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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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- নসাড়হেী মুখ্ািিী, সত্যড়িৎ রিক, সঞ্জয় নসাম, 
পড়ল ন াষ, হীরক িজ্যাপাধ্যায়, আরিযক চক্রিত্িী, মুস্তাফা, 
সুিে ডাকুয়া, েীত্া কড়ি, িিিড়িৎ িমিি, লগ্নড়িত্া দাশগুপ্ত, 
আবু্দল রাহাি, ঐশী নদি, অয়ে চযাট্টািিী, এড়িক্স, িিে 
কুমার ড়িশ্বাস, সুদীপ ন াষাল, প্রিিকুমার চক্রিত্িী, উত্তম 
নচৌধু্রী, েয়ে দত্ত, শীজষি্ু ন াষ, অড়গ্নড়মত্র (ডঃ সায়ে 
িট্টাচার্ি), চুমড়ক দাস এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিত্িী, িড়ি েস্কর, েীলাঞ্জো িযোড়িি এিিং 
নসৌড়িক দাস। 
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ফড় িং কথা 
 

কজরাো িাইরাস এর িযাকড়সে তত্ড়র করজত্ মড়রয়া হজয় পজ জে 
ন াটা ড়িশ্ব। এরই মাজে সুসিংিাদ ড়দজলা মাড়কিে িাজয়াজটক 
নকাম্পাড়ে ‘মডিাো’। রু্ক্তরাজে মােুজষর শরীজর পরীক্ষা করা প্রথম 
কজরাো িাইরাস িযাকড়সে ড়েরাপদ ও িাইরাজসর ড়িরুজে নরা  
প্রড়ত্জরাধ্ প্রড়ত্ড়ক্রয়াজক (ইড়মউে নরসপন্স) উদ্দীপীত্ করার প্রমাি 
পাওয়া ন জে িজল িাড়েজয়জে প্রড়ত্ষ্ঠােড়ট। ‘মডিাো’ নসামিার 
িযাকড়সজের কার্িকাড়রত্া সম্পজকি এ ইড়ত্িাচক কথা িাড়েজয়জে। 
মডােিার পরীক্ষায় কম, মাোড়র ও ত্ীব্র ড়ত্ে মাত্রার িযাকড়সে 
নডাি পরীক্ষা করা হয়। প্রাথড়মক নক্ষজত্র কম ও মাোড়র মাত্রার 
নক্ষজত্র ইড়ত্িাচক ফলাফল পাওয়া র্ায়। 
 ত্ মাজচি রু্ক্তরাজে প্রথম ৮ িে নেচ্ছাজসিীর শরীজর এ িযাকড়সে 
ড়েরাপদ ড়ক ো, ত্া পরীক্ষার িেয ইেজিকশে পুশ করা হজয়ড়েল। 
ত্াজদর শরীজর দুই নডাি কজর এ িযাকড়সে নদওয়া হজয়ড়েল। 
প্রথম আটিে িযড়ক্তর শরীজর িযাকড়সজের কার্িকাড়রত্ার 
পর্িজিক্ষজির ড়িড়ত্তজত্ এই ফলাফল পাওয়া ন জে। সারা ড়িজশ্বর 
মােুষ এখ্ে ত্াড়কজয় প্রড়ত্জষধ্ক এর ড়দজক। 
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িীিে খু্ুঁড়ট 
নসাড়হেী মুখ্ািিী 

 
িুল অত্ীত্ পস্তাজে 

দগ্ধ িত্িমাজের ত্া োয়, 

নশাধ্রাজোটা খু্িই সহি 

নমজে নেওয়াটা ি  দায়। 

 হ্বজরর পথ খু্ুঁজিজে 

মুক্ত করজত্ িুল, 

সন্ধাে িাড়র ড়েল 

সূত্র িাড়েজয়জে মূল। 

মুক্ত করজত্ িীিে খু্ুঁড়ট 

পথ নত্া একটাই, 

পলায়ে কর িাুঁধ্ে টুড়ট 

মজের ড়িকাোয়।। 
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কান্না িল (ড়ত্ে ) 

সত্যড়িৎ রিক 

 

নিধ্  ুজমর অড়িশপ্ত রাজত্র কথা েক্ষত্রজদর িজল রাখ্জত্ হয় । 

তু্ড়ম িুজল ন জলও পৃড়থিীর কাজে সমস্ত রু্  মজে রাখ্জি 

নসই েক্ষত্রজদর আজলা... 

এখ্ে থালা-িাসজের শব্দও িাজে িাড় র মােুজষর সুখ্ দুঃজখ্র কথা 

িাজে পক্ষহীে রু্জে নকাথায় নকাজো িাুঁশ িজে িাজি নমাড়হেী 
িাুঁড়শ। 

নপ্রম এখ্ে নিপজরায়া হাওয়ার  াজয় প্রদীজপর আজলার মজত্া 
সাক্ষর রাজখ্ 

আর ড়েজি ন জল স্নায়ুগ্রড়ির নিত্র ডুি মাজর সমুজের নিপথ হওয়া 
ড়িষাদ নেৌকা ! 

অিসাদ নকজট ন জল এখ্ে আর মজে পজ  ো িাঙ্গজের ড়দে 

আমার কাজে এখ্ে নপ্রম মাজে শুধু্ দু’নিলা দু’মুজিা িাত্। 
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সুত্রািং আপড়ে আমাজদর পড়রর্ায়ী নপ্রড়মক 

সঞ্জয় নসাম 

 
কড়ি িজলজেে: পূড়িিমার চাুঁদ নর্জো েলসাজো রুড়ট 

োধ্ীেত্ার আজ  কড়িকথা 

প্রমাি হজলা কুড় কুড় জত্ 

আমাজদর শাসজকর প্র ড়ত্র চাকায় 

ড়েন্নড়িন্ন  ুম্ত  ্রমড়মজকর শরীর 

পাজশ পজ  থাকজলা কু্ষধ্ার জ্বালা 

নপজটর আগুে নেিাজোর 

্রমড়মজকর েলসাজো রুড়ট 

কড়ি ো া নকউ এক নফাুঁটা নচাজখ্র িল নফজলড়ে 

মন্ত্রী আমলা দায় সারজল 

পত্রজিামা নফজল 

এিিং আমরা শুেলাম মহামােয জির 
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মুহুমুিহু আকাশিািী 

হাত্ত্াড়ল ড়দজয় উিজলা স্তািক 

ড়মড়ডয়া িনু্ধরা 

দাড়রে ড়লখ্জল ্রমড়মক কৃষক ড়লখ্জল 

আপড়ে সজ্জহর নচাজখ্ নদজখ্ে 

ত্া নদখু্ে আপড়ে র্জত্াখু্ড়শ 

আপড়ে আমাজদর শাসক 

নর্জহতু্ মাজেমজধ্য আপোর 

নচাজখ্ িল আজস 

সুত্রািং আপড়ে আমাজদর 

পড়রর্ায়ী নপ্রড়মক 

আমরা ড়লড়খ্ কালবিশাখ্ী ে  

আহ্বাে কড়র তিযজষ্ঠর ে জক 

আমরা খু্ুঁড়ি িিাকুসুজম ড়শউড়ল  ন্ধ। 
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িযথাহীে এক োরী 

