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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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- শড়মত কমিকার, িরুে নমাহরী, সম্রাট সাম, 
শুিাড়শস কর, েড়িতা কািিী, সমড়পিতা সরজখ্ল, শুভ্রেীল 
চক্রিতিী, পড়ল ন াষ, েীতা কড়ি, নসামোথ নিড়েয়া, মােস 
রায়, রািা নদিরায়, ঐশী নদি, অয়ে চযাট্টািিী, এড়িক্স, 
রািদীপ িসু, সুদীপ ন াষাল, ড়পয়ালী চক্রিতিী (ড়পড়ি), 
তরুিকুমার দাস, রািা নপাদ্দার, ড়সদ্ধাথি িসু, অড়িড়মত্র (ডঃ 
সায়ে িট্টাচার্ি), রিি আলী, চুমড়ক দাস এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, শুভ্রড়িৎ সাহা, রুমড়ক দাস এিিং তুড়হে 
সাজ্জাদ নসখ্। 
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ফড় িং কথা 
 

স্বৈরাচারী শাসেিযিস্থা ও অগ্রাসে েীড়ত নকমে ড়েিেীয়  টোর 
পড়রিড়ত ড়দজত পাজর তার উদাহরি িারজতর প্রড়তজিশী নদশ ড়চে। 
তজি নকােকাজলই তাজদর কাছ নথজক প্রড়তজিশী সুলি আচরি 
িারত পায়ড়ে। সম্প্রড়ত লাদাখ্ ও গালওয়াল এ দু’নদজশর 
সীমাজের কাজছ িারত ও চীজের নসোজদর মজযয সিং জষি ২০ িে 
িারতীয় নসো শহীদ হজয়জছে। আহত নসোজদর কাজছ িাো নগজছ 
সীমাজে আজিয়াস্ত্র িযিহাজরর অেুজমাদে ো থাকায় কাাঁটা তাাঁর 
পযাাঁচাজো এক ড়িজশষ যরজির লাড়ি িযিহার কজরজছ চীজের 
নসোরা। তজি িারতীয় নসো িীর-ড়িক্রজম ল াই চাড়লজয়জছ তাজদর 
ড়িরুজদ্ধ। নদশ মাতৃকার িেয িারতীয় নসোর এই আত্ম-িড়লদাে 
আমরা ড়কছুজতই িযথি হজত নদজিা ো। চীে-নক নকািিাসা করজত 
আমরা িযিহার করজিা ো চীজের স্বতড়র নকাে ড়িড়েস। এই 
প্রড়তজ্ঞা ড়েজত হজি সিাইজক। িারত শাড়েকামী নদশ ড়কন্তু নদশ 
মাতৃকার ওপর নর্ নকাে ড়িজদশী অতযাচাজরর ড়িরুজদ্ধ রুজখ্ 
দাাঁড় জয়জছ প্রড়তিার। নেট ফড় িং এর পক্ষ নথজক সযালুট িাোই 
নগাটা িারতীয় নসোিাড়হেী-নক। তারা আজছে িজলই আমরা 
ড়েড়িজে থাকজত পারড়ছ প্রড়ত মুহূজতি। িয় ড়হি... 
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হজি ড়ক 
শড়মত কমিকার                    

  

িারিার নচষ্টা কজর র্াড়ি হজি ো- 

নকাে ড়কছু করজত নগজল নতা সময় লাজগ। 

ড়কন্তু পড়রজিশ প্রকৃড়ত নকাে ড়কছুই করজত ড়দজি ো।  

শুযু িাযার পর িাযা- 

কািটা ড়ক তজি করজত নদজি ো?  

এমড়েজতই একটা কাি করজত আমাজদর িছর গড় জয় র্ায়!  

তার উপর িাযা হজি ড়ক কজর। 

সড়তয কথা ড়ক এখ্ে িলা র্ায়?  

হয়জতা র্ায়, িলজলই পাগজলর িদোমটা ড়েজত হজি। 

তাই কািও করজত হজি িদোমটাও ড়েজত হজি।  

আমরা নতা একটা নদজশ িাস কড়র।  

স্বিড়চজত্রযর মজযয ঐজকযর নদশ এটা!  
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সুতরািং একটা কাি করজত িািজতই হজি। 

ড়েয়ম কােুে নমজে ো করজল কারা িাস।  

সাযারি তুড়ম করজি ড়ক কজর একটা কাি!  

