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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, িিিড়িৎ িমিে, প্রদীপ সরকার, 
অযাড়িক্স, আবু্দল রাহাি, নসৌমযড়িৎ িজ্যাপাধ্যায়, সুদীপ 
ন াষাল, নসামোথ নিড়েয়া, নদিড়িতা, রিি আলী, অড়মতাি 
দত্ত, অড়েজমষ পড়িত, ঐশী নদি, অয়ে িযাট্টািিী, হুমায়ূে 
কিীর, িাস্কর পাল, নসৌরদীপ ির্দ্িে, সিযসািী নিাস, বসকত 
মণ্ডল, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি), দীড়পকা 
সরকার এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, পূিিা দাশ, ডঃ শতরুপা ন াষাল 
িট্টািার্ি এিিং আদম ড়ময়া। 
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ফড় িং কথা 
   

ড়িশ্ব িুজ  কজরাো মহামারীর কারজি সিাই এখ্ে  রি্ী। পাজে 
নগজে প্রড়তড়দজের কার্িক্রম। এই মুহূজতি মােড়সক স্বাস্থ্য িাজলা রাখ্া 
সিজিজয় গুরুত্বপূিি। মােড়সক স্বাস্থ্য িাজলা রাখ্জত িনু্ধ-িান্ধি এর 
সাজথ কথা িলুে আর র্ারা িাড় র িাইজর আজেে তারা িনু্ধ-িান্ধি 
এর পাশাপাড়শ পড়রিাজরর সাজথ নর্াগাজর্াজগ রাখু্ে। এরাই ড়কন্তু 
নসই মােুষগুজলা র্ারা আপোজক সিজিজয় নিড়শ িালিাজস। এজদর 
র্ত কাোকাড়ে থাকজত পারজিে, ততই মােড়সক শাড়িজত 
থাকজিে। সিসময়ই কাজির মাজে থাকুে। তাহজল মে এমড়েজতই 
িাল থাকজি। এতড়দে নর্ শখ্গুজলা পূরি করজত পাজরেড়ে সমজয়র 
অিাজি নসগুজলা পূরি করার এটাই আদশি সময়। েতুে নকাজো 
একটা ড়কেু করজত ড়শখু্ে। এজত কজর ড়েজির দক্ষটা িা জি, 
সময় কাটজি আিার মেও িাল থাকজি। িাজলা ড়সজেমা নদখু্ে, 
িই প ুে, েতুে নকাে রান্না করুে। সড়িক সমজয় খ্াওয়া-দাওয়া 
করুে। প্রড়তড়দে সময় মজতা  ুমাজত র্াে এিিং পর্িাপ্ত পড়রমাজি 
 ুমাে। সাজথ নেট ফড় িং নতা আজেই আমাজদর আজগর সিংখ্যাগুজলা 
প জত আমাজদর ওজয়িসাইজট  ুজর আসুে। অতীজত ড়ক হজয়জে, 
িড়িষযৎ এ ড়ক হজি এসি নিজি দুড়িিা ো কজর িতিমাজে িাাঁিুে।    
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সময় আর িীিেজক িাাঁধু্ে 
ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 
আি িাতাজসও কথা িলা িারি 

িুপ থাকাটা রপ্ত কজরড়ে 

ইচ্ছার ড়িরুজর্দ্ নহাঁজটড়ে িহুিার 

সমজয়র সজে ড়কেু ড়েয়ম, নমজেড়ে 

সহিাত নি া নিজে েয়, সজে ড়েজয়ই সামজে 

িয়সজক োড়পজয় আপাদমস্তক। 

েতুে েতুে নোাঁয়াজি িযাড়ধ্ সমাজি 

িাজলািাসাটা এখ্েও একা 

একিারও নিজিড়ে কী? 

গীতার আদশিজক ড়িসিিে  

এমেড়ক ড়িশ্বিজরিয স্বামীড়িজক িুজলড়ে 

ড়কেুক্ষি অজপক্ষা কজর নদখু্ে- 
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এই নলখ্াটারও নিৌদ্দপুরুষ উর্দ্ার হজি, 

নিাধ্হয় আি কড়িতা ড়দিস! 

দুর্দিি ো  টুক- 

সময় আর িীিেজক একটু নিশী অজথিই িাাঁধু্ে! 
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িিসই 

িিিড়িৎ িমিে 
 

অসহায় লাজগ কজতা  

েজ  িাসা পরা িািুই পাড়খ্ড়টর মজতা  

 

সুখ্, নস নতা িাক্স ি্ী 

লক করা িাগয নদিতার হাজত  

 

মরা-িাাঁিা নসও নতা িিসই করা আজে  

প্রড়তড়েয়ত মুহূজতির কাজে । 
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নিজিড়েলাম আি ড়লখ্ি 

প্রদীপ সরকার 

 
নিজিড়েলাম আি অজপক্ষার নশজষ... িাড়  নফরার পজথ.. সুিাড়সত 
িাতাস আর আজধ্া নোাঁয়া নরাজদ িজস ড়লখ্ি একটা কড়িতা... 