পড়ল ন াষ 

 

িযথার িারা্ায় িজস আড়ে,  

ত্াড়ল নদওয়া আমাড়র পেি কুড়টজর,  

মাড়টর নদওয়াজল নদড়খ্ এক ড়েিিাক নপ্রজমর  ন্ধ।  

সামজে ড়েজকাজো আড়িো,  

কাজির উেুে আর মাড়টর হাুঁড় জত্,  

নধ্াুঁয়া নধ্াুঁয়া  ন্ধ ওজ ড়ে কত্ নর্ প্রহর রাজত্,  

আি সামােয িাজত্র উৎসজি মাজত্ড়ে শূেয আড়িো।  

কু্ষধ্াত্ি তৃ্ষ্ণাত্ি পীড় ত্ এলাকায় ক্ষজয় ক্ষজয়,  

অলজক্ষ উদ্ভাড়সত্ িযথার অেুিূড়ত্ ড়মজশ একাকার এক ড়েিিাক 
ন্রমাত্া এক োরী,  

শুকজো পাত্ার ধূ্সর শূেযত্ায় ড়েিিাক হজয় নচজয় থাকা। 
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আগুজের ড়শখ্া 

হীরক িজ্যাপাধ্যায় 

 

একড়দে নপজরাল এজস নেিাজি নত্ামাজক 

আগুে, আগুে হয় ো কখ্জো 

নফাজট ো ত্ার নলড়লহাে ড়িি 

র্ত্ক্ষি ো ইন্ধে থাজক আড়ম আজলা নথজক অন্ধকাজর 

চলজত্ চলজত্ নদজখ্ড়ে... 

ড়িষিকরিীর আিা, আড়ম সময়জক আ জমা া 

িািার নর্ই ো সুজর্া  ড়দজয়ড়ে 

অমড়ে ি -খু্ড়ে আর হত্যাকারী এজস িলজে ত্ফাত্ র্াও... 

ত্িু এই মরপৃড়থিীজত্ প্রড়ত্ড়দে একড়ট কজর নদিড়শশুর িন্ম নহাক 

একজশা ফুজলর িা াে হািার েদীর কজিাল 

লক্ষ লক্ষ সরলি িীয় িৃজক্ষর িাজলািাসা ত্াজক েুজয় র্াক, 

িাজলাজিজস পাড়খ্ ও ময়ূর  াে  াক 
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নত্ামার পাজয়র োপ আলপো হজয় ফুজট উিুক 

পৃড়থিীর িুজক... 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মত্ামত্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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দুড়ট দৃশয 

আরিযক চক্রিত্িী        

 

নরজের িাোলার পদিা সরাজল নদখ্া র্ায় উুঁচু-ড়েচু ড়িড়পর মজত্া 
নোট নোট পাহা । 

হিাৎ নচাজখ্ পজ  একটা নোট নলাকালয়, একটা নদাত্লা হলজদ 
রজির িাড়  র্ার সামজে একটা সিজে  াে। 

নস িাড় র িাোলা নখ্ালা,  জরর নটড়িজল রাখ্া আজে একটা নলিুর 
শরিজত্র গ্লাস নর্টা খ্াজি ড়ত্েিের িয়সী িাড় র সিজচজয় খু্জদ 
সদসয। 

নরজের র্াত্রীজদর অিশয  জরর দৃশয ড়কেুই নচাজখ্ পজ  ো। 

এখ্াজে নরে দাুঁড় জয় আজে নিশ ড়কেুক্ষি। 

নরজের নিত্র দু’ড়দজক মুজখ্ামুড়খ্ এক নপৌঢ় এিিং ত্াুঁর স্ত্রী। 

ড়সট দুড়টর মােখ্াজে নফাড়ডিং নটড়িলড়টজত্ ত্াুঁর স্ত্রী িাড়েজয় 
নরজখ্জেে নলিুর শরিত্ নপৌঢ় খ্াজিে িজল। 

ত্াুঁরা দড়ক্ষজি ডাক্তার নদড়খ্জয় িাড়  ড়ফরজেে। 
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নপৌঢ় নক িয়জসর তু্লোয় আরও িয়স্ক নদখ্ায়। 

হাত্ কাজপ। 

হা সিিেশরীর। 

অথচ এই অিস্থা পাুঁচিের আজ ও িািা নর্ত্ ো। 

আি হলজদ িাড় জত্ অেুষ্ঠাে, ড়শশুড়টর িন্মড়দে। 

সিজে  াজের পাজশ পযাজেল। 

নস কাুঁপা-কাুঁপা হাজত্ শরিত্ খ্াজচ্ছ। 

নপৌঢ় িাড়ক্তড়টও কাুঁপা হাজত্ ড়িিূড়ত্ রচোিলীর খ্েড়ট োড়মজয় 
নরজখ্ শরিত্ খ্াওয়া নশষ করজলে ত্ারপর সিজে  ােড়টর ড়দজক 
নচজয় স্ত্রীজক িলজলে আমরা আমাজদর সিজে  ােটা ো কাটজলই 
পারত্াম। 
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ড়েমিম মৃতু্য 

মুস্তাফা 

                           

পৃড়থিীর এই কড়িে পড়রড়স্থড়ত্জত্ 

একড়ট মাজয়র ড়েমিম মৃতু্য। 

িাজঙ্গড়ে  র, কজরড়ে কখ্েও আ াত্ 

ড় জয়ড়েজলা শুধু্ খ্ািাজরর নখ্াুঁজি। 

একদল ড়েষু্ঠর, অমােড়িক, পাষাে 

মােুষরূপী েরঃকীট 

খ্ািার খ্াজি? এই োও িজল মুজখ্র 

মজধ্য ড়দজলা নিাম, িারুদ গুুঁজি। 

নসই নিাম র্খ্ে নফজট ড় জয় ড়িি, 

 াল, মুখ্, নপট হজয় ন ল ড়েন্নড়িন্ন 

ড়েষু্ঠর, হৃদয়হীে মােুষগুজলা 

আে্, উৎফুি, উিাজস আত্মহারা। 
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োোটা ত্খ্েও কাুঁদড়েজলা ত্ীব্র হু্মধ্ার নত্াজপ। 

হিাৎ জ্বলল "নপজট আগুে" এ আগুে 

হু্মধ্া নমটাজোর আগুে েয়, ধ্বিংজসর আগুে। 

এখ্ে আড়ম এজসড়ে চজল 

ড়চর অমৃজত্র নদজশ, এখ্াজে আর নকউ 

ড়দজি ো িারুদমাখ্া খ্ািার ড়মজথয িাজলাজিজস। 

অড়গ্নদগ্ধ নপজটর োোড়টর মুজখ্ শুধু্ 

একটাই প্রশ্ন- 

"মা নমারা নত্া ড়কেু নদাষ কড়র োই" 

ত্িুও নকজো ওরা মাজর মা? 

মাজ া! ও মা! মােুষ এত্ ড়েষু্ঠর নকে? 
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প্রড়ত্শ্রুড়ত্ 

সুিে ডাকুয়া 

 

হিাৎ িুড়ে নত্ামার মজে উিজলা নকাজো নিউ ? 