ইিা কজর অজেক ড়কছু করজত নদজি ড়ক তাই। 

ইিাটা ড়ক এিিং নকে িাোজত হজি।  

তজিই ড়মলজি ছা  নতামার নসই কাি করা! 

ৈপ্নপূরি ড়ক আর শুযু শুযু হয়।  

ড়কছু একটা ড়দজত হজি, ো হয় আর হজি োর দজল। 
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ড়প্রয় সখ্া 

িরুে নমাহরী 

 

ড়প্রয় সখ্া আিই স্বিশাখ্ী তপ্ত নরাজদ। 

িালুকাময় ড়িস্তীিি পথ নর্ে কারাগার। 

শতড়ছন্ন প্রতযাখ্াজের ড়চড়ি হাজত ড়েঃসিজচ নহাঁজটড়ছ… 

এ পথ নর্ে মরীড়চকা যু-যু কজর িাড়ল। 

ওই শীতল হাজতর স্পজশি পাজিা মুড়ি, পাজিা ড়িশ্বাস। 

এ কণ্টকময় পথ ফুজরাজিই নহাঁজট চজলড়ছ, আরও হাাঁটজিা… 

ড়দগেিুজ  ঊষার সূর্ি আিারও ড়দজি রড়িম নেশা। 

পথজচজয় িায় দাাঁড় জয় তুড়ম ড়েঃশতি িাজলািাসা…! 

ড়িশ্বাজস িাাঁসা েয়ে-রু্গল নকৌতূহজল িরা... 

এ ড়চড়ি নর্ে শতিজষির নশষ দশজকর িৃহৎ প্রড়তিড়ি... 

আড়ম িাড়ে আিারও িশীিূত হজিা নপ্রমময়ী দু'েয়জে। 

নস ড়চড়ি অপ্রকাড়শত নথজক র্াজি নতামার অজগাচজর... 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৬ 

কযাজেস্তারা 

সম্রাট সাম 

 
পাহা  নিজয় েদীর মজতা অন্ধকার োমজছ, 

আর আড়ম সন্ধযার িালুচজর হাাঁটড়ছ। 

সাইজলাজের অড়ছলায় ন ন্না আছ াজি শহজর, 

আর আড়ম তা আদর নিজি গাজয় মাখ্ড়ছ। 

এক সমুজের নেউজয় ড়মজশ আজছ ড়িসৃ্মড়ত, 

আড়ম প্রড়ত রাজত তার নখ্াাঁজি নির হই। 

নর্ িঙ্গল নিাঁজচ আজছ নরাদু্দর ছা াই, 

আড়ম তাজক উপহাজর সাতরঙা ঝা িাড়ত ড়দই। 

নর্ সিারুর কাাঁটায় আমার মুখ্ রিাি হজয়ড়ছল, 

আড়ম তাজক কযাকটাস নিজি ক্ষমা কজরড়ছ। 
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ড়দেড়লড়প 

শুিাড়শস কর 

আড়ম ড়শশু - 

স্বশশজি প্রিাজতর ড়েমিল আেজি 

নখ্জলড়ছলাম অজেকক্ষি।  

হিাৎ ফুটে দুপুর,   

একরাশ নহামওয়াকি - 

িয়ঃসড়ন্ধর নরখ্ড়চজত্রর 

উাঁচু-েীচু দাজগ,  

রিাি নর্ৌিে, শরীর মেজে- নিায়ার-িাাঁটা । 

প ে ড়িকাজল শুযুই 

 র নগাছাজোর পালা। 

আর িড়িষযজতর সঞ্চজয়,  

হজেয হজয় খু্াঁড়ি- 

একটুকজরা শাড়ের িুদ্ িুদ্ । 
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অোহুত 

েড়িতা কািিী 

 

ড়দজক ড়দজক কলরি 

ওই িুড়ঝ নগল নগল 

হাহাকার নমজতজছ যরিী নকাজল। 

 

