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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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- নসৌরদীপ ির্দ্িে, রাহুল, পড়ল ন াষ, নকৌড়শক রায়, 
মাড়িদুর রহমাে সরকার, হুমায়ূে কিীর, সুিিিা রায়, 
নসামোথ নিড়েয়া, ড়িয়াঙ্কা িমিি, রিি আলী, শযামল কুমার 
রায়, অড়িড়িৎ দাস কমিকার, ঐশী নদি, অয়ে চ্যাট্টািিী, 
আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস, ড়ফরজদৌসী নিগম, সাগর হালদার, 
আহজেদ ইমড়িয়াি আলী, নদিড়িিা কমিকার, েীিা কড়ি, 
অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচ্ার্ি), সাড়িো খ্ািুে শাহ এিিং 
আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী, স্বরুপ েন্দী, সিিােী ন াষাল এিিং 
সুড়িিা দত্ত। 
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ফড় িং কথা 
   

ড়িশ্ব িুজ  কজরাো মহামারীর কারজি সারা িারজি নর্ লকডাউে 
চ্লড়িল িা িাড় জয় নদওয়া হল আরও দুই সপ্তাহ। র্ার ফলস্বরুপ 
আরও নিশ ড়কিুড়দে সিাইজক গৃহিন্দী থাকজি হজি। কজরাো 
ড়চ্ড়কৎসার নকাে ড়েড়দিষ্ট ওষুধ এখ্জো আড়িষৃ্কি হয়ড়ে। ড়িজশষ ড়কিু 
ওষুধ ড়দজয় এর সামড়য়ক িড়িজরাধ করা হজে মাত্র। র্ড়দও 
নসগুজলা দী িজময়াড়দ িযিহাজরর িেয েয় িজল গজিষকজদর ধারিা। 
নসইসাজথ এই মুহূজিি কজরাো িড়িজরাধ করজি নর্ ড়িড়েসটা 
সিজচ্জয় নিড়শ দরকাড়র নসটা হল কজরাোর িড়িজষধক। র্ার 
সন্ধাজে ড়িজশ্বর োো নদজশর ড়িজ্ঞােীরা অক্লান্ত পড়রশ্রম কজর 
র্াজেে। িার পরিিিী িশ্ন হল িড়িজষধক আড়িস্কার হজলও নসড়ট 
কিড়দে পর সাধারি মােুজষর োগাজল আসজি। িারজির মজিা 
িৃিীয় ড়িজশ্বর নদশগুজলাজি নসড়টর মূলয আকাশজিাোঁয়া হজি ো নিা? 
আমাজদর নদজশ িার িজয়াগ শুরু হজলও সাধারি মােুজষর কাজি 
নসগুজলা নপৌঁিুজি হয়জিা কজয়কিির নলজগ নর্জি পাজর পর্িাপ্ত 
স্বাস্থ্যকমিীর অিাজি। ড়িজশষজ্ঞ মহজল এখ্ে িারিার এই 
িশ্নগুজলাই উজে আসজি। নর্গুজলার উত্তর এই মুহূজিি িায় কাজরা 
কাজিই নেই। 
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আিহমাে 
নসৌরদীপ ির্দ্িে 

 
িচ্ন্ড নিদ ড়েজয় নদৌ ায়ড়ে নকাজোড়দেও, 

একটা িৃজের ড়িশালিা হজয় দা ায়ড়ে নকাজোড়দে। 

িড়িশ্রুড়ি হজি পাড়রড়ে একমূহুিিও। 

কাজলা হজয় আসা আকাশজক ড়মড়লজয় নদইড়ে কখ্জো। 

িজি পড়রশান্ত রুফটপ হজয়  ুড়মজয় পজ ড়ি এক পশলা িৃড়ষ্টর পর। 

অশ্রািয ড়মড়লজয় ড়দজয়ড়ি  

একিুক িরা অড়িমাজে। 

অহিংকার কজরড়ি িাচ্ীেজের। 

িুোঁজ  নফলা একরড়ত্ত আজিগজক কুড় জয় ড়েজয় ড়ফজরড়ি মরা 
ড়িজকজল। 

িযথিিার অকালিষিজে নিিার সাহস কজরড়ি শুধু। 

র্া আিহমাে িা ধজর রাখ্া র্ায় ো। 

িইজয় ড়দজি ড়শখ্জি হয়। 
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আিার নদখ্া হজি 

রাহুল 
 

আিার নদখ্া হজি আমাজদর এই শহজর, 

অসুস্থ্ শহর সুস্থ্ হজয় ড়ফরজি েিুে িজন্দ। 

ফাোঁকা রাস্তা- ফাোঁকা মাে- ফাোঁকা গড়ল, 

আিার িেমােজি পড়রপূিি হজি। 

মােুষ আিার িাজলািাসজি, 

এজক অপজরর কাজিও আসজি। 

থাকজি ো নকাজো নিাোঁয়াজচ্ িয়, 

আমরা সিাই করজিা এই কজরাো-নক িয়। 
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িলিড়ি 

পড়ল ন াষ 

 
হািার নমামিাড়ি মাজে একটা জ্বাড়লজয় নরজখ্ড়ি,  

নকজো িাজো?  