আড়ম িাড়ে নস কথাড়ট, িুেজি ো নত্া নকউ 

িযথা ে ায় পুরজো নপ্রম অলস দুপুজর 

নেজম ি্ী দৃশযগুড়ল ড়চত্ত মুকুজর, 

হৃদয় িুজ  র্খ্ে এমে দুজখ্র হা-হুত্াশ 

নিজল নদজিা প্রথম নপ্রজমর সিটুকু ড়ের্িাস ৷ 

 

সুজখ্র পরশ হাত্োড়ে নদয় ? সুখ্ িজলা কদু্দর ? 

রাড়ত্র ড়দজে মরজে নখ্জট ড়কষাি ও মিদুর 

এরা সিাই সুখ্ পাজি ড়ক ? পথ চজল ো নমজপ 

ধ্েী আজরা হজচ্ছ ধ্েী, উিজে ফুজল-নফুঁজপ 

এজদর  জর নদড়খ্ শুধু্ নিাজধ্র উপিাস 
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নিজল নদজিা প্রথম নপ্রজমর সিটুকু ড়ের্িাস ৷ 

মদমত্ত ড়পশাচগুজলা দাপায় নর্ উিাজস 

কত্ ড়শশু কত্ মােুষ ড়িলীে ত্াজদর গ্রাজস, 

আমরা র্ারা িে সিাই কড়র ো ড়ক িুল ? 

নফমাস হজত্ পরস্পজরর হড়চ্ছ চকু্ষশূল 

আমার পজর নত্ামার র্খ্ে িািজলা ড়িশ্বাস 

নিজল নদজিা প্রথম নপ্রজমর সিটুকু ড়ের্িাস ৷ 

শীজত্র দাপট ত্িুও কারা  ুমায় ফুটপাজথ 

ন াপে নকাজো পিীজত্ ড়ক উৎসজি নকউ মাজত্ ? 

মজের ড়িত্র খ্টকা ড়েল অ াধ্ অপার 

আমার ত্জর হয়ড়ে সফল নত্ামার অড়িসার, 

নকে ড়িন্ন আজলা ে ায় একই েীলাকাশ ? 

করজিা উিা  প্রথম নপ্রজমর সিটুকু ড়ের্িাস ৷ 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত্ নর্া াজর্া  করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়ত্ড়ট সিংখ্যা প জত্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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িীিে মাজেই নরৌেোয়া 

েীত্া কড়ি 

 

িীিে মাজেই নরৌেোয়া, িীিে মাজেই রু্ে িয় 

িীিে মাজেই কান্নাহাড়স, ল াই কজরই িাুঁচজত্ হয় 

সুজখ্র িা ড়ট নেজিা শুধু্, দুঃখ্ ড়ক ত্া িােজিা ো 

কাুঁটার আুঁচ  ো সইজল কমল নত্ালাও হজি ো।। 

নম  নদজখ্ িয় করজিা নকে? নম  সরজলই সূর্ি হাজস 

দুঃখ্ নদজখ্ কাত্র নকে? দুজখ্র পজরই সুখ্ও আজস 

ড়িড়ধ্র ড়িধ্াজে ড়দেরাড়ত্র, অন্ধকারও চায় নর্ িাই 

রাড়ত্র এজস িাড়্ত  িু ায়, রাড়ত্র-মাত্ার নকালড়ট চায়। 

অন্ধকারটা আজে িজলই আজলা এজত্া কদর পায় 

প্রখ্র নরাজদ জ্বজল-পুজ  োয়ার নখ্াুঁজি মড়র ত্াই 

কালজিাজশখ্ীর  ে োয়ায় চাঙ্গা হজয় মেটা সাজি 

কাল-তিরিী েজ র নত্াজ  আসজি ড়কেু পৃথ্বী মাজে। 
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ম্ আজে িজলই আমরা িাজলা ড়ক ত্া িােজত্ পাড়র  

িাজলাজক ত্াই মাথায় ড়েজয় ম্টাজক পড়রহড়র 

সুখ্-দুঃখ্, হাড়সকান্না, িাজলা মজ্র নি ািাজল 

আজেপৃজষ্ঠ িাুঁধ্া আমরা, নরহাই নর্ নেই নকাজোকাজল। 

অমািসযা আজে িজলই পূড়িিমা-চাুঁদ সিাই চাই 

অপূিি নসই চাুঁজদর মুজখ্ও কলঙ্কটা নদখ্জত্ পাই 

নরৌেোয়া, সুখ্-দুঃখ্ র্া আসজি ত্াই গ্রহি কজরা 

চক্রাকাজর  ুরজে সিই িীিেটাজক খু্ড়শজত্ িজরা। 
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নেুঁ া চড়টর নটকসই ড়দজে 

িিিড়িৎ িমিে 

 

হাজলর দাম া নিা া োড় মার ড়েরক্ষর িুক, 

মােসাইজয়র েতু্ে পড়লপরা উিির 

িযাড়মড়ত্ িুজ  ফলায় িীিজের ফসল 

কজত্া র্ন্ত্রিা সহয চাষী 

আড়িক  ড়ত্ নথজক িাড়ষিক সময় সাধ্ারি সিা নফরারী 

ড়েরক্ষজরখ্ায় রুড়ট 

নিজস র্াওয়া নদজখ্ নিযাস্না সমুজে । 

নটক্সটাইল কজলজি 

স্ত াে িড়ত্ির ড়ফ 

সূর্িাজলাক ন রা গ্রাড়ফক্স  জত্ি িমায় 

ড়ত্েমাথা কৃষক লীজ র সম্পাদক । 

৩৬৫+১= িীিেির ফসল ফলায় 
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এজদরও নত্া ড়কেু পািার আজে 

উচ্চাশার কাো ড়লজত্ ঋতু্িত্ীর িৃড়ে শুরু হজল থই থই 

চাুঁজদর নপ্রজম েমিদায় নেৌকা িাইচ প্রড়ত্জর্াড় ত্ায় নকামর নিুঁজধ্ 
োজম। 

পাড়ট ড়েজত্র চ ুই পাড়খ্ 

নেুঁ া চড়টর নটকসই ড়দজের 

সরল অঙ্ক নিাজধ্র সূজত্র কজষ 

উত্তজর- 

সমাধ্ােটা  অজটািজর অেয কড়িত্ায়। 
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চকজলট 

লগ্নড়িত্া দাশগুপ্ত 

 

নোটজিলার নথজক চকজলট এর প্রড়ত্ একটা ড়িজশষ আসড়ক্ত ড়েজলা 
নমাহজরর ড়িক আর পাুঁচটা ড়শশুর মজত্াই। ড়কন্তু সামােয নরািজ জর 
িািার সাধ্য ড়েল ো দামী ব্রযাে এর চকজলট খ্াওয়াজোর। র্া 
লজিন্স িুটজত্া ওই সু্কজলর অেুষ্ঠাে ড়কিংিা আত্মীয়-অোত্মীয়র 
িদােযত্ায়। নমাহজরর িািার সাহস ড়েল ো নমজয়জক এই সামােয 
খ্রচ এর রড়িে েপ্নগুজলাজক ড়কজে নদওয়ার, কারি অিাজির 
সিংসাজর এই সি আড়দজখ্ত্যা একদম সহয করজত্ পাজরে ো 
নমাহজরর মা, ত্াও ড়কো নমজয়র িেয। 