ড়লখ্ি.. নতামার অিাজি নতামাজক ড়েজয়... 

নিজিড়েলাম কড়িতা ড়লখ্ি.. নতামাজক প্রথম নদখ্ার.. নতামাজক 
পাওয়া ো-পাওয়ার সি গল্প ড়েজয়...  

কড়িতা ড়লখ্ি নতামার নসৌ্র্িতা ড়েজয়... 

র্ত রূপিত্তা তুড়ম নরজখ্জো নগাপে কজর.. সিার আ াজল... 

তুজল ধ্রজিা আি সি আমার রিং তুড়লর স্পজশি... 

নতামার ওই ড়মটড়মজট খু্েী নিাখ্.. 

নতামার ওই ড়পপাসী শীত িসজির নিাাঁট... 

দািােল জ্বজল উজিড়েল আমার হদজয়র শুকজো কাজি... 

পুজ  োই কজর ড়দজয়ড়েল আমার সারািীিে ব্রহ্মিারী থাকার স্বপ্ন... 
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এিাজরজের িূ া নথজক সমুদ্রতল পর্িি সুদূর ড়িসৃ্তত নতামার 
িুজলর েরিা... 

র্ার েটকা নলজগড়েল আমার শরীজর.. র্ার রুজপর তীক্ষ্ণতা শক্ত 
নলাহার প্রািীর নিজে নেদ কজর ড়েল আমার হৃদয়... 

আিার নদখ্জিা িজল প্রড়তড়দে িজস থাড়ক নসই পাহা ী পজথ... 

িজস থাড়ক... 

কখ্ে আসজি ময়ূজরর নপখ্ম তুজল... 

লাল একটা শা ী পজর.. নখ্ালা িুল উড় জয়.. নদৌজ  নদৌজ  উাঁিু 
পাহা ী রাস্তা ধ্জর আমার ড়দজক... 

নর্ সাজি নতামায় প্রথম নদজখ্ড়েলাম.. 

নিাখ্ সরাজত পাড়রড়ে... 

এক েিজর তাড়কজয় ড়েলাম নকমে কযািলাজট নেজলর মত কজর... 

অমড়ে একটা পাথজর নহাাঁিট নখ্জয় প জলা আমার শরীজর... 

এখ্জো আমার নিাজখ্ িাজস সি... 

এখ্জো আমার প্রড়তড়ট নরাজম নরাজম অেুিূত হয় নতামার মধু্ময় 
ঈষৎ সিংলি িাি... 
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িাজো.. নসই পাথরড়টজক র্ত্ন কজর নরজখ্ ড়দজয়ড়ে.. 

আর আিও িজস থাড়ক নসই পজথর ড়দজক তাড়কজয়... 

আর এক মজে নতামাজক িাড়ি... 

শুধু্ নিজি নিজিই নকজট র্ায় সময়... 

খ্াতা আর রেতুড়ল িযাজগই নথজক র্ায়... 

কড়িতা আর নলখ্া হজয় ওজি ো... 

নতামাজক ড়েজয়... 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।  
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িাজলািাসা সড়তয 

অযাড়িক্স 

 

নসই নর্ নতামায় িজলড়েলাম একজশা িের আজগ, "িাজলািাড়স", 

নসটা সড়তযই িাজলািাসা ড়েজলা, 

তজি তখ্ে সমাি নমজে নেয়ড়ে। 

নমজর নফজলড়েজলা আমাজদর,  

আলাদা কজর ড়দজয় পুড় জয় নফজলড়েজলা আমাজদর। 

তজি নসটাও ড়েজলা িাজলািাসা। 

 

তখ্েও ড়েজলা িাজলািাসা র্খ্ে, 

তুড়ম আমায় ো পাওয়ার দুঃজখ্  

ড়েজির িীিে নশষ কজর ড়দজয়ড়েজল, 

আর আড়ম হজয় নগড়েলাম উন্মাদ পাগল, 

শুধু্ তখ্ে সময়টা ড়েল অেয। 
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িাজলািাসা নসই সমজয়ও সড়তয ড়েজলা, 

র্খ্ে আমার িাড় জত মাজেড়ে,  

আর নিার কজর ড়িজয় কজর সিংসার করজত হজয়ড়েজলা, 

আমার অেয কাজরার সাজথ। 

 

িাজলািাসাটা সড়তয তখ্েও ড়েজলা, 

র্খ্ে আমায় িুল িুজে িজল ড়গজয়ড়েজল, 

আমাজক নেজ ,  

অজেকদূর নকাজো ড়িকাোহীে েদীর তীজর। 

 

িাজলািাসাটা তখ্েও খু্ি সড়তয, 

র্খ্ে নতামার ড়কেু কথায় অপমাড়েত হজয়, 

খু্ি আ াত নপজয়ড়েলাম আড়ম। 

 

িাজলািাসাটা সড়তয তখ্েও, র্খ্ে ড়িশ্বাস ড়েল  
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র্তই সময় নপড়রজয় র্াক ো নকজো, 

আমাজকই িাজলাজিজস র্াজি তুড়ম। 

 