িাজলািাসার শজের গিিজে কলজমর ডগায় েরজি েিুে েিুে 
শে। 

আর নলখ্া হজি অিস্র কড়িিা।  

আকাশ আি নিামার সাজথ হাড়রজয় নর্জি চ্াই শহজরর দুর 
অিাোয়,  

নর্খ্াজে েীলাকাশ ড়মজশজি সাগজরর নেউজয়। 

এড়ক িন্ধজে আির্দ্ করজল িুড়ম,  

ড়ক এক অদু্ভি অেুিূড়ি ড়মজশ একাকার হজয় , 

নিামার সাজথ িথম আলাপ অজেক িমা গল্প ড়িল আমার সাজথ।  

িাজি ও ড়িজলা ড়মড়ষ্ট পরশ । 
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িুড়ম থাজকা হািার মাইল দূজর।  

িিু ও নকজো মজে হয় আজিা িুড়ম আমার হৃদজয় িুজ ।  

দুর নথজক ও নিামার গজন্ধ মাড়ি ড়দে িড়িড়দে।  

নরাি সকাজল কুয়াশা ন রা িকৃি িালিাসা নিাজর মজে হয় নহোঁজট 
চ্লা নফরারী মজের কযােিাজস আোঁকা িাোঁকা িড়ি িড়রজয়।  

পাড়খ্র কলিাে মৃদু িািাস িইজি খু্ড়শর িাজল িাজল।  

কল্পোর সাগজর নিজস িলিড়ি নদজখ্া আি সড়িয এক আজলার 
ড়দশারী পজথ কযােিাজস েরজি িৃড়ষ্ট নিিা এক মুজো েীল স্বপ্ন । 

 

 

 

ড়িয় পােক আমাজদর িাোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।  
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এমে ড়িষণ্ন ড়দজেও 

নকৌড়শক রায় 

 

ড়িজশ্ব র্খ্ে মহামারীর কাজলা িায়া, 

আক্রাজন্তর রুর্দ্ শ্বাজস িীিজের মায়া, 

পৃড়থিী িুজ  েীরি এক স্তব্ধ পড়রজিশ, 

সময় িিু িজয় চ্জল অড়িরাম অজক্লশ। 

এমে ড়িষণ্ন ড়দজেও বিশাখ্ আজস, 

রড়িম আজলা নফাজট ড়দগন্ত আকাজশ, 

িুড়ম আজিা একা  জর, আড়ম আড়ি একা, 

একা আজি উৎসি, একা স্বপ্ন আোঁকা। 
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সন্তুড়ষ্ট অিিে 

মাড়িদুর রহমাে সরকার 

 
মােুষ র্খ্ে কাজরা কাজি িারিার দুঃখ্ িকাশ কজর, িখ্ে িার 
দুঃখ্ িকাশ গা স ওয়া হজয় র্ায়। গা স ওয়া হজয় নগজল পরিিিীজি 
িকৃি দুঃখ্ও মুলযহীে হজয় পজ । িাই দুঃখ্ িকাজশ িৎপর 
হ ওয়া নথজক ড়িরি থাকজি হজি। Pain নক pleasure এ 
পড়রিিিে করার নচ্ষ্টা করজি হজি। অথিাৎ ড়েজির দৃড়ষ্টিড়ি নক 
পড়রিিিে করজি হজি। ড়েজিজক িারিার এই িশ্ন করজল হজি ো 
নকজো আড়ম দুঃখ্ী? িশ্ন করজি হজি নকজো আড়ম সুখ্ী েই। দুঃখ্ 
পািার একটা কারি আজি। ড়কন্তু অপরড়দজক খু্ড়শ থাকার অজেক 
কারি আজি। ড়কিাজি? আমাজদর কল্পো করজি হজি নর্ আমাজদর 
এমে ড়কিু আজি র্া অজেযর োই। িাহজল নসড়ট ড়েজয় আড়ম নকজো 
সুখ্ী হওয়ার নচ্ষ্টা করজিা ো? নকে সন্তুড়ষ্ট অিিজের নচ্ষ্টা করজিা 
ো? খু্ড়শ, সুখ্ী, সন্তুড়ষ্ট একই ধরজের ড়িেড়ট শে। ড়কিুেি এর 
িজেয হজল নসটা হয় খু্ড়শ, ড়কিু ড়দজের িজেয হজল নসটা হয় সুখ্ী, 
ড়চ্রস্থ্ায়ী এর ড়দজক নসড়ট হয় সন্তুড়ষ্ট। একই ড়িড়েস কাজরা কাজি 
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খু্ড়শ, কাজরা কাজি সুখ্, কাজরা কাজি সন্তুড়ষ্ট ড়েজয় আসজি পাজর। 
এড়ট ড়েিির কজর সমূ্পিি িযড়িগি দৃড়ষ্টিড়ির উপর। ধরা র্াক 
একিে আইজফাে ১০ খু্ি পিন্দ কজর। নস িলজিা আইজফাে ১০ 
হজলা পৃড়থিীর নশ্রষ্ঠ িাটিজফাে। িারিার নস িািজিা র্ড়দ নস 
আইজফাে নপজিা। নর্ িাজিই নহাক নস আইজফাে নপজলা, নস 
িখ্ে খু্ি খু্ড়শ হল। ড়কিুড়দে পর র্খ্ে আইজফাে ১১ ড়রড়লি হজলা 
নস িখ্ে িলজি লাগজলা আইজফাে ১১ পৃড়থিীর নশ্রষ্ঠিম 
িাটিজফাে। আড়ম র্ড়দ আইজফাে ১১ নপিাম। িথমিার নস র্খ্ে 
আইজফাে ১০ নপজয়ড়িল নস িখ্ে খু্ড়শ হজয়ড়িল সন্তুষ্ট হজি 
পাজরড়ে। আমাজদর সন্তুড়ষ্ট অিিজের নচ্ষ্টা করজি হজি। নস সন্তুড়ষ্ট 
অিিে করজি ড়কিাজি? নস নিা কৃিজ্ঞিা অিিে করজি িাজে ো, 
কৃিজ্ঞিা অিিজের নচ্ষ্টাও কজর ো। নস িখ্ে আইজফাে ১০ 
ড়েজয়ড়িল নলাক নক নদখ্াজোর িেয। এই িাজো আমার আইজফাে 
১০ আজি, নদজখ্জিা আড়ম আইজফাে ১০ ড়েজয়ড়ি। এটা িাজক 
নকাজোড়দেই সন্তুড়ষ্টর পজথ ড়েজয় নর্জি পাজর ো। সি ড়কিু 
িেসমজে আেজি নেই। িাজি খু্ড়শ চ্জল র্ায়। নস র্ড়দ িজয়ািজে 
আইজফাে ১০ ড়েজিা, নলাক নদখ্াজো নথজক দূজর থাকজিা িাহজল 
নস িার খু্ড়শ নক সুজখ্র পর্িাজয় ড়েজয় নর্ি। র্া নথজক সন্তুড়ষ্টর 
পর্িাজয় উন্নীি হজি পারজিা। িাই আমাজদর দৃড়ষ্টিড়ি পড়রিিিে 
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করজি হজি। িজিই আমরা ড়চ্রস্থ্ায়ী সন্তুড়ষ্ট অিিে করজি পারজিা। 
িপ্ত মরুিূড়মর িুজক এক পড়থক নহোঁজট চ্লড়িল নস আিাহ নক 
অড়িজর্াগ করড়িল নর্, নহ আিাহ আপড়ে ড়ক এিটাই কৃপি নর্ 
আমাজক এক নিা া িুিা ড়দজি পাজরে ো, নদখ্জি পাজেে ো 
আমার পা এ নফাস্কা পজ  নগজি। আপোর ধেিাণ্ডার নথজক 
আমায় একজিা া িুজিা ড়দজল আপোর ড়ক কজম র্াজি? ড়ক মজে 
হয় এই মােুষটা এক নিা া িুজিা নপজয় সন্তুষ্ট হজি পারজি? ো 
কখ্জোই পারজি ো। কারি র্খ্ে নস িুজিা পাজি ড়কিুেি খু্ড়শ 
থাকজি, িারপর নস িামার িেয একই কথা িলজি। ড়কন্তু নসই 
মােুষটাই সন্তুড়ষ্ট অিিে কজরড়িল ড়কিাজি িাজেে? নস হাটজি 
হাটজি একড়ট মসড়িজদ িজিশ করজলা। নদখ্জলা একড়ট ড়িখ্ারী 
িজস আজি, িার নকাজো পা-ই োই। নস িখ্ে ড়সিদা-নি লুড়টজয় 
প জলা এিিং নসই আিাহর িশিংসা করজলা ড়র্ড়ে আমাজক দুজটা পা 
ড়দজয়জিে। আিাহ আমার িুজিা চ্াই ো। আড়ম আমার পা-নিই 
সন্তুষ্ট। এিেি িলজি চ্াইলাম দৃড়ষ্টিড়ি পড়রিিিজের কথা। 
একমাত্র দৃড়ষ্টিড়ি পড়রিিিজের মাধযজমই সন্তুড়ষ্ট অিিে করা র্ায়। 
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র্ারা েুে নিজলর খ্ড়রদ্দার 