ড়চজের িল শুকাইজছ 

অশ্রু িাড়র পড়রচয়  

জ্বড়লজছ মরি নরাষােজল । 

 

োম োম কড়র উড়িজছ, 

নিজি মৃতুয রু্জদ্ধর  

অশড়ে সিংজকজতর ডিা । 
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আি ড়েছক নছজল-নখ্লা েয়,  

েয় এজতা শুযু িীিে-মরি নখ্লা 

মৃতুয উপতযকায় নর্ে অোহুত শিা । 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়ফজর নদখ্া 

সমড়পিতা সরজখ্ল 

 
মজে পজ  আিও একলা দুপুজর 

সু্কল ড়ফরড়ত প ুয়াজদর নকালাহজল- 

আমার সু্কলিীিে ৷ 

সময় র্জে ির কজর আড়ম  

ড়ফজর ড়গজয় নদড়খ্ সিই আজছ নতমেই  

ড়গজয়ড়ছলাম নছজ  নর্মে৷ 

নেই শুযু আি নসই নচো মুখ্ ; 

এজসজছ কতও েূতে ৷   

নেই আি ড়কছু নেহপরায়ি ড়শক্ষক-ড়শড়ক্ষকাগি, 

কাজলর ড়েয়জম হজয়জছে তাাঁরা আি "পৃড়থিী"র প্রািে ৷ 

মজে পজ  র্ায় ড়টড়ফে-টাইজমর নিঞ্চ িািাজো গাে- 

সাজথ আজস তার নগজটর ফাাঁক গজল নতজল-ি া িািার ঘ্রাি ৷ 
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মজে পজ  আি নশষ ড়দজের নসই নশষ ড়িদাজয়র ছড়ি, 

নেজহর আড়লঙ্গজে এজক অপরজক ড়েজয় িাহুজডাজর যড়র, 

আগাম ড়দজের শুজিিা িাড়েজয় নির হজয়ড়ছ র্খ্ে, 

মুচড়ক নহজস ড়িদযার আলয় িজলড়ছল িুড়ঝ তখ্ে -  

"নর্খ্াজেই র্াস, র্ত িজ া নহাস  

িুলজত পারড়ি ো আমায়, 

রজয় র্াজিা আড়ম, রজি নসই লাস নতার সৃ্মড়তর পাতায়" ৷ 

একদল র্াজি, আসজি আর এক- 

েূতে হজি পুরাতে, 

শুযু ড়েিলিাজি কজর র্াজি িজ া আমার "ড়শক্ষায়তে" ৷৷ 
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ব্রজের কুজহড়লকা 

শুভ্রেীল চক্রিতিী 

 

ড়েড়মে আর উপলজক্ষর পাথিকয খু্াঁিজত র্ত িা জছ আেঃ-নকাষীয় 
ড়িজেষি, ড়িক ততই িা জছ োড় মা ড় জর োড়িশ্বাস। ওম 
আও াজোর সাজথ সাজথ ড়রি সন্নযাসীর কুজহড়লকা ড়িিতিে, 
মযযিতিী মাযযাকষিজি ড়কছুটা অড়তড়রি টাে। 

ড়িক কতটা নগজল পাওয়া র্াজি আর একটা ড়িশ্ব, অজপক্ষা কজর 
আজছ ড়হগ্স-নিাসে। িহুমাড়ত্রক ড়িলাড়সতা নথজক মুড়ি নপজত 
ড়ছটজক নগজছ মঙ্গল, হয়জতা সজঙ্গ ড়েজয় নগজছ ড়কছু ড়িতাড়েক 
িস্তুিাদ। উিাড়সত সুরাপাজে র্খ্ে আকন্ঠ আসি সি কক্ষপথ, 
তখ্ে ড়কছু স্বমড়থলী নপ্রজমর সাক্ষী নথজক র্ায় িাগড়তক র্র্াড়তরা।। 
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ি  সিংজশাযে 

িৃড়ষ্ট (পড়ল ন াষ) 

 

ড়রিু আর ড়রয়া নিড় জয়ড়ছল  ুরজত। ড়কন্তু ড়ক িুত চাপজলা, 
দু’িজেই ড়িক করজলা ড়িজয় করজি। সাতপাাঁচ ো নিজি ড়িজয় 
কজরই নফলজলা। িািা-মা মােজি নতা... এই সিংশজয় ড়রিু ড়রয়াজক 
িজল আড়ম নতা নতমে ড়কছু কড়রো, দু-একটা ড়টউশে ছা া ! 