িাজলািাসা সড়তয তখ্েও র্খ্ে নতামায়, 

সম্মাে ড়দজয় িাড় র িউ িাড়েজয় আেজত নপজরড়ে। 

 

িাজলািাসা সড়তয তখ্েও, র্খ্ে নতামার রাগ িাোজত, 

িারিার নিষ্টা কজরড়ে। 

 

িাজলািাসা সড়তয তখ্ে, র্খ্ে আমার হৃদয় নতামার হৃদয় নক কাজে 
নিজয়জে। 

িাজলািাসা সড়তয তখ্ে, র্খ্ে নতামার মজধ্য এই মে সি শাড়ি 
নপজয়জে। 

িাজলািাসা সড়তয এক আলাদা আজিগ, এক আলাদা অেুিূড়ত 

িাজলািাসা মাজে নতামার আর আমার পাজশ থাকার প্রড়ত্রুতড়ত। 
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মরেিযাধ্ী িাইরাস কজরাো 

আবু্দল রাহাি 

 
িতিমাে সমজয় িজলড়েল এক কড়িে অিস্থ্ার মধ্য ড়দজয় তখ্েই 
নদখ্া ড়দল এক অজিো অিাো মরিিযাড়ধ্ িাইরাস কজরাো। র্ার 
উৎপড়ত্তস্থ্ল ধ্রার পজ জে িীজের উহাে প্রজদজশ। স্বািাড়িকিাজি 
হজলও এই িাইরাস িীেজক গ্রাস কজরড়েল প্রথজমই মােুজষর মৃতুযর 
স্তুপ স্বিে পড়রিেজদর হারাজোর কান্নায় িীজের মােুষ নিাখ্ 
ড়িড়িজয় ড়েল। সারা ড়িজশ্বর মােুষ তা নদখ্ল হিাৎই নসটা েড় জয় 
প ল ড়িজশ্বর ড়িড়িন্ন নদজশ নকউ ড়কেু িুেজত পাজরড়ে। িীে নক 
নদজখ্ নকউ সজিতে হয়ড়ে ফজল নদখ্া র্ায় কজরাো এক মহামারী 
রূজপ অিস্থ্াে কজরজে সারাড়িজশ্ব। ইতাড়ল, নস্পে, িামিাড়ে, 
আজমড়রকা, িারত, িািংলাজদশ, িীে, ফ্রান্স, ইউজরাপ ও ড়িজশ্বর 
ড়িড়িন্ন নদশ নর্ে মােুজষর মৃতুযর স্তুজপর ঢাকা পজ জে। নকউ ড়ক 
িােজতা এই অিস্থ্ার সমু্মখ্ীে পৃড়থিীিাসী হজি। নকউ ড়ক িােজতা 
ইতাড়ল আজমড়রকা ফ্রান্স িীে িামিাড়ে িারত মােুজষর মৃতুযর ড়মড়েজল 
হাাঁটজি। ড়দে র্ায় ড়দে আজস সময় র্ত এজগাই এর আক্রাি সিংখ্যা 
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িাজ  এই মারিিযাড়ধ্ িাইরাস সারা ড়িশ্বজক নর্ে এই মােি 
সিযতা নক নর্ে নকাথাও ধ্বিংজসর ড়দজক ড়েজয় র্াজচ্ছ। অথিেীড়তজক 
ড়দজচ্ছ ি  িােে, অথিেীড়ত ড়িজশষজ্ঞজদর মজত আগামীজত ড়িজশ্বর 
দরিাজর এর প্রিাি অথিেীড়তজক ড়দজত পাজর ি স  ধ্াক্কা। 
িতিমাে ড়িজশ্বর নর্ িেসিংখ্যা তারা নর্ে অিাক নিাজখ্ নদখ্জে এই 
মৃতুয ড়মড়েল। সরকার নথজক িাড়র হজয়জে লকডাউে িলজে 
পুড়লজশর মহ া ডাক্তার োসি িীিজের েুাঁড়ক ড়েজয় কাি করজে 
মােুষজক িাজরিাজর সজিতে করজে ড়কন্তু এই িাইরাস গড়ত 
িাড় জয় িজলজে। এর প্রড়তজষধ্ক ড়িজ্ঞাে তথা ড়িড়কৎসা মহল িহু 
নিষ্টা কজরও ড়েখু্াঁত প্রড়তজষধ্ক আড়িষ্কার করজত পাজরড়ে। নদখ্জলও 
মেজক নশাকাহত লাজগ র্খ্ে নদজশর প্রধ্ােমন্ত্রীরা কাাঁজদ নদজশর 
িেগজির এই মৃতুযর স্তুপ নদজখ্। নর্ িাইরাস সজিতেতার িেয 
মুড়ক্ত পাওয়ার িেয িন্ধ হজয়জে ড়শক্ষাপ্রড়তষ্ঠাে হজয়জে িযিসা-
িাড়িিয ড়িজোদে নখ্লাধু্লা এমেড়ক ধ্মিীয় স্থ্াে মড়্র মসড়িদ 
ড়গিিা ফজল অজেক নর্ে গাজয় লাগজে। এড়দজক নদজশর প্রধ্ােমন্ত্রী 
মুখ্যমন্ত্রী মােুজষর কাজে হাত নিা  কজর সজিতে হজত িজলজেে 
র্ার িেয সারা নদজশ লকডাউে ন াষিা কজরজেে িেগিজক 
িুড়েজয়জেে কজরাোর িয়ঙ্কর রূপ। এড়দজক হু কজরাো িাইরাস নক 
মহামারী িজল ন াষিা কজরজেে ড়িশ্বিাসীজক সজিতে সতিকতা 
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করজেে িাজর িাজর তিুও কজরাোর থািা তার গড়ত িাড় জয় 
মােুষজক গ্রাস করজে। িাদ পজ ড়ে আমাজদর িারতিষি ও 
আক্রাজির সিংখ্যা িা জে মৃতুয হজয়জে আিার অজেজক সুস্থ্ 
হজয়জেে। আহাজর এই িাইরাস এতটাই ড়িপদিেক প্রড়তড়দজেই 
আমাজদর নদজশ িা জে আক্রাি সিংখ্যা মােুজষর মজে বতড়র হজচ্ছ 
আতঙ্ক র্ার নিজর সরকার ন াষিা কজরজে নগাটা নদজশ লকডাউে 
আর সজিতে করজেে িারিার। তিুও মােুষ নর্ে ড়িজিকহীে 
সজিতেত নক অিমােো কজর ড়েজদিশগুড়ল নক ো নমজে অিাধ্ 
ন ারা ুড়র করজেে পজথ- াজট আর নসইরূপ পড়রড়স্থ্ড়তজত 
প্রশাসেজক বতড়র হজত হজচ্ছ কজিার তৎপর। ইড়তমজধ্যই সারা ড়িশ্ব 
কজরািায় আতজঙ্ক িিিড়রত। এইরকম আতঙ্ক  ে পড়রড়স্থ্ড়তজত 
আসুে সিাই কজরাো নথজক িাাঁিজত তার নর্ সজিতেতা কাি 
আমরা পালে কড়র ড়িজিকহীে মােুষজদর নিাোর্ই তাজদরজক 
সজিতে কড়র। প্রিুর কাজে ড়িশ্বিাসীর িেয শুি কামো কড়র র্ারা 
আক্রাি তারা নর্ে ্রুতত সুস্থ্ হজয় ওজি। আিার নর্ে স্বািাড়িক 
িেিীিে ড়ফজর আজস ড়িজশ্ব খু্ি ্রুতত নর্ে কজরাো ড়েমূিল হয় ও 
আমাজদর নদশ তথা ড়িশ্বিাসী ও পৃড়থিী শাি হয়। নসই ড়দজকই 
আমরা নিজয় থাড়ক ও মােুষজক সজিতে কড়র। 
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সিীিেী 