হুমায়ূে কিীর 
 

র্ড়দ িুড়ম ড়পশাচ্ হজি 

িজি নিামার কথা ড়িশ্বাস করিাম ো, 

ড়কন্তু িুড়ম মােুজষর মি... 

িাই নিামায় পুজরাপুড়র অড়িশ্বাসও করিাম ো৷ 

িােিাম নিামার িড়িশ্রুড়ি ফােুজসর মি 

হয়ি আিাজরা উড় জয় ড়দজি হাওয়ায়... 

িিুও আজগর পড়রেড়ি িুজল আিার ড়িশ্বাস কজর 

নিামাজক কজরড়ি ড়েিিাড়চ্ি৷ 

িুড়ম নিজিড়িজল নিামার নদখ্াজো রাম রািজের স্বজপ্ন আমরা 
ড়িজিার, 

আর আমরা র্ারা হজয়ড়ি িড়িি... 

িাজদর মজে কি নোি হল িমা— িুড়ম রাখ্ ড়ে নস খ্ির! 
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িারপর! র্খ্ে নিামার পাজপর আর আমাজদর নোজির   া হল 
পূিি, 

িখ্ে নিামার আসে টলমল... এই আমাজদরই িেয৷ 

নিামার মজে রাখ্া উড়চ্ৎ ড়িল... র্ারা েুে নিজলর খ্ড়রদ্দার িারাও 
ড়িপ্লি আেজি িাজে, 

এিার িাকাও আমাজদর পাজে... 

নদখ্ নিা, এই অধিিুি  াজমর গন্ধ রু্ি মােুষজক, 

এরা এি েমিাশালী নর্... 

নিামায় িুোঁজ  ড়দল ড়সিংহাসে নথজক৷ 
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নিামাজি হারাই 

সুিিিা রায় 

 
ধূ ধূ িান্তর,পথ খু্োঁজি র্াই।  

মরীড়চ্কা িুড়ম, নিামাজি হারাই। 

নম লা আকাশ িৃড়ষ্ট হায়, এই চ্ািক মে ড়িিজি চ্ায়।  

নিামায় নিজি আমার সারাড়দে, িুড়ম আমার ইজে আলাড়দে। 

কথাজদর নরলগাড়  আমার নেশে নথজক নিামার নেশজে। 

িাড়ে আিার ও িুল করড়ি আড়ম সিটা নিজে।  

রাি নিাোড়ক িুড়ম আজলা কজরা আমার  জর।  

িাজলালাগা, িাজলািাসার একড়ট েিুে স্তজর..... 