এক গ্রীজের েুড়টজত্ িাড় র উজিাজে িাড়ক সি িাই নিাজেজদর 
সাজথ নখ্লড়েল নমাহর। নোট ড়পড়সর নমজয় গুড়িও এজসজে 
 রজমর েুড়ট উপলজক্ষয। নিিুতু্জত্া পুপাই আর কাকাতু্জত্া িাই 
নটপাই ও ড়েল। িজ া নিিু ড়ত্েজট নিমস এর রড়িে িল এজে 
গুড়ি-পুপাই-নটপাই এর হাজত্ ড়দজয় চজল ন জলা। আর নমজয়জদর 
োড়ক চকজলট নখ্জত্ নেই, গুড়িড়দড়দ অড়ত্ড়থ ত্াই ওর িেয 
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এজেজে িজল চজল ন জলে িজ া নিিু। নমাহর নোট হজলও 
অিাজির সিংসাজর িজ া হওয়া পাুঁচ িেজরর "জমজয়মােুষ" ত্াই 
হাড়স মুজখ্ই নখ্জল ন জলা সারাদুপুর। ড়কন্তু সিার র্খ্ে স্নাে এর 
ডাক পরজলা,  জর িুকজত্ ড় জয়ও একটা ড়িড়েস নদজখ্ নচাখ্ 
জ্বলজ্বল কজর উিজলা নমাহর এর। ওর িজ া দুই দাদা ড়দড়দ ড়কিংিা 
িাই নকউ একিে একটা নিমস এর পযাজকট িুল কজর নেজের 
পাজশর উুঁচু িায় ায় নফজল ড়দজয় ন জে। িয়স কম থাকজল নিাধ্ 
হয় আত্মসম্মাে িন্মায় ো ত্াই খু্ি ত্া াত্াড়  নদৌঁজ  ড় জয় 
পযাজকটটা কুড় জয় ত্া াত্াড়  রড়িে দাোগুজলা মুজখ্ চালাে কজর 
নোট নমাহর। 

পাুঁজচর নমাহর, আি পুঁড়চশ এ একস্ত াে এর মা এিিং নিকারীর 
মাড়লক। মাত্র উড়েশ এ ড়িজয় হজলও োমী রঙ্গে চাইজত্া স্ত্রী িীিজে 
ড়কেু করুক। প াজশাো নকাজোকাজলই নমাহজরর িাজলা লা জত্া 
ো। ত্াই ড়েজির রন্ধে গুিজক কাজি লাড় জয় এিিং োমী রঙ্গে এর 
উৎসাজহ একড়ট নকাসি কজর ড়েজির নিকারী কজরজে। নমাহর 
নসখ্াজে নচো কজর অল্প দাজম চকজলট-নকক-নপড়ি তত্রী কজর 
হািার হািার নমাহরজদর হাজত্ নপৌঁজে ড়দজত্। আিও নমজয়র 
িন্মড়দে ড়কিংিা নমাহজরর িন্মড়দে এ রঙ্গে নমাহজরর নিকারীর 
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নথজক নকক চকজলট ড়কজে পাজশ িড়স্তর িাচ্চাজদর ড়দজয় আজস। 
নসখ্াজে িহু নমাহজরর নদখ্া পায় নমাহর। ওরা হাসজল ড়েজির নসই 
তশশজির নিাকাড়মর নর্ কাুঁটাটা আিও িুজক ড়িুঁজধ্ র্ায় মাজে 
মাজে, নকাথাও ড় জয় নর্ে উপশম হয়। 
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অমর কািী েিরুল 

আবু্দল রাহাি 

 

কািী েিরুল ইসলাম ড়েজলে িািংলা সাড়হত্য ত্থা সঙ্গীজত্র এক 
অেযত্ম ড়দকপাল। খু্িই দড়রে পড়রিার নথজক উজি আসা েিরুল 
িয় কজরজে িািংলা সাড়হত্যজক সিং ীত্জক র্া আপামর িািাড়লর 
কাজে এক  জিির। ত্ার সাড়হত্য সৃড়ের মাধ্যজম িািংলা সাড়হত্য ি ৎ 
নপজয়জে এক অেেয সম্পদ। কড়ি েিরুল সিং ীত্জক তু্জল 
ধ্জরজেে এক অেয মর্িাদায় র্া িািাড়লর মজে প্রাজি এজে ড়দজয়জে 
এক  িীর িাজলািাসা। ত্ার নলখ্েীজত্ ড়েল এক ড়িপ্লিী োপ 
থাজক পরিত্িীকাজল ড়িজোহী কড়ি ড়হজসজি প্রড়ত্ড়ট িািাড়লর কাজে 
পড়রড়চড়ত্ লাি কজর। এই অেযত্ম িযড়ক্তত্ব সঙ্গীত্ রচোকাল 
প্রড়ত্ড়ট িািাড়লর কাজে ড়েজলে ড়চরিড়্ত্ োয়ক ড়হজসজি। 
দাড়রেত্াজক িয় কজর দু’নিলা দু’মুজিা ড়িকমজত্া নখ্জত্ ো পাওয়া 
েিরুল ত্ার নলখ্েীর মাধ্যজম তু্জল ধ্জরজেে নসই অেুিূড়ত্র কথা 
নসই সি অসহায় মােুজষর কথা সড়ত্যই ড়ত্ড়ে ড়েজলে এক মহাে। 
ড়ত্ড়ে একাধ্াজর নদজশর িেয লজ জেে িলা নর্জত্ পাজর এক িীর 
তসড়েক েিরুল। ত্াজক অজেক সময় রাস্তায়  াে করজত্ নদখ্া 
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র্ায় নপজটর রুড়ট রুড়ি নরাি াজর দু'নিলা দু'মুজিা িাজত্র আশায়। 
নসই েিরুজলর সিং ীত্ নকাথাও নর্ে মােুজষর কাজে এক সুখ্-
দুঃজখ্র নিদো ড়হজসজি নপৌঁজে নর্ত্। ত্ার নর্ নলখ্েী নকাথাও নর্ে 
িািংলা মাজক এখ্ে অেয সম্মােী তু্জল ধ্জরড়েজলে র্া িািংলা 
সাড়হজত্য ি ত্জক অেয রূজপ ড়িচরে করজত্ নদখ্া র্ায় ত্ার 
সিং ীত্ নলখ্েীর মাধ্যজম ফুজট ওজি গ্রাম িািংলার তিড়চত্রয ফুজট ওজি 
নদশাত্মজিাধ্ক এর োপ এসজির মধ্য ড়দজয় েিরুল নিুঁজচ ড়েজলে 
আপামর িািাড়লর মাজে। ত্ার এই অিদাে িািংলা সাড়হত্য সঙ্গীত্ 
এক অেেীকার্ি। মজেপ্রাজি নস আজে প্রড়ত্ড়ট মােুজষর মাজে 
সড়ত্যই কড়ি েিরুল নকাথাও নর্ে িািাড়লর কাজে অমর অমর। 