নসৌমযড়িৎ িজ্যাপাধ্যায় 
 

এখ্ে শুেয নদজহ আগুেিার 

মুখ্ নঢজকজে নর্ উন্মাদ 

তাই অড়েতয সি িুিেজিা া প্রাি 

 

নদজখ্া নমজ র নস নরাষ িয়ঙ্কর 

ড়শয়জর িজস কিন্ধ 

হজি কালজিাজশড়খ্র সৃড়ষ্টমুখ্র গাে। 
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িাাঁদ নতাজক খ্াই 

সুদীপ ন াষাল 

 
- মা ড়খ্জদ নপজয়জে। নখ্জত দাও 

- িুপ কজর িজস থাক 

পাাঁি নেজলজমজয়জক ড়েজয় ড়িধ্িা মা িাো  জর নপজট গামো নিাঁজধ্ 
পজর আজে। কারি লকডাউে িলজে। নখ্জট খ্াওয়ার পথ িন্ধ। 

সামজে গো েদী। তিু িলটা আজে। ড়কন্তু খ্ািার নেই এই প্রতযি 
িেজলর গ্রাজম। 

আিার নমজয়ড়ট িজল, মা নখ্জত দাও। আি িারড়দে ড়কেু খ্াইড়ে। 

- শুধু্ খ্াই খ্াই। মরজত পাড়রস ো অিাড়গর  দল। নকাথায় খ্ািার 
পাজিা। আমাজক খ্া। 

নেজলজমজয়রা কাাঁদজত শুরু করল। তাজদর মা ড়িৎকার কজর উজি 
গলা ড়টজপ ধ্রল দুজটা নেজলর। এজক এজক পাাঁিিেজক নমজর গোর 
িজল িাড়সজয় ড়দল। 
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এখ্ে মা কাাঁজদ আর পাগড়লর মত িজল, আয় িাাঁদ নতাজক খ্াই, 
আয় তারা নতাজক খ্াই। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৮ 