আমরা চ্জল র্াই  

আমরা নথজক র্াই !! 
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নচ্ৌকাে 

নসামোথ নিড়েয়া 
 

নসড়রব্রাজল শরীর পযারালাইিড হজয় র্াওয়ার পর নরৌশেজক হুইল 
নচ্য়ার অিলম্বে করজি হজলা। র্ড়দও িাজলািাসার ড়িজয়, িিুও 
পিিা আর নরৌশেজক ড়েজয় িীিে অড়িিাড়হি করজি রাড়ি েয় 
এিিং কারিড়ট স্পষ্ট। নর্ থাকজি রাড়ি েয়, িাজক আটকাজোর 
নকাজো মাজে হয় ো িুজে নরৌশেও সেড়ি ড়দজয়ড়িল শিি 
সাজপজে। শিি হজলা নর্ নস ড়েজির হাজি পিিার ড়সোঁড়থর ড়সোঁদুর 
মুজি নদজি। পিিাও িার ইোয় সেড়ি নদয়। 

ড়েড়দিষ্ট ড়দজে পিিার চ্জল র্াওয়ার সময় হজল নরৌশে িার ড়সোঁড়থর 
ড়সোঁদুর মুজি নদয় ড়েজির আঙুল কাটা রি ড়দজয়। পিিা িুেজি পাজর 
ো এটা কী হজলা। নরৌশে িলজলা 

- রি ড়দজয় ড়সোঁদুর ধুজয়-মুজি ড়দলাম! এিার িুড়ম মুি। 

ড়িিীয় িার আর ড়কিু ো নিজি পিিা দরিার ড়দজক পা িা াজলা। 
নপড়রজয় নগল নচ্ৌকাে। ড়কিু মজে হওয়ায় থমজক দাোঁ ায় নস। 
ড়পিে ড়ফজর নদজখ্ হাজির ড়শরা কাটা অিস্থ্ায় নরৌশজের ড়েথর 
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শরীর এড়লজয় আজি হুইল নচ্য়াজর আর সমস্ত রি িার গড় জয় 
এজস িজমজি নচ্ৌকাজের নগা ায় নর্খ্াজে দুজধ-আলিার থালায় 
একদা পা নরজখ্ড়িল পিিা... 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর িড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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িাড়ে নদখ্া হজি 

ড়িয়াঙ্কা িমিি 

 
আমাজদর আিার নদখ্া হজি 

ড়ি  রাস্তায়, নচ্ো গড়লর মাজে 

অড়চ্েপুর হজি দূর ড়দগজন্ত। 

 

আমাজদর আিার নদখ্া হজি 

িুই িখ্ে িীষি রড়ঙে 

আেমজে এক রূজপ, 

আড়ম িখ্ে সমজয়র ড়ফরড়ি পজথ। 

 

আমাজদর আিার নদখ্া হজি 

আড়ম িখ্ে সদয কজলি নপজরাজো, 

িুই িখ্ে িযস্ত িীষি.. 
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আমাজদর আিার নদখ্া হজি 

হাজট-িািাজরর ড়িজ  - 

নিার হাি নটজে, ড়চ্ৎকার কজর িলজিা 

িাজলািাড়স নিাজক খু্ি...। 

 

িাই িাড়ে নদখ্া হজি, 

 এরপরও নহজর ড়গজয়ও... 

আড়ম নিাজকই িাজলািাড়স 
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মােুষ ি  একা 

রিি আলী 
 

নরাদ েলমজল সকালগুজলা  

আি নর্ে নিশ পুরাজো 

সাি রািার রত্নিাণ্ডার, 

কাজলর ড়েষু্ঠর িয়িয়কার 

নসগুজলাজক নগজি িাড়পজয়। 

িাি চ্িলিায় পড়রপূিি পুিিাজে 

ড়িষাজদর িয়াল টাইফুে ত্রাস  

িীিজের িড়ি েুদ্র েজি কজরজি গ্রাস। 

ক্লাড়ন্তর নরাদ-িপ্ত দুপুরগুজলা 

আি নিশ োপসা, িৃড়ির পািাগুজলা 

িীিজের অসহায় ড়েসি 

ড়েষু্ঠর অকাটয সিযজকই কজর আড়লিে । 
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পরাে নিলার অপরূপ িকৃড়ির সাি 

নিশ নিদোময় িৃড়ির িাজর আি। 

সন্ধযািারাও নর্ে িজল র্ায়  

এ িীিে-ড়িরজহ মােুষ ড়েরুপায়! 

মধযরাজির িাদশীর চ্াোঁদ  

আি নিশ ম্লােিা কজরজি কল্পো  

িীিজে পরাড়িি নিম কাম িাসো 

এজিা মাধুর্িময়িার ড়েষু্ঠর িিিো। 

নিাজরর ড়েমিল আকাজশ িািাজস  

র্গদ্দজলর ড়েষু্ঠর ড়েশ্বাজস  

একটু িাজলািাসার গল্প নখ্াোঁিা 

 আর একটা নরাদ-স্নাি সকাজলর অজপো... 

ড়েরন্তর অজপো নিোঁজচ্ থাকার  

এক-িুক আশা ড়েজয়ই...। 
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বিিরিী পার 

শযামল কুমার রায় 

 

আি নিামার িুড়ট শ্রী। 

নিামার আমার নদখ্া হজয়ড়িল, 

িুিে ডািার নমাজ ,  

এক প ন্ত ড়িজকজল। 

সদয নর্ৌিজের িীব্র আকষিি 

কািাকাড়ি এজেড়িল আমায়। 

নিম ো অজিম? 