"তু্ড়ম মহাে তু্ড়ম মহাে 

তু্ড়ম নসই কািী েিরুল। 

নত্ামার সাড়হত্য-সঙ্গীত্ নলখ্েীর মাধ্যজম িািংলা মা হজয় উজিজে 
উজ্জ্বল। 

তু্ড়ম নসই েিরুল র্া প্রড়ত্ড়ট িািাড়লর কাজে এক ড়চর সম্পদ। 

তু্ড়ম অমর তু্ড়ম অমর প্রড়ত্ড়ট িািালীর হৃদজয়র মজেপ্রাজি। 
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পরমািু কড়িত্া 

ড়েজিদজে- ঐশী নদি 

 

নত্ামার শহর আজলায় নমা া 

অন্ধকার ড়েজখ্াুঁি, 

নত্ামার শহজর িাজলাই আজো 

োও ো আমার নখ্াুঁি । 

আমার শহর খু্ুঁিজে আজলা 

নিিায় অন্ধকার, 

আমার শহজর, আি নত্ামার 

নদখ্া নমলাটা িার ।। 
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সদুপজদশ 

অয়ে চযাট্টািিী 

 

ে তধ্জর্িি ড়িদযা লক্ষীেি নশৌজর্িি ড়িো ির্ঃ । 

ে ঞ্জাজেে ড়িো নমাক্ষ ে দাজেে ড়িো র্শঃ ।। 

 

অথিাৎ - 

 

তধ্র্িয ো া লক্ষী(ধ্ে/টাকা), 

নশৌর্িত্া(িীরত্া) ো া ড়িিয়, 

জ্ঞাে ো া নমাক্ষ(মুড়ক্ত) ও 

দাে ো া র্শ প্রাড়প্ত হয় ো।। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত্ নমইল করুে  

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

 

 

**পরমািু কড়িত্ার ড়িিাজ  র্ড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত্ চাে, ত্জি দুই/চার লাইজের অ্ত ঃড়মল 

কড়িত্া পািাে। 
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ধ্ারািাড়হক  ল্প- 

হারাজো সম্পকি 

এড়িক্স 
পিি-২ 

 

িাড়ে এই লকডাউেটা িরুড়র ড়েজলা খু্িই, মােুষ নক সুস্থ রাখ্জত্, 
িাজলা রাখ্জত্। ত্জি আমার িেয নর্জো এটা একটা ড়িরড়ক্তকর 
দে ড়েজলা, ি্ী হজয় ন ড়েলাম নসই মােুষটার সাজথ র্ার নথজক 
আলাদা হওয়ার িেযই আমার এখ্াজে আশা। খু্ি ড়িরক্ত লা জত্া, 
সারাড়দে ত্াজক নচাজখ্র সামজে নদখ্জত্ ত্জি ড়ত্ড়ন্ন নক সারাক্ষি 
কাজে নপত্াম ত্াই সহয হজয় নর্ত্ এই সি। আর িাড় জত্ খু্ি 
একটা কািও ড়েজলা ো, সারাড়দে ওই নমািাইল, লযাপটপ আর 
নমইল নচক, মাজে মাজে োুঁজদ নিজয় ফুল  াে গুজলা নক একটু 
িল ড়দত্াম আর একটু নসকটু িাড় র কাি করত্াম িযাস। এই 
িাজিই ড়দে কাটড়েজলা, হিাৎ একড়দে  ুম িাঙ্গল একটা 
ড়চৎকাজরর আওয়াি শুজে, নদৌজ  িাইজর নিড়রজয় নদড়খ্ ঋড়ত্কা 
পজর আজে ড়সড় র নশজষ। ত্ারাহুজরা কজর ন লাম ওর কাজে, 
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িুেজত্ পারলাম িালই নচাট নপজয়জে িাম পাজয় আর ডাে হাত্টা 
নত্। নহুঁজট র্াওয়ার অিস্থায় ড়েজলা ো ত্াই আড়ম নকাজল কজরই 
ড়েজয় ন লাম ওজক ওর  জর। ডাক্তার ডাকলাম, আমার িনু্ধই 
ড়েজলা নস, আমাজদর পাড়রিাড়রক ড়চড়কৎসক। এজলা ড়দজিয্ু আধ্ 
 ন্টার মজধ্যই। নদজখ্ই িলজলা এক্স-নর আর ড়কেু পরীক্ষা করাজত্। 
ড়েজয় ন লাম আড়ম আর ড়দজিয্ু ড়মজল ওজক। ড়ত্ড়ন্ন আর মা িািা 
িাড় জত্ই ড়েজলা। সি কজর ড়ফরজত্ ড়ফরজত্ ত্খ্ে প্রায় দুপুর 
নদ টা। ড়রজপাটি এজলা ড়িজকজল, র্া নিজিড়েজলা ড়দজিয্ু নসটাই 
নহাজয়জে। ডাে হাজত্র হা টা নিজিজে আর িাম পাজয়র হাুঁটুজত্ 
ড়চর ধ্জরজে। সি ড়মড়লজয় দা াজলা নর্ দুই িায় াজত্ই প্লাস্টার 
করজত্ হজি আর ড়িক হজত্ হজত্ নমাট এক মাস ত্ার আজ  
নকাজো রকম িারী কাি করা িারি আর ড়িোোয় শর্যাশায়ী 
থাকজত্ হজি কম কজরও আ াই সপ্তাহ। সি ওষুধ্ ড়লজখ্ ড়দজয় 
আর খ্াওয়াজোর পেড়ত্ িজল ড়দজিয্ু চজল ন জলা িাড় জত্ 
ড়েজির। নসড়দে দুপুজরর রান্নাটা আড়মই কজরড়েলাম। আর নত্া 
নকউ নেই করার। আর নসড়দে নথজকই ঋড়ত্কা নর্ই সি 
কািগুজলা করজত্া সারাড়দে, র্ত্ সি ওর দাড়য়ত্ব ড়েজলা সিার 
প্রড়ত্, সি এজলা আমার  াজ  আর সাজথ ওর নদখ্া নশাোও 
করজত্ হত্। 
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আ ামী ড়দে নথজক সময়ত্াড়লকা পাজে ন জলা আমার। সকাজল 
উজিই ন লাম ঋড়ত্কার  জর। নদখ্লাম ও নিজ  আজে আর মা 
িজসড়েজলা ওর পাজশ। কথা িজল িােজত্ পারলাম, নিার পাুঁচটা 
নথজকই োড়ক ও নিজ  আজে। ওটাই আসজল ওর নরািকার ওিার 
সময় আর ওর ওিার পর, এই সাজ  পাুঁচটা ো াদ মা ও উজি 
পজ ে ত্জি আি একটু ত্া াত্াড়  উজিজেে। আর ওিার কারিটা 
হজলা ঋড়ত্কা। সকাজল নিজ ই োড়ক কাউজক ো িাড়েজয় িাথরুম 
র্াওয়ার নচো কজরড়েল আর পজর ন জে নমজেজত্ আর নসই 
আওয়াজিই মার  ুম নিজঙ্গ র্ায় আর মা ওজক ড়েজয় র্ায় 
িাথরুজম। এটা নদজখ্ ড়িক করলাম আি রাত্ নথজক ওর আর 
ড়ত্ড়ন্নর সাজথই  ুমাজিা েইজল মা-নক অর্থা ড়িরক্ত হজত্ হজি। 
র্ড়দও মা একটুকুও ড়িরক্ত হয়েী, িরিং ড়চড়্ত ত্ ড়েল ওজক ড়েজয়। 
ত্ারপর ড়কেু ওষুধ্ নদওয়ার ড়েজলা ওজক, নসগুজলা ড়দজয় ড়েজয় 
ড়েজি একটু নেশ হজয় িুকলাম রান্না জর, মাও এজলা সাহার্য 
করজত্ মাো করাজত্ িলজলা নর্ এটুকু সাহার্য উড়ে সি সময়ই 
কজরে রান্না করজত্। দুিজে রান্নার কািটা নসজর ড়ত্ড়ন্ন নক 
উিালাম আর ওজক নেশ কড়রজয় সিাই ড়মজল সকাজলর খ্াওয়ারটা 
নখ্জয় ড়েলাম। এরপর িাসে মািা, কাপ  নধ্ায়া,  র নমাো সিই 
এক এর পর করজত্ লা লাম, আর মা নক িললাম ঋড়ত্কা নক 
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নখ্য়াল রাখ্জত্ েইজল মা নকাজো কািই পুজরা পুড়র করজত্ ড়দজত্া 
ো আমাজক। সি কাজির মাজে হটাৎ েির চজল নর্জত্া ওর ড়দজক 
আর নদখ্ত্াম ও ত্াড়কজয় আজে আমার ড়দজক, মে খ্ারাপ ড়েজয়, 
কারি ও নকাজোড়দে আমাজক ড়কেু করজত্ ড়দজত্া ো আর নর্ই 
আমার েির ওর উপর নর্ত্, অেয ড়দজক ত্াকাজোর িাে করজত্া। 
এই িাজিই সারাড়দে নকজট ন জলা। রাজত্ খ্ািার এর পর  ুজমাজত্ 
র্াই, ড়ত্ড়ন্ন নকও ড়েজয় আড়শ আমাজদরই  জর, ওজক মাজে শুইজয় 
দুপাজশ সুলাম দুিজে। আি প্রায় দুই িের পর এক ড়িোোয় 
আমরা। খু্ি িা্ত  ড়েলাম ত্াই ড়িোোজত্ মাথা রাখ্জত্ই  ুড়মজয় 
পড় । পজর সকাজল  ুম িািজত্ই নদড়খ্ মাজে ড়ত্ড়ন্ন নেই চজল 
ন জে িাম্মা আর িাকুদিার কাজে, ড়িোোয় ড়েলাম শুধু্ আড়ম আর 
ও। উজি পরলাম নদড়র ো কজর আর শুরু একই নসই 
সময়ত্াড়লকা ড়হজসজি কাি করা। আি রাত্ নথজক ড়ত্ড়ন্ন  ুমাজত্া 
ো আমাজদর সাজথ, শুধু্ আড়ম আর ওই শুত্াম একসাজথ। এই 
িাজিই ড়দে গুজলা নপজরাজত্ থাকজলা, একড়দে, দুইড়দে, ড়ত্েড়দে 
কজর এক সপ্তাহ। নরাি নিাজর ওিা, সিার িেয কাি করা আর 
িা্ত  হজয় ড়িোোয় পজ  র্াওয়া। খু্ি ড়িষণ্ণ লা জত্া মাজে মাজে। 
আর িুেলাম আসজত্ আসজত্ এই ড়কেুড়দজেই আমার এই অিস্থা 
আর মােুষটা নত্া কজত্া িের নথজক এই সি করজে আর সাজথ 
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ড়েজির চাকড়রটাও সামলাজচ্ছ। িাজেে নসড়দে নথজক একটা 
আলাদা ্রমো িন্মাজলা ওর প্রড়ত্। নসই নর্ আমাজদর কজলজির 
অপড়রপক্ক িাজলািাসাটা ড়েল, ত্ারপর ড়িজয় ত্ারপর নসই িাজি 
সম্পকিটাজক সময়ই ড়দজয় ওিা হয়ড়ে পূিিত্া পাওয়ার, র্ড়দও 
নিড়শর িা  নদাষটা আমারই ড়েজলা, নসই সময়টা মজে হজলা নর্ে 
সম্পকিটা এখ্ে পাড়চ্ছজলা। 