সূর্ি 

নসামোথ নিড়েয়া 
 

কতক্ষি হজয় নগজে নখ্য়াল নেই নরল লাইজের পাজশ দাাঁড় জয় আড়ে 
সুইসাইড করজিা িজল। তাড়কজয় আড়ে ড়সগেযাজলর ড়দজক। নসই 
লাল হজয়ই আজে। নথজক-নথজক িাড়রড়দজক একিার েির িুড়লজয় 
ড়েড়চ্ছ। নকউ নর্ে নদজখ্ ো নফজল। ড়পেজেই িড়স্ত। এতরাজতও 
মাজেমজধ্য গলার স্বর নশাো র্াজচ্ছ। ড়কন্তু নেে কখ্ে আসজি। 
দাাঁড় জয় নথজক নতা পা িযথা হজয় নগল। তাহজল কী লাইজে শুজয় 
প জিা?  ুড়মজয় প জিা!  ুজমর মজধ্য নেে িজল র্াজি। সি নশষ! 
মজে-মজে প্রাথিো করড়ে লাল ড়সগেযাল সিুি নহাক। লাল রজের 
ড়দজক একটাো তাড়কজয় থাকজত-থাকজত তাজক নকমে নর্ে নোট্ট 
সূর্ি মজে হজত লাগজলা। ড়কন্তু এই সূর্ি শব্দটা আমার খু্ি 
পড়রড়িত। িারিার নলাজকর মুজখ্ এই োমটা শুজেড়ে। নকাথায়, 
নকাথায়, আজর এটা নতা আমার োম। কী আির্ি, ড়েজির োম 
িুজল র্াড়চ্ছলাম! 
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র্াক িাাঁিা নগল! লাল, সিুি হজয়জে। তাড়কজয় নদখ্লাম নেে 
আসজে। নেজের নহড লাইট আজস্ত-আজস্ত উজ্জ্বল হজচ্ছ। ড়েজিজক 
প্রস্তুত করলাম। ড়িক সমজয় োাঁপ ড়দজত পারজলই, িযাস! আজলাটা 
র্ত কাজে নর্ে মজে হজচ্ছ নোট্ট একটা সূর্ি। আিার সূর্ি! হিাৎ 
শুেজত নপলাম একড়ট মড়হলা কন্ঠস্বর। কাজক িলজে - নশাজো 
এড়দজক। নর্ও ো। নশাজো িলড়ে। 

তাহজল আমার মজতা নকউ সুইসাইড করজত র্াজচ্ছ। নদড়র ো কজর 
নসড়দজক নদৌ ালাম। আমার অেুমাে ড়িক। নলাকড়টজক ধ্জর পাজশ 
ড়েজয় আসলাম। মড়হলার অেুজরাজধ্ তাজক নিাোলাম মজর র্াওয়াটা 
কাজির কথা েয়। এিাজি নিাোজত ড়গজয় কতটা সময় নকজট 
নগজে িাড়ে ো। আমার নিাোজোজত ওই দম্পড়ত িাড়  ড়ফরজে। 
ড়কন্তু আড়ম এখ্ে কী কড়র! তাহজল নলাকটাজক নিাোজোর মধ্য 
ড়দজয় ড়ক আড়ম আসজল ড়েজিজক নিাোলাম। ইড়তমজধ্য শরীজর 
ক্লাড়ি িড় জয় ধ্জরজে। িারপাশটা নকমে নর্ে ফরসা হজয় আসজে। 
সূজর্ির নিাখ্ ফুটজে... 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে 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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পড়রজিশ রক্ষায় 

নদিড়িতা 
 

অতীজতর সি গাজের সাড়র 

িতিমাজে নশষ, 

েগরায়জের ফজল ড়িপন্ন আি 

সিুিায়জের নলশ। 

ফলাফল তাই দূষি শুধু্ 

সারা শহর িুজ  

প্রজয়ািে িীষি িৃক্ষজরাপি 

দূষি প্রড়তকাজর। 

তাই, একসাজথ আি শপথ কড়র 

ব্রতী হজিা এই কাজি 

শহর গ জিা েতুেিাজি 

সজতি, সু্র, দূষিমুক্ত সাজি।। 
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অিস্থ্াির 

রিি আলী 
 

নোট নিলায় পে্ গুজলা ড়েল একটু অেযরকম... 

িয়স িা ার সাজথ সাজথ নকমে নর্ে পড়রিতিে হল সিাই... 

নসই নিো নিো পথ  াট, নসই পড়রড়িত আকাশ িাতাস, 

নসই িাো নশাো মােুষিে সিই ,নকমে নর্ে কতড়দজের  

নদখ্া মজে লাগল! 

নকমে নর্ে পাড়খ্রা আর আজগর মত ডাজক ো 

আর তার সাজথ আজগর মজতা আর সন্ধযাও োজম িাশিজে ! 

নকে নর্ে রাজতর নসাধ্া গন্ধ হাড়রজয়জে তার তীব্রতা... 

সন্ধযাতারাও হাড়রজয়জে তার গুরুত্ব... 

ড়দশাহীে উল্কা গুজলাও নদড়খ্ আর নিড়শ নোজট ো, 

কুম্ভপা ার মাজি নশয়াজলরাও আর খু্ি নিড়শ ডাজক ো... 