নশজষ ড়রিু ড়রয়াজক িজল তুড়ম এখ্াজে িজসা, নদড়খ্ মাজক মযাজেি 
করজত পাড়র ড়কো! এই িজল ড়রিু ড়রয়াজক নেশজে িড়সজয় নরজখ্ 
চজল আজস। 

অজেকক্ষি হজয় নর্জত কল কজর দযাজখ্ ড়রিুর নফাে সুইচ অফ। 

িািজলা, হয়জতা নফাজে চািি নেই ওর... 

রাত র্খ্ে েটা তখ্ে ড়রয়া মাথার ড়সাঁদুর মুজছ  জর ড়ফজর আজস। 
একটু িুজলর িেয ড়রয়ার িীিেটাই নশষ হজয় র্াড়িজলা । 

নস এখ্ে ড়েজির পাজয় দাাঁ াজত ড়শজখ্জছ। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৬ 

 

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 ড়লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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আমার িাষা 

েীতা কড়ি 

 

িািংলা িাষার িেয লজ জছ, লজ জছ আমার িাই 

িীজরর মতে িীিে ড়দজয়জছ, গড়িিত আমরাই 

পাড়কস্তাজের অত্ র্াচাজরর িিাি ড়দজয়জছ র্াাঁরা 

তাাঁরাই মহাে, তাাঁরাই অমর, তাাঁরাই সিিজসরা 

িাষা-শহীজদর রজি নর্খ্াজে লাল হজলা রিাঙ্গে 

িাষার িেয সাঁজপজছ িীিে, উদার ড়চে-মে 

িুড়দ্ধিীড়ি, ড়শড়ক্ষত র্ত মহাে মাজপর মােুষ 

প্রমাি কজরজছ তাাঁরাই মােুষ, আজছ মাে ও হুাঁশ। 

ড়েপী ে ড়দজয় িব্দ করজি? ড়েঃজশষ হজি রি? 

িাষার িেয িাগ্রত হজলা অগড়িত িেগি 

িাষা-ড়িপ্লিী িাইজয়রা তাাঁজদর িীিে করজলা দাে 

নসই দােজকই সম্মাে কজর রাখ্জিা তাাঁজদর মাে 
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ওজদর িজয় িলজত হজি ড়ক, উদুি ো হয় ইিংরািী? 

দূর হাাঁজটা সি, দূর কজর নদজিা ওজদর সিার ি্ র্ািংরািী 

মাজয়র দুজযর, মাজয়র িাষার োই তুলো এই িজি 

মাতৃ-িাষাজত িলজিা, গাইজিা, িয়ধ্বড়ে দাও সজি। 

আমার িাষা, নতামার িাষা, আমাজদর িাষা সিজচজয় খ্াসা 

এ নর্ আমার প্রাজির িাষা, এ নর্ আমার িাজলািাসা। 
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উেড়ত্রশ পজয়ন্ট ফাইি- ৯ 

নসামোথ নিড়েয়া 

 

ফু ুৎ... ফু ুৎ 

ডাো নেই, অথচ অজ ার ইিায় িুাঁদ 

ছলো েয়, ড়রড়লি লি ড়িষাদ 

উপজচ নোজোিল সুপাড়রর িিুথিু 

োজমর আজগ ড়প্রয়তমার ড়েকার... 

