নক ন া?" 

আড়ম নতা চমজক উজি ড়চৎকার করলাম - "নসৌমী? নক নস? ড়চড়ে 
ো তাজক!" 

আগুে িষিাল নর্ে- "নক এই নসৌমী?" 

িজল তার সাজথ আমার নহাযাটসঅযাপ িাতিা নদখ্াজলা। 

"এই নদজখ্া, কী এসি? 

- এই, পািাে ো। 
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- হযাাঁ পািাড়ে । 

- তা াতাড়  । 

- হযাাঁ । 

- েড়িও পািাে ।" 

আড়ম ড় ন্নীজক নিািাজোর নচিা করার আজ ই আিার িাাঁড়িজয উিল 
নস- "আড়ম ড়কেু িুড়ি ো িাজিা? এই ড়েল নতামার মজে...? 
পরস্ত্রীর সাজথ খ্াড়ল দহরম-মহরম?!" 

এিার িুিলাম। তাজক নিািালামও! 

'আজর, ওটা নতা নসৌমী প্রকাশজের েম্বর! আ ামী সিংখ্যার িেয 
নলখ্া চাইড়েজলা...।' 

এিাজর শান্ত হল। িলজলা- 'সড়র নতামায এত সজন্দহ করলাম!' 

ও চজল র্ািার পর আড়মও হাাঁপ নেজ  িাাঁচলাম। 

তারপরই নসৌমীর নফাে এল। 

এ ড়কন্তু প্রকাশক েয !!
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দীড়পকা সরকার 

নেজল নিলার ড়দেগুজলাজত 

িাড়র মিা হত, 

র্ড়দ ঐ ড়দে গুজলা নক সিাই 

আিার ড়ফজর নপত, 

থাকজতা ো আর সৃ্মড়ত 

সিাই আেজন্দই ড়দে কাটাজতা 

িদজল নর্ত পুরাজো 

নসই সি রীড়ত, 

এই নতা কড়দে আজ ই 

সিাই নখ্লড়েল পুজরাজো ড়দজের নসই সি নখ্লা... 

ড়ে িুড়  আর ন ািাই েুট... 

নখ্জযড়েল সজঙ্গ নকাকাজকালা, 
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নখ্লা নশজষ হাড়পজয এজস 

িজস ন ালড়ট কজর, 

এক-এক িজের িড়ঙ্গ নফাজট 

োোে রকম ধজর 

নকউ নর্ িজল নখ্লজিা ো আর 

কজরজে িযাথা িীষি পা 

নকউ িা েুজট্ট পালায 

নধজয আসজে নর্ মা। 

িক-িক আর িক-িুকুড়ে 

শুেজত িাড়র মিা আি 

প াশুোর িেয ো হয 

নখ্লাম একটু িকা, 

আিও নসই ড়দে গুজলাজক 

পজর িীষি মজে, 

িন্ধ্  জর থাড়ক র্খ্ে 
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একলা মজে। 

লকডাউে নর্ আর 

লাজ ো িাজলা ওজর 

ড়ক ড়ক হজে এই পৃড়থিীজক ড় জর, 

তিুও িারতিাসী নতামরা নথজকা ড়কন্তু  জর।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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েড়িজত েড়ি 

ড়েজিদজে- শুভ্রড়িৎ সাহা 
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আটি  যালাড়র 

 
ড়শল্পী- নমজহড়রে রহমাে (ষষ্ঠ নশ্রিী) 

কাড়ন্দ সরস্বতী পািড়লক সু্কল 
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পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

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

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয প্রসজঙ্গ মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহাযাটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্া ও। 

পাজয পাজয ১৩৭ সিংখ্যায পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লা জে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

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

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

‘’Camera-man of the week’’ েড়ি পািাজত পাজরে নর্ নকাে 
ড়িষজযর ওপর। পািাজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ড়শকাজরর সন্ধ্াজে... 

Camera-man of the week 

নদিড়প্রয কর 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চমক ড়েজয আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওযা, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায। ে া, কড়িতা, অিু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ্, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয 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।। 