আি এক অিান্তর িশ্ন। 

মাদকিা ড়িল িাজি 

অস্থ্ায়ী নিম আি এক  

একজ োঁজয় পুজরাজো অজিযস। 

িুল নিাোিুড়েজি নিশ ক্লান্ত আড়ম। 
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এ সঙ সািা আমার িজেয ো 

আিার নদখ্া হজি বিিরিী পাজর 

শুর্দ্ হজিা দু'িজে 

রাখ্জিা োজকা নকাজো মড়লেিার নরশ। 

পুজরাজো িুল পুজরাজো অড়িমাে 

সি িুোঁজ  নফজল নদজিা িজল 

েিুে কজর শুরু করজিা আিার। 

পরখ্ কজর নেজিা সি 

মুখ্-মুজখ্াশ আর হজি ো একাকার 

কাজি নটজে নেজিা সিাইজক 

শুরু করজিা এক েিুে িীিে 

েিুে িুিে ডািার নমাজ । 
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দু'গাজল োড়য়কাহীে শহজরর ইড়িকথা 

অড়িড়িৎ দাস কমিকার 

 

এই নর্ শরীজরর ইজলকট্রড়েজে ড়িিাজো আজি স্বিািগি নচ্াজখ্র 
চ্াউড়ে, এিিং কযাজলন্ডাজর, এড়িজলর সাড়ময়াো টাড়ঙজয়জি সিংক্রাড়ন্তর 
সকাল। 

কড়িিার িীি িড় জয়ড়ি িৃড়িকরাড়শর আোচ্কাোজচ্। 

চ্াড়রড়দজকই সাদা ড়িয় রিং, আলাদা করা র্াজে ো লযািংজটা 
চ্শমাটা। 

আড়ম িারিারই নব্রক কষড়ি। গ্রযাড়িড়টর ড়িির নথজক কােপাজদর 
শারীড়রক িৃড়ি, আর মাড়টর দু'গাজল োড়য়কাহীে শহজরর ইড়িকথা 
কডিলাইে ধজর ইড়িয়গুজলার মজধয েুজক র্াজে। 

সাদা শান্ত িুো কথাগুজলা র্জত্নর আওয়াজি িলজি চ্ায়ড়ে িারাও 
মােুষযস্বর, িজি নিাট হজি হজি হ্রস্ব- 

কারি অের নথজক িিি, ধ্বড়ি নথজক িাজকযর প্লযােগুড়ল আি 
সিিহারা... 
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পরমািু কড়িিা 

ড়েজিদজে- ঐশী নদি 

 

নিামার শহর আজলায় নমা া 

অন্ধকার ড়েজখ্াোঁি, 

নিামার শহজর িাজলাই আজিা 

োও ো আমার নখ্াোঁি । 

আমার শহর খু্োঁিজি আজলা 

নিিায় অন্ধকার, 

আমার শহজর, আি নিামার 

নদখ্া নমলাটা িার ।। 
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সদুপজদশ 

অয়ে চ্যাট্টািিী 
 

ে বধজর্িি ড়িদযা লেীেি নশৌজর্িি ড়িো ির্ঃ । 

ে ঞ্জাজেে ড়িো নমাে ে দাজেে ড়িো র্শঃ ।। 

 

অথিাৎ - 

 

বধর্িয িা া লেী(ধে/টাকা), 

নশৌর্িিা(িীরিা) িা া ড়িিয়, 

জ্ঞাে িা া নমাে(মুড়ি) ও 

দাে িা া র্শ িাড়প্ত হয় ো।। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজি নমইল করুে  

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

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ র্ড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জি চ্াে, িজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়িিা পাোে। 
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ধারািাড়হক গল্প 

িাগয 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 
পিি-১ 

 

আি দুপুজর ডাজক একটা ড়চ্ড়ে নপজয়জি নশফাড়ল। িার িীিজের 
সিজচ্জয় গুরুেপূিি ড়চ্ড়ে। নশফাড়ল ডাজক আজগও অজেক রকম 
ড়চ্ড়ে নপজয়জি। নসগুজলার চ্াইজি এটার গুরুে িার কাজি অজেক 
নিড়শ। খ্াজমর মুখ্ নকজট ড়চ্ড়েটা নির কজর পজ  নদখ্ার পর নসটা 
িুেজি পারল নশফাড়ল। িারপর িার মজে আেন্দ ধারা িইজি 
শুরু করল। একটা মহকুমা হাসপািাজল িার চ্াকড়র হজয়জি। মাস 
সাজিক আজগ নস একটা োজসির চ্াকড়রর পরীো ড়দজয়ড়িল। এটা 
িারই ড়চ্ড়ে। সুিরািং এর চ্াইজি গুরুেপূিি ড়চ্ড়ে িার িীিজে আর 
ড়ক হজি পাজর? 

এড়িল মাজসর আি ঊেড়ত্রশ িাড়রখ্ হল। আগামী মাজসর দশ 
িাড়রখ্ পর্িন্ত নশফাড়লর চ্াকড়রজি িজয়ে করার কথা ড়চ্ড়েজি নলখ্া 
আজি। ড়কন্তু নশফাড়ল অি দূর নগল ো। পজরর ড়দে ড়ত্রশ িাড়রজখ্ই 
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নস ড়চ্ড়েটা ড়েজয় নিড়রজয় প ল। িযাজগর ড়িির িজর ড়েজয়। ড়কন্তু 
িাজস ড়সট ো নপজয় িযাগ ড়েজয় দাোঁ াজি িার িীষি কষ্ট হল। নদজখ্ 
কন্ডাক্টর িলল, "মযাডাম, িযাগটা ড়েজয় অি কষ্ট ো কজর িাঙ্কাজরর 
উপর িুজল রাখু্ে ো! িাঙ্কাজর িায়গা র্খ্ে ফাোঁকা রজয়জি।" 