এই তজি িাজলা অক্ষজরর যূসজর থাকা 

স্পশি রাজখ্া পাতার ঝুলে ছায়ায় 

কী িাজলা, ড়িগত ড়পজলপ্লর লজ্জা 

শূে্ জর্র নকজে রাড়খ্ অিাকসিংড়হতা 

ও ে ছুাঁ, নহাঁয়াড়লর সুখ্ আজলাকলতা... 
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কাকতালীয় 

মােস রায় 

 

গতরাজতর প্রিল ঝজ  সু্কল মাজির প্রকান্ড িট গাছড়ট উপজ  
পজরজছ সু্কল ড়িড়ডিং এর একদম যার ন াঁজষই। অজেক অকাজলই 
কালবিশাখ্ী নত উপজ  নগল গাছটা। িয়স খু্ি একটা নিড়শ ো 
এই নমজর নকজট পাঁড়চশ ড়ত্রজশক। এ নর্ে িাযিকয আসার আজগ 
নর্ৌিজেই অপমৃতুয। সকাল নথজকই একরকম মে িার ঋতব্রতর। 
রু্িক িয়জস তার িািার ড়েি হাজত নিাো এই গাছড়টজক নস 
মহীরুজহ পড়রিত হজত নদজখ্জছ। কািুড়রয়ারা সকাল সকাল 
দােিাকৃড়ত মৃত নদহড়টজক খ্ন্ড খ্ন্ড কজর নটজে ড়হচজ  ড়েজয় 
নগজলে ঋতর িাড় র সামজে ড়দজয়। কার্িত এ দৃশযর পর িৃড়ষ্ট 
নিিা স্বিশাখ্ী সকাজল ঋতর নচাজখ্র িল আর িাাঁয মােজলা ো। 

আি তার িািার পঞ্চম মৃতুয িাড়ষিকী। িছর পাাঁজচক আজগ িয়ািহু 
এক পথ দু িটোয় নস তার িািাজক হারায় ড়িক আিজকরই ড়দজে। 
অদু্ভত রকম কাকতালীয় এই দৃশযড়ট িছর নতইজশর ঋতব্রত-নক 
নিশ খ্াড়েকক্ষি নমৌে নরজখ্ড়ছল ড়িক নসই সময়টায়। 
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ড়লপড়েক আজলাচো 

রািা নদিরায় 

 

প্রথম র্খ্ে ড়লপড়েজকর িযিহার শুরু হজলা তখ্ে তার রঙ ড়ছজলা 
সাদা িা ৈি ! 

মূলত নিাাঁট ফাটা িন্ধ করা, ফাটা নিাাঁজটর জ্বালা কমাজোই উজদ্দশয 
ড়ছজলা । র্ড়দও আিজক এর িযিহার ড়িন্ন উজদ্দজশযই করা হয় ! 

ড়লপড়েক স্বতড়র হয় নমাম, নরড়  িা পযারাড়ফে, কযাের অজয়ল 
ইতযাড়দ িাতীয় নকাে নতল, চড়িি নর্মে লযাজোড়লে িা 
হাইজরাজিজেজটড কযাের, সুগড়ন্ধ, রিং, ড়িষড়ক্রয়া েষ্ট করজত পাজর 
এমে নকাে ওষুয ইতযাড়দ । 

একটা আদশি ড়লপড়েকজক হজত হজি আকষিিীয় ! অেুিজি এিিং 
নদখ্জত একই রকম হজত হজি ! এর গলোি নদজহর তাপমাত্রার 
নথজক অিশযই নিড়শ হজত হজি । ড়লপড়েক নর্ে নিাাঁজট সহজিই 
লাগাজো র্ায় এিিং চাড়রড়দজক সমােিাজি লাগাজো র্ায় । 

নিাাঁটজক শুকজো হজত নদজি ো, ফাটজত নদজি ো, খ্রখ্জর হজত 
নদজি ো । দী ি সময় নিাাঁজট নলজগ থাকজি ।  ামজি ো । চা নখ্জল 
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কাজপ, নপাষাজক ড়কিংিা রুমাজল ড়লপড়েক উজি আসজি ো । 
িছজরর পর িছর যজর একই রকম থাকজি । ঝজ া অথিা খু্ি 
িাণ্ডা আিহাওয়াজতও একইরকম থাকজি । কখ্জো নকাে ড়িষড়ক্রয়া 
থাকজি ো । নিাাঁজট লাগাজল কখ্জোই নিাাঁট জ্বালা করজি ো । 

সাযারি মাজের ড়লপড়েক সাযারিত এইসি প্রজয়ািেীয় 
শতিগুজলার সিগুজলা নমটাজত পাজর ো !!! 