নকমে নর্ে সিই ে্হীে মজে হয়! 
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অথি এই সময়টারই আকাঙ্ক্ষা করতাম অধ্ীর আগ্রজহ! 

নোট্ট নিলা নথজকই স্বপ্ন নদখ্তাম এক রািকেযার... 

আর তার িেযই হৃদয়টা খ্াড়ল থাকত সারাক্ষি... 

মজে হত িীিজে দুঃখ্ই নিড়শ আেজ্র... 

িািতাম ড়িরজহর আসল মাজে িীিে... 

ড়কন্তু মজের নসই রািকেযা অির-রূপ প্রাসাজদই  

িীিে রে িদলাজত লাগল... 

ধ্ীজর ধ্ীজর সি পড়রিতিে হজত লাগল... 

ড়িতজরর লািজিযর নিজয় পাড়থিি লালশাই  

প্রাধ্ােয নপল আর রািকেযার ড়পপাসা 

র্া এতড়দে লালে করলাম মজে  

নকাথায় নর্ে অদৃশয হল  

িস্তুজতই তৃড়প্ত এজলা, ঐশর্ি এজলা,  

ড়কন্তু ড়িরহ সুখ্ আর নপলাম ো... 
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ড়িড়িত্রগামী ইজচ্ছ 

অড়মতাি দত্ত 

 

ওজর আমার, 

লাল নিাাঁজটর ড়টজয়। 

গ্রাজমর নথজক, শহজর র্াড়ি, 

শহর নথজক, দূজর। 

আিার র্াড়ি, েূতে গাাঁজয়, 

কখ্ে করড়ি ড়িজয়! 

নিাজির খ্রি, 

র্তই নহাকো ড়টজয়। 

লুড়ি িািজিা, 

খ্াাঁড়ট গাওয়া ড় জয়। 

নকজরাড়সে ড়দজয়, 

িািজিা মাজের মাথা, 
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িৃড়ষ্ট এজলই, সব্বাইজকই, 

নদি িযাজের োতা। 

 

মােরাো, আেজি মাে, 

কািজিাকরা আেজি নপাকা। 

সি িকজকই, িজল ড়দজয়ড়ে, 

আেজত পদ্ম পাতা। 

  

ময়ূর আসজি োি নদখ্াজত, 

িাতক আেজি িল। 

ি ুজয়রা,নদখ্জি শুেজি, 

িাদু  আেজি ফল। 

 

কাকগুজলা সি সাফ করজি, 

র্ত, ময়লা আিিিো। 
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নকাড়কলগুজলা গাে নশাোজি, 

িাজ র আসজত মাো। 

 

শাড়লক পাড়খ্, আেজি হলুদ, 

টুেটুড়ে হলুদ মাখ্াজি। 

িািুই পাড়খ্ আসার সময়, 

নিাোড়ক ধ্জর আেজি। 

 

নদশ-ড়িজদজশর সি পাড়খ্রাই, 

আসজি আমার  জর। 

িাড়েস ড়টজয়, আড়মও োিজিা, 

ড়দ্রড়মিং ড়দ্রড়মিং তাজল। 

তাক্ ড়ধ্ো ড়ধ্ন্, 

োক ড়তো ড়তে, 

ড়তড়রিং ড়তড়রিং কজর। 
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িাগরি 

অড়েজমষ পড়িত 

 

এই নর্ কাকু নদড়র ো কজর 

িে েত্ব দূর করুে, 

ডািা হাজত আসজে মামু 

আ াত রুখ্জত  জর িলুে। 

প্রজয়ািজের তাড়গজদ িাড়হর হজলও 

িটিলড়দ কািড়ট সারুে, 

কাি ফুজরাজল নদড়র ো কজর 

কাো গুড়টজয়  জর িলুে। 

কড়দে আজগ "ইতাড়লও" নতা 

অসািধ্াজে নথজকই কাড়টজয়ড়েল ড়দে, 

তাইজতা এখ্ে নিাগ করজে 

অতীজত কাটাজো নসই িুজলর ঋি। 
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তাই নতা িড়ল - 

"জিজগ  ুড়মজয় আর ো নথজক" 

এখ্াজেই ড়েদ্রািে করুে, 

লকডাউে নমজে সতকি নথজক 

কজরাোর বপশাড়িক োয়া নথজক ড়েজিজক আজগ দূর করুে। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৮ 

পরমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- ঐশী নদি 

 

নতামার শহর আজলায় নমা া 

অন্ধকার ড়েজখ্াাঁি, 

নতামার শহজর িাজলাই আজো 

োও ো আমার নখ্াাঁি । 

আমার শহর খু্াঁিজে আজলা 

নিিায় অন্ধকার, 

আমার শহজর, আি নতামার 

নদখ্া নমলাটা িার ।। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

ে বধ্জর্িি ড়িদযা লক্ষীেি নশৌজর্িি ড়িো ির্ঃ । 

ে িাজেে ড়িো নমাক্ষ ে দাজেে ড়িো র্শঃ ।। 

 

অথিাৎ - 

 