ড়দে নপজরাজত্ রইজলা আর ত্ার প্রড়ত্ িাজলািাসাটা নর্ে ড়ফজর 
ড়ফজর আসড়েল আমার মজে। নসই ড়দে গুজলা, নসই সময়গুজলা 
নিজস আসড়েজলা র্খ্ে িাজলািাসায় ড়মজল ড়মজশ একাকার ড়েলাম 
দুিজে। মজে মজে ড়িক করলাম ড়ফরজিা ো েজয়ডাজত্ আর। ওই 
কািটা নেজ , কলকাত্াজত্ই নকাজো কাি খু্ুঁজি নেি। সময় 
লা জি একটু আর নিত্েটাও হয়জত্া মজের মত্ে পাজিা ো ত্াও 
নর্টুকু িযািংজকর খ্াত্ায় আজে নসটুকু নত্ চজল র্াজি। আর এই 
লকডাউে এটাও ড়শড়খ্জয়জে নর্ আমাজদর নরািকার িীড়িকাজত্ 
িরুড়র ড়িড়েসগুজলার আড়থিক মূলয র্জথে কম, অথি নত্া আমরা 
খ্রচ কড়র ড়েজিজদর সদাড়িক িীড়িকার সামগ্রী গুজলাজত্। এটা 
মজে নিজি রাখ্লাম ত্জি ওজক িলার সাহসটা নিা াজত্ সময় 
নলজ জে অজেক। িাজলািাসা র্খ্ে ড়েল ো এই িয়টাও ড়েল ো 
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আর এখ্ে িয়টা এজসজে কারি িাজলািাসাটা ড়ফজর নপজয়ড়ে। 
িয়টা ওর নথজক ো, ওজক হারাজোর িয় এটা। (চলজি) 
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রু্েিাি আম্ফাে 

িিে কুমার ড়িশ্বাস 

 
দড়ক্ষি-পড়িম আকাশ পাজে,  

ধূ্সর কাজলা নম  সািজলা রজি, 

উথাল সা র মাত্ল িাজে, 

অজস্ত্রর েলক ক্ষজি ক্ষজি, 

ড়ক িাড়ে নকাে িয়ঙ্কর আসজে এই ধ্রাত্জল? 

 

সা র সমত্ল একট কজর  

হােল আ াত্ ড়িত্র-িাইজর,  

করল চুরমার মাথার োজদ নর, 

সা র নদখ্ড়ে নশায়ার ড়শয়জর, 

পালাই নকাথায় নেই নর্ পথ, ড়মজে লুকাই নকালাহজল।  
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ড়ক কজরজে পােীয় আধ্ার?  

ড়িদুৎরাজির হািাজরা ত্ার?  

িলকামাজে ডুড়িজয় ড়দজল মােুজষরই অন্নাধ্ার? 

সাড়র সাড়র মৃত্জদহ : মােুষ েয় শুধু্ িৃক্ষরাি । 

 

রু্ে নশজষ নদখ্লাম হায়, মমিাড়্ত ক দৃশয!   