(চলজি) 
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পরমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- ঐশী নদি 

 

নতামার শহর আজলায় নমা া 

অন্ধকার ড়েজখ্াাঁি, 

নতামার শহজর িাজলাই আজছা 

োও ো আমার নখ্াাঁি । 

আমার শহর খু্াঁিজছ আজলা 

নিিায় অন্ধকার, 

আমার শহজর, আি নতামার 

নদখ্া নমলাটা িার ।। 
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সদুপজদশ 

অয়ে চযাট্টািিী 

 

ে স্বযজর্িি ড়িদযা লক্ষীেি নশৌজর্িি ড়িো ির্ঃ । 

ে ঞ্জাজেে ড়িো নমাক্ষ ে দাজেে ড়িো র্শঃ ।। 

 

অথিাৎ - 

 

স্বযর্িয ছা া লক্ষী(যে/টাকা), 

নশৌর্িতা(িীরতা) ছা া ড়িিয়, 

জ্ঞাে ছা া নমাক্ষ(মুড়ি) ও 

দাে ছা া 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 চাে, তজি দুই/চার লাইজের অেঃড়মল 

কড়িতা পািাে। 
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যারািাড়হক গল্প- 

হারাজো সম্পকি 

এড়িক্স 
পিি-৩ 

 

নদখ্জত নদখ্জত ড়িক হজয় নগজলা ও। এখ্ে র্জথষ্টই িাজলা, ড়েজির 
সি কাি আিার সামজল ড়েজি, তিুও নর্টুকু পাড়র হাজত হাজত 
ওর সাহার্য কড়র, ও মাো কজর তজি এই সাহার্যর ছজলই নহাক, 
ওর কাছাকাড়ছ থাকজত পাড়র আর ওর ড়কছুটা আরাম হয় তাই 
কড়র। এখ্জো একসাজথই শুই। হিাৎ একড়দে নশায়ার সময় আর 
ড়েজির মজের কথা আটকাজত পারলাম ো, নিজঙ্গ প লাম, নকাঁজদ 
নফললাম আর আমার নচাজখ্ িল নদজখ্ িড় জয় যরজলা ও 
আমাজক, ড়িজজ্ঞস করজলা "ড়ক হজয়জছ? কাাঁদজছা নকজো এিাজি 
হিাৎ?" আড়ম িললাম "আর পারড়ছ ো, নতামাজক নছজ , নতামার 
পাজশ নথজকও নতামার নথজক কজতা দূজর সজর নগড়ছ আড়ম ড়েজির 
িুজল। পারড়ছ ো আর।" আমার মাথায় হাত িুড়লজয় ও িলজলা 
"নতামার িীিে, তুড়ম নর্িাজি চাও িাাঁচজতই পাজরা, তুড়ম ড়িজয় 
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কজরছ িজলই নর্ আমার সাজথ সারািীিে থাকজত হজি নসটা নতা 
িরুড়র ো, তুড়ম আলাদা হজত চাও আলাদা হজয় নর্জতই পাজরা। 
নসটা নতা নদাজষর ড়কছু ো।" ওর কথা গুজলা শুজে নর্ে আজরা 
নিজঙ্গ প লাম ড়েজিজক আজরা নছাজটা মজে হজলা এই মােুষটার 
কাজছ। নশজষ িললাম ওজক "আড়ম নতামাজদর সাজথ থাকজিা, চাইো 
আমার ড়ডজিাসি, চাইো টাকা, শুযু নতামাজদর ড়েজয় থাকজত চাই। 
এখ্াজেই একটা কাি খু্াঁজি নথজক র্াজিা। একসাজথ থাকজিা, িজলা 
ড়র তুড়ম থাকজি নতা আমার সাজথ?" এটা শুজেই ও আমায় নছজ  
একটু দূজর সজর িসজলা। ওর নচাখ্টাও নিিা তজি মুজখ্ ড়কছুই 
িলজলা ো। ড়িজজ্ঞস করলাম আিার "িজলা ো ড়র তুড়ম থাকজি নতা 
আমার সাজথই?" ড়কছুক্ষি পর উের ড়দজলা "ো। আড়ম থাকজত 
পারজিা ো নতামার সাজথ।" আড়ম কারিটা ড়িজজ্ঞস করজতই িজল 
উিজলা "তুড়ম র্া িজলছ, নর্ই ড়েিিয় ড়েজয়জছা এই সম্পকিটা ড়েজয় 
ড়েজির িযাপাজর নিজি আড়ম নসটাজতই রাড়ি ড়ছলাম। আর আি 
আড়ম ড়েজির িীিজের ড়সদ্ধাে ড়েজয় ড়েজয়ড়ছ আর আড়ম চাইো এই 
সম্পকিটা রাখ্জত। আশা কড়র তুড়মও নিার করজি ো আমায়।" এই 
কথাটা শুজে আর ড়ক িা িলতাম ওজক আড়ম। ড়িকই নতা িলজছ ও, 
আমার িীিজের ড়সদ্ধাে নেওয়ার অড়যকার আমার থাকজল ওর-ও 
অড়যকার আজছ ড়েজির িীিজের ড়সদ্ধােগুজলা নেওয়ার। র্ড়দও 
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িাড়ে ও খু্ি অড়িমাে কজর আজছ আমার ওপর, এটাও হজত পাজর 
নর্ ওর আত্মমর্িাদাজত অজেকখ্াড়ে আ াত নলজগজছ আমার কথায় 
অথিা ওর আমার প্রড়ত িাজলািাসাটা আি নকাথাও হাড়রজয় 
ড়গজয়জছ। কারিটা নর্টাই নহাক, অসম্মাে করজিা ো ওর কথার 
আড়ম শুযু প্রাথিো করড়ছ ওর আমার সাজথ নথজক র্াওয়ার। আর 
র্ড়দ ো থাজক তাহজল এই লকডাউেটা র্তড়দে আজছ, ড়েজির এই 
সুিিি মুহূতিগুজলা উপজিাগ কজর নেই। নশজষ ড়ক হজি এই 
সম্পকিটার পড়রিড়ত আড়ম িাড়েো তজি ঋড়তকা নক আিীিে 
িাজলাজিজস র্াজিা আর থাকজিা ওর আজশপাজশই, ড়েজির সি 
দাড়য়ত্বগুজলা পালে করজিা ওর প্রড়ত। িাজলা রাখ্জিা ওজক। 
(সমাপ্ত) 
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নদাষী 