বধ্র্িয ো া লক্ষী(ধ্ে/টাকা) , 

নশৌর্িতা(িীরতা) ো া ড়িিয় , 

জ্ঞাে ো া নমাক্ষ(মুড়ক্ত) ও 

দাে ো া র্শ প্রাড়প্ত হয় ো ।। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজত নমইল করুে  

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

 

 

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

কড়িতা পািাে। 
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অ িয 

হুমায়ূে কিীর 
 

নতামার প্রাজির সা া নেই র্াজত 

পারি ো আড়ম নস পুিা ড়েজত, 

িড়ক্ত েয়, িজয় পুিা... নস নতা অপমাে 

মেসাজক দাও নস পুিা... গাও োপাে, 

র্ড়দ আমাজর পুিজত িাও 

তজি দড়ক্ষে হজস্ত দাও  

ফুল-িল-পাতা, 

িড়ক্ত িজর িা াজয় অ িযদাড়ে! 

মুজে র্াক সি গ্লাড়ে 

শুধু্ থাক নতামার আকুলতা৷ 
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িকু্ষদাে 

িাস্কর পাল 

 
নহ স্রষ্টা নতামার হাজত সৃড়ষ্ট মম  

দুই েক্ষত্র েয়েও- 

র্াহা তুড়লয়া ধ্জর এই ধ্ড়রড়ত্রর নসৌ্র্ি।  

কত আজে উদ্ভ্রাি িীি,  

স্রষ্টা তি পদ তজল।  

র্ারা নদজখ্ড়ে এ িগজতর অপরূপ নশািা,  

নদজখ্ড়ে নতামাজর....  

আমরা সড়িত কড়র িকু্ষদ্বয়- 

রাড়েজয় তুড়ল কািজলর টাজে। 

দৃড়ষ্টহীেরা িজ াই অিাগী,  

তাজদর সু্রতা অন্ধকাজর। 

িকু্ষ নমার লড়িত আি  
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অন্ধ হৃদজয়র স্বজর,  

অজেক নিো হজয়জে আি,  

হজয়জে অজেক ড়কেুই দৃশযমাে। 

আি নমার েয়েও ড়দয়া,  

অজেযর তারা উিুক ফুজট।। 
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নসৌরদীপ ির্দ্িে 

 
আড়ম নপ্রম েয় প্রড়তিাদ ড়লড়খ্। 

আড়ম ড়িকু্ষব্ধড়িত্ত, আড়ম প্রড়ত াত মাড়ে। 

কারে আড়ম  মুড়ক্ত আজ্ালজের িীিি প্রড়তকৃড়ত 

অথিা ষাজটর দশজকর রাস্তার অোমী নপাোর। 

আড়ম ২০০ ড়কড়ম দূজর থাকা সাাঁওতাল গ্রাজমর নিওরাড়রশ লাশ 
নদড়খ্ প্রড়তড়েয়ত। 

আড়ম োটুজকপো ড়লড়খ্ ো আড়ম রু্র্দ্ ড়লড়খ্। 

কারে আড়ম নিকারিাতার লাইজে দা াজো হতাশা ড়কিংিা 

আড়ম ৭টা ১০ এর োমখ্াো নলাকাল এর গল্প িাড়ে। 

আমার স্বজপ্ন নদিতা আজসে ো 

কারে আড়ম লক আউট হওয়া কারখ্াোর হতাশা নদজখ্ড়ে, 

নদজখ্ড়ে পািার হজয় আসা নিপা ার েতুে োরীমুখ্। 
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নপ্রড়মকার গজ  নতালা কান্নার দুগি আড়ম ড়েজমজষ িাড়ে 

কারি আড়ম ধ্ড়ষিতা নমজয়র কান্নায় দাপ াজো নদজখ্ড়ে। 

শুজেড়ে িেজল খু্াঁজি পাওয়া লাজশর মাজয়র িুকফাটা হাহাকার। 

আড়ম নপ্রম ড়লড়খ্ড়ে নকাজোড়দে, 

তজি িালজিজসড়ে কজয়কশত িের। 
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সিযসািী নিাস 
 

সকাল নিলা উজি নদড়খ্ 

পাড়খ্রা সি িলজে নক ড়ক 

ড়কড়িরড়মড়ির কযািকুিকািং 

হজি ো আি আর শুেশাে  

তাইজতা আড়ম  ুরজত নগলাম  

ড়মড়ষ্ট নদজখ্ িজল এলাম 

হুমজদা দাদা ড়মড়ষ্ট ড়দড়দ  

তারা েগ ার প্রড়তড়েড়ধ্  

 

সি ড়িড়েজসই ল াই আজে  

তাইজতা মযাাঁও মাজের কাজে 

ল াই আর লাজগ ো িাজলা  
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হজত িাই ড়পাঁপজ  কাজলা  

তাইজতা আর নেি ো ড়কেু  

শুধু্ হজত িাই আিি েযািু।  
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বসকত মিল 

হাসপাতাল নঢজকে ড়িজ্ঞাপজে , 

'পিয' নর্ খু্ি দামী; 

স্বাস্থ্য খ্াজত িযয় কম 

তাই হজচ্ছঃ মহামারী । 

 

উপািিজের উপায় নকাথায়? 