নশফাড়ল কন্ডাক্টজরর কথা শুেল। িারপর িার োমার সময় হজল 
িাস নথজক োমল। ড়কন্তু িযাগটা োমাজি িুজল নগল। এিেি িার 
িযাজগর কথা একিারও মজে পজ ড়ে। হাসপািাজল এজস নপৌঁিজোর 
পর মজে প ল। নশফাড়ল িখ্ে হাসপািাল নথজক নিড়রজয় নসািা 
িাসেযাজন্ডর ড়দজক নদৌ াজি লাগল। কারি িাসটা র্ড়দ এখ্ে 
নপজয় র্ায় িাহজল িাজস উজে নস টপ কজর িাঙ্কার নথজক িযাগটা 
নপজ  ড়েজি পারজি। িা ো নপজলও কাউজক ওখ্াজে ড়িজজ্ঞস কজর 
িাজসর োমটা অন্তি নিজে ড়েজি পারজি। িখ্ে নস অেয নকাে 
িাস নথজক ওই িাজসর কন্ডাক্টজরর নফাে েম্বর ড়েজয় নফাে কজর 
িযাজগর কথাটা িলজি পারজি। খ্াড়েকেি পরপর লাইজে িাস। 
সুিরািং নফাে েম্বর নপজি অসুড়িধা হজি ো। ড়কন্তু িাসেযাজন্ড 
এজস নশফাড়ল িাসটা নদখ্জি নপল ো। ো নপজয় নস ওখ্াজে একটা 
কৃষ্ণচূ্ া গাজির ড়েজচ্ এক ফল ড়িজক্রিাজক নদখ্জি নপজয় িার 
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কাজি ড়গজয় দাোঁ াল। িাজক ড়কিু কথা ড়িজজ্ঞস করজি িািল। িার 
আজগ ফল ড়িজক্রিা িাজক িলল, "ড়ক লাগজি িলুে, মযাডাম!" 

নশফাড়ল িাজক িলল, "ড়কিু লাগজি ো, দাদা। আপোর কাজি 
আড়ম একটা ড়িড়েস িােজি এলাম।" 

"ড়ক ড়িড়েস িােজি এজলে, িলুে!" ফল ড়িজক্রিা িাজক শুধাজলা। 

নশফাড়ল িলল, "খ্াড়েক আজগ এড়দক নথজক একটা িাস এজসড়িল। 
আড়ম ওই িাজস ড়িলাম। ড়কন্তু িাজসর োমটা আমার িখ্ে নদখ্া 
হয়ড়ে। িাসটার োম ড়ক িলজি পাজরে?" নশফাড়লর িলা 'এড়দক' 
হল দড়েি ড়দক। িারপর িলল, "িাজসর োমটা আমার িাো খু্ি 
দরকার। োমটা একটু িলজিে, ড়প্লি!" নশফাড়ল িাজক অেুজরাধ 
করল। 

ফল ড়িজক্রিা িখ্ে নশফাড়লজক িলল, "খ্াড়েক আজগ নিা এড়দক 
নথজক পরপর অজেক গুজলা িাস ড়গজয়জি, মযাডাম। সুিরািং আপড়ে 
নকাে িাজসর কথা িলজিে ড়ক কজর িলি,িলুে!" 

নশফাড়ল িলল, "িাসটায় আমার একটা মূলযিাে ড়িড়েস রজয় 
নগজি, দাদা।" 

"ড়ক িলজিে!" 
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"হযাোঁ, দাদা। িাজসর িাঙ্কাজর আমার একটা িযাগ িুজল নরজখ্ড়িলাম। 
ড়কন্তু িা াহুজ া কজর োমজি ড়গজয় িযাগটা োমাজি িুজল নগড়ি। 
আমার িযাগটা এখ্ে িাজস রজয় নগজি। মূলযিাে ড়িড়েসটা িযাজগ।" 

ফল ড়িজক্রিা িলল, "ড়ক নসটা?" 

নশফাড়ল িলল, "এপজয়ন্টজমন্ট নলটার।" 

ফল ড়িজক্রিা অমড়ে সজি সজি, "ও গড!" িজল মাথায় হাি ড়দল। 
ড়দজয় িলল, "ড়ক সিিোশ কজর নফজলজিে আপড়ে!" 

অসহায় মুজখ্ নশফাড়ল িলল, "কজরই নিা নফজলড়ি। এখ্ে ড়ক 
করজিা, িলুে!" 

ফল ড়িজক্রিা িলল, "িযাগটা িাঙ্কাজর ো নরজখ্ আপোর ড়েজির 
কাজি রাখ্জি হি। িাহজল িুলটা হি ো।" 

নশফাড়ল িলল, "িযাগটা আমার কাজিই ড়িল। ড়কন্তু ড়িজ  খু্ি কষ্ট 
হড়েল িজল কন্ডাক্টজরর কথায় উপজর িুজল নরজখ্ড়িলাম।" 

ফল ড়িজক্রিা িিু িলল, "িুল কজরজিে। র্ি ি  ড়ি ই থাকুক 
আর র্ি কষ্টই নহাক িিু আপোর ড়েজির কাজিই রাখ্জি হি। 
কারি িযাজগ নকাে সাধারি ড়িড়েস থাকজল রাখ্জলে ড়েক ড়িল। 
ো, িযাজগ নিা আপোর চ্াকড়রর এপজয়ন্টজমন্ট নলটার রজয়জি। 
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কম কথা! আিকাল চ্াকড়রর ড়ক দাম িলুে নিা! চ্াকড়র পাওয়ার 
আশায় মােুষ কি হািার হািার টাকা খ্রচ্ কজর নফলজি। িিু 
পাজে ো। আমরাও নফজলড়ি। পাইড়ে। আর আপড়ে নপজয় হাড়রজয় 
নফলজলে! ইস্, আপোর ড়ক কপাল নগা!" 

নশফাড়ল িলল, "আমার কাি নথজক এমড়েজি নকাে ড়িড়েস হারায় 
ো। িা িুল হয় ো। ড়কন্তু আি ড়কিাজি নর্ িুল হজয় নগল আড়ম 
নসটা িুেজিই পারড়ি ো।" 

ফল ড়িজক্রিা িখ্ে িলল, "আপড়ে ড়ক িখ্ে ইজমাশোড়ল ড়কিু 
িািড়িজলে? োহজল নিা এিি  িুল হওয়ার কথা েয়। র্াইজহাক, 
আপোজক আিারও িলড়ি, আপড়ে িুল কজরজিে।" 

নশফাড়লও নসটা পজর িুেজি পারল নর্, িার এটা িুল হজয়জি। 
পজর নস িাই কাোঁজদা কাোঁজদা হজয় িলল, "হায়! আড়ম এখ্ে ড়ক 
করি?" 