চতু্ড়দিজক কান্না, র্া ড়েল সি অদৃশয,  

ত্ারপরই হাহাকার সিাই নর্ ড়েঃে 

র্া  টাজল আম্ফাে তু্ড়ম, সিই অড়িশ্বাসয !!  

আর েয়, আর েয় সাঙ্গ কর নত্ামার এই রু্েিাি ।।                        
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সুদীপ ন াষাল 

 

একিার নত্ার নেজল েজরজের কথা িািড়ল ো। নদজহর ড়খ্জদ 
নমটািার িেয িের ো  ুরজত্ই আিার ড়িজয় করড়ল। িনু্ধজক, 
রজমে িলজলা। 

- ড়ক করজিা িল। সমাজি নোিংরাড়ম করজত্ আমার িাজলা লাজ  
ো। মােুজষর সহিাত্ প্রিৃড়ত্ত প্রশমে নত্া করজত্ হজি। েকল সাধু্ 
হজয় নলাক িকাজত্ পারজিা ো। ত্াই আিার ড়িজয় করলাম। 

- িাজলা কজরজো। এিার সৎমার অত্যাচাজর নেজলটা িু জি। শুধু্ 
িাজত্লা। কালজক নত্াজক হা কাটা  ড়লজত্ নদখ্লাম। ড়িজয় 
কজরড়েস ত্িু েিাি ন জলা ো। 

- এই একটু আজস্ত কথা িল। নিৌ শুেজত্ পাজি। 

- ড়েঃ ড়েঃ ড়েঃ 

এই কথা িজল রজমে নিড়রজয় ন জলা। 
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নেজল েজরে কজলি নথজক এজস িলজলা, িািা পাুঁচ হািার টাকা 
লা জি। আড়ম কড়ম্পউটার নকাজসি িড়ত্ি হজিা। 

িািা চুপ কজর আজে। সৎমা রান্না র নথজক নিড়রজয় এজস িলজলা, 
একটা টাকাও পাড়ি ো। আমাজদর িড়িষযৎ আজে। নত্াজক আর 
প জত্ হজি ো। ড়েজিরটা ড়েজি নদজখ্ নে। নত্ার খ্ািার নিা া  
করজত্ পারজিা ো। র্া নিজরা এখ্াে নথজক। মজরও ো আপদ। 
ত্ারপর োমীর সামজেই অকথয  ালা াড়ল শুরু করজলা। োমী 
আসাড়মর মজত্া চুপজস ন জলা িার্িার িজয়। 

নেজল িািাজক আিার িলজলা ত্ার েজপ্নর কথা। 

িািা সমস্ত কথা শুেজলা। উত্তর নেই। ড়িত্ীয় িার্িার নপ্রজম হািুডুিু 
খ্াজচ্ছ অজর্া য িািা। িািা চুপ কজর মাথা ড়েচু কজর রইজলা। 
েজরে নিড়রজয় ন জল সৎমা িলজলা, িুেজল িাুঁচলাম আমরা। পজরর 
নেজল থাকজলই োজমলা। 

েজরে ড়িক করজলা নস ত্ার মৃত্ মাজয়র কাজে র্াজি। অপমাজে 
ত্ার িাহযজ্ঞাে লুপ্ত হজয় ন জলা। সৎমার এই অপমাে নস সহয 
করজত্ পারজলা ো। অন্ধকার ত্ার মে অড়ধ্কার কজর ড়েজলা 
ড়েজমজষ। আশা নহজর ন জলা ড়িষাজদর কাজে। 

নস নম  হজয় ন জলা মাজয়র নখ্াুঁজি। 
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খ্িরটা ে াজত্ সময় নিড়শ লা জলা ো। অসত্ীর কাজে খ্িরটা 
ন জলা। ত্ার িদজে ত্খ্ে ন াপে  জিি ন ািজরর হাড়স... 
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প্রিিকুমার চক্রিত্িী 

 

অযাড়ক্সজডজন্ট নচাখ্ দুজটা নখ্ায়াজোর পজর ঋত্ম এখ্ে একদম 
 জরই িসা। স্ত্রী ড়ত্ড়ত্জরর উপজরই সমূ্পিিিাজি ড়েিিরশীল। িের 
চাজরক হল ওজদর ড়িজয় হজয়জে। নকােও ইসুয হয়ড়ে। সরকাড়র 
চাকুজর। নরাি অড়ফজস র্ািার আজ  ড়ত্ড়ন্ন ওর স্নাে, খ্াওয়া, 
খ্াওয়া-দাওয়া সি ড়মড়টজয় র্ায়। আিার সজন্ধযয় ড়ফজর এজস সি 
কজর । 

রড়িিার ড়কিংিা েুড়টর ড়দেগুজলাজত্ ড়ত্ড়ত্র আজরাও নিড়শ সঙ্গ নদয়। 
মজের মজত্া খ্ািার তত্ড়র কজর। দুপুজর খ্ািার পজর নকােড়দে 
একসজঙ্গ িজস  ল্প কজর। আিার নকােড়দে  াে  ায়, নকােড়দে 
নমমাড়র নখ্জল। 

ড়কন্তু, ইদােীিং ওসজি নকমে নর্ে িাটা পজ জে। েুড়টর ড়দে হজলই 
দুপুজর খ্ািার পজর আর িাড় জত্ থাজক ো। নফজর সজন্ধযর পজর। 
ড়িজঞ্জস করজল উত্তর নদয় ো। চুপ কজর থাজক । 

ঋত্ম নিাজে, ও এড় জয় র্াজচ্ছ । ড়েঃষ্প্রাি 
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িীিজে হয়জত্া একটু উষ্ণত্া নখ্াুঁিার িেযই ও িাইজর র্ায় । 
লজ্জায় িলজত্ পাজর ো। ওর আর নদাষ কী ? এই িজয়সটা নত্া 
একটু আে্ ফুড়ত্ি করারই সময়। ওর িারা নত্া আর নসই সাধ্ 
পূিি হজি ো। 

আিও ড়ত্ড়ত্র নেই। দুপুজর খ্াওয়া-দাওয়া ড়মড়টজয় নিড়রজয় ন জে। 
ওজক িজল র্াওয়ার প্রজয়ািে পর্ি্ত  মজে কজরড়ে। 

সারাড়দে ফ্ল্যাজট একা থাকজত্ ওর িীষি কে হয়। একটা 
হীেমেযত্া এিিং ড়িকজল্পর দহে ওজক সারাক্ষি নর্ে ত্াড় জয় ড়েজয় 
নি জো শুরু কজরজে। শুধু্ মাজয়র কথাই মজে পজ । ড়িজয়র পজর 
শুধু্মাত্র ড়ত্ড়ত্রজক খু্ড়শ করার িেয- মাজক িৃো্রমজম পাড়িজয় 
এখ্াজে এজস উজিজে। আি র্ড়দ মা কাজে থাকজত্া, ত্াহজল... 

আর িািজত্ পাজর ো। আত্মশ্লা া আর অেুজশাচোয় মাথার 
নিত্রটা দপদপ কজর। উন্মাজদর মজত্া আচরি করজত্ ইজচ্ছ 
কজর। হিাৎ এক মড়হলার কান্নার আওয়াি, নসই সজঙ্গ কাুঁপা কাুঁপা 
হাজত্র স্পশি ! 