রািদীপ িসু 

 
কািগ াজত তুলজল র্াজদর, কাটজি িািজছা মাথা। 

উজে এিার নদখ্জল তাজদর িীিে িইজয়র পাতা? 

 

হয়জতা রড়ঙে ড়ছল মেটা তাজদর, আাঁকজতা িড়িষযতও। 

হিাৎ নকে রি নছটায়, তুড়লর টাজে গিীর ক্ষত? 

 

ড়কজশারকাজলর ৈপ্নগুজলা হারাজলা নকাথায় আি? 

নকে তারা িাছজলা এ পথ, এমে  ৃিয কাি? 

 

সড়তয িলজল মারজত িুড়ঝ, নপজয়ড়ছজলা খু্ি িয়? 

নসড়দে নথজকই খু্াঁজি ড়েল তারা ড়মথযার আশ্রয়। 
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নকজ  ড়েজল সি অড়যকার তার, নর্টুকু েূযেতম। 

িাোজল তাজদর সমািড়িমুখ্, িড়ঞ্চত, অসম। 

 

ডাকজল তাজদর েীড়তর পজথ, িাগাজল মূলযজিাজয?  

তুজল ড়েল তারা নছারা িিুক, মজের প্রড়তজশাজয। 

 

নতামারই  ৃিায় িন্ম র্ড়দ আড়মও ড়হসাি কড়ষ, 

দাাঁ াও ড়গজয় ওজদর পাজশ, তুড়মও সমাে নদাষী।। 
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সুদীপ ন াষাল 

 