নশফাড়লর এই অসহায় অিস্থ্া নদজখ্ ফল ড়িজক্রিার মজে কষ্ট হল। 
নস িলল, "আপোর িেয আমারই খু্ি কষ্ট হজে। আপোর নিা 
কষ্ট হওয়ারই কথা।" িারপর িলল, "িযাজগ আপোর োম, 
ড়েকাো, নফাে েম্বর এসি রজয়জি নিা?" 
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নশফাড়লর নচ্াখ্ দুজটা এিেি শুকজো থাকজলও এিার ড়িজি 
নগল। নিিা নচ্াখ্ দুজটা মুজি ড়েজয় নস িলল, "আজি। ড়চ্ড়েজি 
আমার ফুল অযাজেস রজয়জি। আর একটা কাগজি নফাে েম্বর 
নলখ্া রজয়জি। িযাগ খু্জল িাকাজলই নিিজর ওটা নদখ্জি পাওয়া 
র্াজি।" 

ফল ড়িজক্রিা িখ্ে নশফাড়লজক আপ্তিাজকয িলল, "আপোর র্ড়দ 
কপাল িাল হয় আর নকাে সুহৃদ িযড়ি র্ড়দ আপোর িযাগটা 
নপজয় থাজকে িাহজল আপোজক উড়ে ড়েিয়ই নফাে করজিে। 
অথিা আপোর িাড়  িজয় আপোজক নপৌঁজি ড়দজয় আসজিে। ড়কন্তু 
এখ্ে আপোর আমার কাজরাই ড়কিু করার নেই। একমাত্র ওই 
ওপর অলার উপর িরসা করা িা া। উড়ে ড়ক কজরে নসটা 
নদখু্ে!" (চ্লজি) 
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পারুল 

ড়ফরজদৌসী নিগম 

 
ওই নর্ নমজয়ড়ট, 

আকাজশর িড়ি আোঁজক, 

আোঁড়ক িুোঁড়ক ড়দজয় ! 

পারুল িাোঁর োম ! 

নরাি কি রঙ িাসজিা পারুজলর আকাজশ ! 

সাি রজঙ রামধেু মাধিীলিার িে, 

নম জরাদু্দর নখ্লা িসজন্তর পাড়খ্র গাে ! 

লাল েীল রজঙ নিশ মাড়েজয় ড়েজিা পারুজলর আটি খ্ািা ! 

কি শ্রািজেও পারুল িাই সিার ড়িয় আোঁড়ককা ! 

হোৎ কজয়ক সপ্তাজহ পারুজলর আকাশ নিশ েীরি ! 

নকমে নর্ে রঙ হারাজো নরাগ নিোঁজধজি িাসা ! 

শে গুজলা হাড়রজয়জি  িাষা ! 
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আজগর মজিা মাধিীলিার নসৌরি নেই ! 

চ্াোঁপা ফুলটাও আর নফাজট ো ! 

িকুলও অজপো কজর ো রাখ্াজলর আশায় ! 

র্খ্েই পারুল আোঁকজি র্ায়, 

বিশাখ্ীর কাজলা ে  আচ্জ  পজর পারুজলর আটি খ্ািায় ! 

ওই নর্ নমজয়ড়ট, 

পারুল... 

ড়দে নগাজে রড়ঙে রামধেুর আশায় ! 

নম িাড়লকাজক নখ্াোঁজি আোঁড়ক িুোঁড়ক ড়দজয় 

িাজলা থাকার আকাজশ ! 

আিার কজি আোঁকজি পারুল, 

লাল েীল রজঙ ! 

নসই মাধিীলিার িে !
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সাগর হালদার 

 
পাহা  িরাজো হাড়স নদজখ্ 

েরোর নসৌন্দর্িজক িাজলাজিজস নফজলড়িলাম; 

নসড়দে সমুদ্রিজট সাদা িাড়লকিাগুজলা, 

নিড়শই ড়চ্কড়চ্ড়কজয় উজেড়িল। 

 

ড়িজকজলর প ন্ত নরাজদ 

আোঁচ্ল উড় জয়; নচ্াজখ্ নচ্াখ্ নরজখ্ 

ড়েরাপত্তা আশ্রয় ড়দজয়ড়িজল। 

 

স্বপ্নিরা দু-নচ্াজখ্ 

মায়া, মমিা, অদু্ভি ক্লাড়ন্ত 

অিশ কজরড়িজলা ষষ্ঠ ইড়িয়জক। 
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র্খ্েই শাড়ন্ত নচ্জয়ড়ি, 

কাজলা সড়রজয়- 

ড়িরহী শহজর আলজিা স্পজশি 

 ুড়মজয় পজ ড়ি।
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আহজেদ ইমড়িয়াি আলী 
িািাজস ড়িষ ড়মড়শজয়ড়ি 

গন্ধ পাজো? 

উহু, ওিাজি ো! নচ্াখ্ দুজটা িন্ধ কজরা 

িাজিা নিামাজক নকউ নদখ্জি ো। 

এিার িশ্বাস োও! 

কী নটর নপজল! 

হা! হা! িাড়ে পাজি ো; 

কারি আমরা িাই-িাই, 

আর িুড়ম ইিড়লজশর।। 

িুড়ম আমার! 

কখ্জো গন্ধ নপজল িােজি, 

িখ্ে আমরা শত্রু! 

আর িুড়ম ঈশ্বজরর।।



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৯ 

নদিড়িিা কমিকার 

সপ্তাজহর সািড়দজেজি শুধু 

প া আর প া, 

আমাজদর ড়ক িীিজে নেই 

েিুে স্বপ্ন গ া? 