ঋত্ম অেুিূড়ত্জত্; িুেজত্ পাজর- ওর মা ! িােজত্ চায়, একা 
ড়চজে এজলা ড়কিাজি ? 
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মাজয়র িিাজি ঋত্ম চমজক ওজি। একা আজসড়ে ! ড়ত্ড়ত্র ড়েজয় 
এজসজে ! প্রজত্যক েুড়টর ড়দে দুপুর ও ড়েজির হাজত্র তত্ড়র খ্ািার 
ড়েজয় মাজয়র সাজথ নদখ্া করজত্ নর্ত্ ! 

-ড়েঃ ! মজোজক্ষজদ ঋত্ম দু-হাজত্ ড়েজির মুখ্টা নিজক িজল ওজি- 
ড়িকজল্পর দহজে কী সি উজো-পাোই ো িািড়েজলা ! 
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উত্তম নচৌধু্রী 

 

সি রিং হয় ো রড়িে। 

সি কথা দযাজখ্া প্রড়ত্ড়দে 

উজিাজে দাুঁ াজত্ পাজর ড়িক? 

সি মুখ্ মুখ্ড়রত্ েয়, 

কারও কারও তধ্র্ি-পজথ 

নিজ  ওজি সড়হষু্ণত্া-পাি। 

সি  র হয় ো  জরায়া 

দরিা-িাোলা খু্জল র্ায়, 

পড়রজিশ, পুজরাজো  রাো 

অমাড়য়ক মাদুর ড়িোয়। 
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েয়ে দত্ত 

 

একরাশ উৎকন্ঠা ড়েজয় 

েুজট চজলজে পথপ্রা্ত জর, 

নপজটর দাজয় সহস্র নক্রাশ দূজর 

পড়রিার পড়রিে নফজল নরজখ্ 

দুজিলা দুমুজিা খ্ািার নিা াজ র আশায়, 

আি ওরা র্ার্াির। 

িয়ািহ মহামারীজত্ সমাি র্খ্ে পথভ্রা্ত  

চাড়রড়দজক ত্াড়কজয় নদখ্ ওরা আক্রা্ত । 

ড়মলজে ো খ্ািার, চাইজে শুধু্ পড়রিজের সঙ্গ পািার। 

নকউ পাড়র ড়দজচ্ছ সাইজকজল 

ড়কিংিা পাজয় নহুঁজট, 

েুজট চজলজে ড়দেরাত্ 
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রক্ত মাখ্া পথ আি। 

নর্জত্ হজি ড়েজির নদজশ 

আত্মীয় পড়রিে আজে পথ নচজয়। 

নিুঁজচ ড়ফরজল অিশযই হজি নদখ্া, 

আি নর্ ওরা েিে হারা। 

এত্কে িুজক ড়েজয় ড়ফরজে র্ারা 

িাজলাজিজস োম নরজখ্জে সমাি 

পড়রর্ায়ী ্রমড়মক। 
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শীজষি্ু ন াষ 

 

কত্টা নচজয়ড়ে নত্ামায়? 

এই মােুষ হীে োজথির দুড়েয়ায়! 

আমার িুজকর নচারা দিদপাড়ে. 

নত্ামায় নিা  কজর নশাোজত্ চাইড়ে। 

নত্ামার অর্াড়চত্ দুঃখ্ গুজলা... 

সীমাহীে নলাজির ক্ষড়ত্কর ড়পপাসা গুজলা... 

নফজল ড়দজত্ নচজয়ড়ে ি  হজয় র্াওয়া েজখ্র মজত্া। 

খু্ি নিড়শ ড়ক নচজয়ড়ে নত্ামায়! 

ত্জি ো চাইজত্ই অিজহজল ড়দজয়ে আমায়। 

ত্িুও, িাড়্ত হীে অজপক্ষায় নত্ামারই েড়ি নিজিড়ে, 

ত্াই আি অিসন্ন হৃদয় নক সজঙ্গ নপজয়ড়ে। 

অিসন্নত্া আর িাজলািাসজত্ চায় ো, 
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আর িাজলািাসা চায় ো... 

চায় নত্ামার ড়েিজ  হজয় র্াওয়া মজের আজরা য, 

নত্ামার শত্ ড়েন্ন িীিি আজিজ র মােড়িক আড়িিাত্য, 

অজেক নচজয়ড়ে োথ নত্ামার কাজে, 

পারজল পূরি ড়দও পূরি কজর। 

ইড়ত্, 

িাজলািাসাজক আ জল রাখ্ার মত্ নকউ! 
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অড়গ্নড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি) 

 

সাড়হজত্য থাজকা িনু্ধ, আেজ্ থাজকা... 

ড়েমিল সুজখ্র পরশ নমজখ্ রাজখ্া । 

প্রকৃড়ত্র মাজে পাই নস্নজহর নোুঁয়া.. 

সাড়হত্য মাজে আজে ড়েজিজক পাওয়া! 

সাড়হত্য নসিায় নেই দুঃখ্ নর্ নকাজো, 

রাখ্ে ত্রত্ািা শরীর ও মেও।।
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চুমড়ক দাস 

 
পারজল তু্ড়ম মাজ া- 

নকমজে পারজল িজলা? 

কথায় আজে- 

‘কুপুত্র র্ড়দ িা হয়, 

কুমাত্া কখ্জো েয়’। 

ত্জি তু্ড়ম নকে? 

নকে করজল মাজ া? 

ড়ক নদাষ কজরড়ে িজলা? 

নর্, এত্ িজ া শাড়স্ত ড়দজল আমায়। 

শুধু্, নত্ামার নকাজল আসজিা িজল; 

একটু নত্ামায় জ্বালাজিা িজল। 

ত্াই িজল আমায় তু্ড়ম - 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৫ 

িীড়িত্ই পুজত্ ড়দজল ! 

মাজ া- মা আমার, নকে? 

শুধু্ই ড়ক আড়ম পুত্র েই, কেযা িজল? 

োড়ক- ড়পত্া আমায় নেয়ড়ে নমজে? 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিত্িী 
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প্রিাপড়ত্ পাখ্ো নমজলা 

ড়েজিদজে- িড়ি েস্কর 
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আটি  যালাড়র 

 
ড়শল্পী- েীলাঞ্জো িযোড়িি 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৫ 

পািজকর মত্ামত্ নেপজথয- 
 

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

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মত্ামত্ 
িাোজত্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মত্ামত্ই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্া ও। 

পাজয় পাজয় ১৪৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লা জে আমাজদর প্রড়ত্ড়ট সিংখ্যা িাোজত্ 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজত্ তু্জল ড়েজত্ ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, ত্জি েড়ি 
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজত্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পািাজত্ 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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সূজর্িাদয় 

Camera-man of the week 

নসৌড়িক দাস 
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পুেি 

প্রড়ত্িারই েতু্ে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার ত্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, ম্ত িয সিই িাোজত্ পাজরে 
ড়েড়িিধ্ায়। ে া, কড়িত্া, অিু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইত্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়ত্িাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