অন্ন পাওয়া িাই। 

গড়রি-ধ্েী সিার এখ্ে 

নিাঁজি থাকার ল াই। 

 

মৃতুযিয় কাড়টজয় আিার 

উিজি নসজর নদশ, 
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ধ্মি িুজল আগামীগুজলা 

কাটজি িাড়ে নিশ।। 

 

নকাথায় নগল নরষাজরড়ষ! 

কীজসর এত নিদাজিদী; 

থমজক নগজে এক ড়েজমজষ, 

িুড়েজয় ড়দল অিজশজষ।। 
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েীতা কড়ি 
 

আসােজসাজলর পূিি ইড়তহাস িড়ল নর িাই, নশাজো 

ইক া োজম গ্রাজমর কথা ইড়তহাস প্রড়সর্দ্ নিজো 

িড়মদাজরর গ্রাম ড়েজলা িাই, ড়েজলা অজেক প্রিা 

সুজখ্-দুজখ্ সিাই সিার, িীিে ড়েজলা নসািা। 

 

িকিািী আর অসৎ িজল ড়েজলা ো নকউ গ্রাজম 

িজ া কজর পূজিা নহাজতা "িাসিী-মাজয়র" োজম 

িাসিী পূজিার ধূ্জমর কথা দশখ্াো গ্রাম িাজে 

র্াত্রাপালার আসর হজতা িড়মদাজরর োজম। 

 

দড়রদ্র-োরায়ি নসিা হজতা সিি িজে িাজে 

ড়শক্ষা-দীক্ষা সিংসৃ্কড়তর িরম পীিস্থ্াজে 
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প্রড়তজর্াড়গতা োোে নখ্লায়, পায়রা উ জতা কত 

নপৌষ-পািিে, সিংকীতিে, নমলা কত শত। 

 

িািুজদর সি শখ্ নহাজলা নর্ কয়লার িাষ হজি 

কয়লা নখ্াদাই করজল পজর নকাড়ট টাকা পাজি 

কয়লা-ধূ্লায় কাড়ল হজলা আসােজসাজলর মাড়ট 

কাজলা হজলও ড়প্রয় নস নর্ নসাোর নিজয়ও খ্াাঁড়ট। 

 

নগারা-সাজহি এজলা নদজশ, নগজলা িড়মদারী 

ইড়তহাজস তড়লজয় নগজলা, িাই নর, িড়লহারী।
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি) 

নতামাজক কজরড়ে নশাষি  

অতযািার অজেক, অজশষ, 

দূড়ষত কজরড়ে নতামায়  

ড়দজয়ড়ে িহু নক্লশ! 

কুপুত্র আমরা, কুমাতা েও তুড়ম  

তাই ফুল, ফসল, োয়াই ড়দজয়জো। 

অধ্ম কুসিােজকই পলজক  

আিার আপে কজর ড়েজয়জো ! 

আিার হয়জতা হােজিা আ াত; 

আমরা অড়িমৃষযকারী ... 

তাও নতামার ক্ষমা নর্ে  

নসই তখ্জো নপজত পাড়র । 
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সি ড়কেু সজয় নর্ নতামার মত হয়  

নহ ধ্ড়রত্রী, তারও িুজক নপ্রম- েদী িয় ..!!
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দীড়পকা সরকার 

কত স্বপ্ন ড়েজয় নিাজখ্   

এজসড়েলাম এই  

 ড়িশাল পৃড়থিীজত,  

ড়কজশার কাল স্বজপ্নর প্রড়তহার 

গুড়ট গুড়ট পায় স্বপ্ন খু্াঁজি র্ায়, 

হাড়স খু্ড়শ িাট্টা, স্বজপ্নর ড়িজ   

নখ্ত শুধু্ ধ্াক্কা । 

কত স্বপ্ন িজল নগজলা 

ড়কজশার নথজক ি  হল,  

িজল র্াওয়া ড়কেু ড়স্রড়ত 

সমুজদ্রর নঢউ এর মজতা     আেজ  পজর হৃদজয়,  

আর তীজরর মজতা  
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  আ াত হাজে হৃদজয়,  

র্া সহযর িাইজর,  

মজে হয় র্াই হাড়রজয় িহুদূজর  

শুধু্ পাড়রো এই সু্র পৃড়থিী 

আর আমার আপে সি,  

আি নর্ আড়ম িড্ড েীরি 

িাওয়ার মজতা ড়মেুই নেই 

এই হৃদজয়,  

শুধু্ হাড়রজয় নর্জত িাই 

একলা শাি েীরজি ।।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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িজলাচ্ছ্বাস 

ড়েজিদজে- পূিিা দাশ 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- ডঃ শতরুপা ন াষাল িট্টািার্ি 
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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 সম্পাদকীয় প্রসজে মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৩৮ 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 আপজলাড 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 নর্ নকাে 
ড়িষজয়র 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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প্রিয় 

Camera-man of the week 

আদম ড়ময়া 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মিিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধ্ায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