সােজড নিা ফােজড 

ড়কন্তু আমাজদর নকাথা? 

সকাজল িড়ি আোঁকা আর 

ড়িকাজল অঙ্ক খ্ািা। 

নসাম মিলিার কাজট 

একই রুড়টজে। 

িুধিার কাজট ওই 

নলখ্া আর গাজে - 
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ড়িষুযদিার ইড়িহাস িূজগাল 

শুক্রিাজর িৃত্ত নকজো নগাল? 

শড়েিার নিা হাফ নড 

িুড়ট হয় দুপুর দুই-নট। 

িাড়কটা নকজট র্ায় 

ড়িজ্ঞাে গুড়ল প জি। 

নরাি থাজক র্ড়দ প াশুোর 

এজিা চ্াপ... 

িজি কী নিজলজিলাটাজক 

করজি হজি মাফ। 
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েীিা কড়ি 
 

েি আেজন্দ নিজগ ওজো আর িাজর আহ্বাে কজরা 

েিুে িির এজসজি দুয়াজর েিুে আশায় িজরা 

েিীে রু্জগর েি-সম্ভার, ধজে, ধাজে, ফুজল িরুক সিার 

 দুঃখ্ দাড়রদ্রয দূজর র্াক আর েিুে আজলার িয়িয়কার। 

পুরািে আর অশুি র্জিা জ্বজল পুজ  সি হজয় র্াক িাই 

েি-েিীজের গাে নগজয় আি েিুে সমাি গজ  নিালা চ্ায়। 

 

িদূষজি িরা পৃড়থিীটাজক দূষিমুি করজিা আমরা 

সকজল হাসজিা, সকজল গাইজিা, িাোঁচ্জিা সিাই মােুজষর পারা। 

অে যায় সজয় িাোঁচ্ার নচ্জয় ল াই কজর মরা িাজলা, িাই 

মাথা উোঁচু্ কজর িাোঁচ্ার িজে য ল াই করজিা আমরা সিাই। 

ধেী দড়রদ্র নদখ্জিা ো িাই, একসাজথ ড়মজল চ্লজিা সিাই 
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হালখ্ািা আর গািে নমলায় ড়মলজিা আমরা সি িাই িাই। 

 

ধমিান্ধিা, অসড়হষু্ণিায় িজর নগজি নদশ, িজরজি সমাি 

রো করজি  ুিধরা সমাি সিাই ড়মজল কড়র সি কাি 

েিিািজকর িাসজর্াগয কলুষমুি করজিা সমাি 

কূটকচ্ালীর নি ািাল নিজি সুগজমর পথ গ জিাই আি। 

 

শুি অিসজর কড়র আড়লিে, দীে , দড়রদ্র, মুড়চ্, ব্রাম্ভি 

মােুষ সিাজর আহ্বাে কজর গাইজিা সকজল মােিিার গাে 

আপোজর লজয় ড়িব্রি হজি আড়স োই এই িজি 

সকলজক ড়েজয় িাোঁচ্জিা সকজল দীো ড়েলাম সজি।
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচ্ার্ি) 

নিার সজি ড়িড়িজয় ড়েিাম 

ধূসড়রি মেটা... 

অল্প কথার গজল্প হি  

মধুর িীিেটা!  

রাি োমজিা নিার নচ্াজখ্  

আমার নচ্াজখ্ নিার, 

রাখ্ি নিোঁজধ আমায় িখ্ে  

নিারই িাহুর নডার । 

অিুে মজের কল্পো এ 

অজেক হজলা নিলা; 

নিার িৃড়িজিই িাও উজ্জ্বল  

িীিে- িীিে নখ্লা! 
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অিীি, িড়িষযজির কথা  

িুজল িীিে িাোঁড়চ্, 

নিার নচ্হারাই নর্ে নদড়খ্  

ড়েশীথ- স্বজপ্ন আিই ।।
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সাড়িো খ্ািুে শাহ 

ও নম , িুড়ম ড়ক অপরূপ, 

নিামার িায়ায় নম  হজলা চু্প। 

িুড়ম কার আজদজশ সীমাহীে িাজি? 

নিদ কজর চ্জলা এই গগে কীিাজি? 

িাড়ে নিামারও নসই সৃড়ষ্টকিিা। 

িহে কজর র্ার িািিা। 

আড়মও চ্াই িাধাহীে িাজি নর্জি, 

চ্াই নিামার পরশ নপজি। 

ড়কন্তু িুড়ম ড়ক আসজি নহজস? 

নমজ র পর নম -শৃঙ্খলা ধজর, 

িুজট র্াও নকজো দূর-দুরান্তজর? 

নেজম নদজখ্া এই িূড়মজি, 
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িাি নপজি িল মৃড়ত্তকাজি। 

পাজি আেন্দ সৃড়ষ্টকিিার সৃড়ষ্টজি। 

িিু িরজি ো মে, মােজি ো িাি। 

চ্াইজি আরও, আরও অপরূপ হজি। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী 
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িকৃড়ি র্খ্ে ড়শল্পী 

ড়েজিদজে- স্বরুপ েন্দী 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- সিিােী ন াষাল 
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পােজকর মিামি নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মিামি, নকমে লাগজি নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় িসজি মিামি 
িাোজি নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজিরিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৩৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়িয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজি আমাজদর িড়িড়ট সিংখ্যা িাোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে িড়ি পরিিিী সিংখ্যার িেয, নসই িড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজে কজর কযাজমরা, িজি িড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ িড়ি পাোজি পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে 
নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ িড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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িড়িড়িম্ব 

Camera-man of the week 

সুড়িিা দত্ত 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩৯ 

পুেি 

িড়িিারই েিুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই িশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজি পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ি া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, িিন্ধ, িড়ি ইিযাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