েিড়ম ড়েড়শজত যুেুড়চ োচ চলড়ছজলা দুগিামন্ডজপ। ড়রতা োজচর ফাাঁজক 
নদজখ্ ড়েজলা তপুর নচাখ্। ড়েস্পলক দৃড়ষ্ট তপুর নচাজখ্। ড়গলড়ছজলা 
ড়রতার োজচর িড়ঙ্গমা। তারপর তপু ড়গজয় একটা োক িািাজত 
শুরু করজলা। কখ্ে নর্ ড়রতার োচ নশষ হল তপু িােজতই 
পারজলা ো। তখ্ে োচ শুরু কজরজছ পা ার কযািা মস্তাে। োজকর 
তাল কাটজতই তপুর কপাজল িুটজলা ড়তরস্কার। ড়রতার তখ্ে 
দারুি হাড়স। তার িান্ধিীরাও হাসজছ। তপু িািাজো িন্ধ কজর 
পাজশ দাাঁ াজলা। নস মজে মজে িািজলা, অসুজরর মত নদখ্জত 
নছজলগুজলা নকে নমজয়জদর এত ড়প্রয় হয়। পাজশ আড়ম ড়ছলাম। 
িললাম, পাগলা পুজিা নশষ হজয় র্াজি। র্া িলার এখ্ড়ে িজল নদ 
ড়রতাজক। েইজল পজর পস্তাজত হজি। তপু োজকর কাড়ি দুজটা ড়েজয় 
ড়গজয় ড়রতাজক িলজলা, তুড়ম আর একিার োজচা ো ড়প্লি। সজঙ্গ 
সজঙ্গ আিার হাড়স। তারপর নথজক লজ্জায় পযাজন্ডল নছজ  পাড়লজয় 
িাাঁচজলা। িাড়ে ো কজি নর্ তপু সািালক হজি। 
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ড়পয়ালী চক্রিতিী (ড়পড়ি) 

 

আি মেখ্ারাজপর ড়িজকজল, 

আমার িনু্ধ হজয় এজসড়ছল- 

দু'ড়ট রড়ঙে প্রিাপড়ত । 

ওরা, এক ফুল নথজক আর এক ফুজল - 

নেজচ নেজচ উজ  নি াড়িল । 

আড়ম দূর নথজক ওজদর নদখ্ড়ছলাম - 

আর উদাস হজয় িািড়ছলাম , 

আড়মও র্ড়দ…। 

হিাৎ ওরা আমার কাজে-কাজে এজস িলল, 

র্াজি আমাজদর সাজথ ? 

আড়ম িলজলম- আমার নতা ডাো নেই, 

আড়ম নতা উ জত পাড়র ো। 
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ওরা নহজস িলল , আমরা নতামায় নদি ডাো- 

র্ার োম… " ইজি ডাো "। 

আড়ম নসই ইজি ডাোয় ির কজর, 

ওজদর সাজথ উজ  নগজলম- েদীর কাজছ। 

তাজক শুজযাজলম- নকমে আজছা েদী? 

নস উচ্ছ্বাজস আমাজক ড়িড়িজয় ড়দজয় িলল, খু্ি িাজলা। 

স্ফড়টজকর মজতা ৈি িল ড়েজয়, 

নস এখ্ে, অজেক নিড়শ নরাতড়ৈেী। 

এরপর নগজলম পাহাজ র কাজছ, 

নসও িলল- িাজলা আজছ। 

তার শরীজর নপজরক িুজক, রিাি কজর, 

গজ  উিজছ ো নকাজো নলাজির ইমারত। 

তার েুজয় প া মাথাটা এখ্ে, 

অজেক- অজেক নিড়শ উন্নত। 

এরপর আকাজশর কাজছ ড়গজয় িলজলম- 
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তুড়মও ড়ক িাজলা আজছা ? 

নস আেজি আত্মহারা হজয় িলল- 

আড়ম আমার েীল রঙ ড়ফজর নপজয়ড়ছ িাজো ! 

আমার চারপাজশ এখ্ে মুি িাতাস 

নর্ িাতাজস নকাজো নপা া গন্ধ নেই, 

নেই নকাজো কাজলা নযাাঁয়ার ছায়া। 

আড়ম িুঝজলম িাজলা আজছ সিাই ; 

আকাশ, িাতাস, েদী, পাহা  সব্বাই। 

শুযু িাজলা নেই আমরাই। 

এমে সময় দূজর নকাথাও শঙ্খধ্বড়েজত 

খ্জস প জলা আমার ডাো দুড়ট। 

আমার চারপাজশ তখ্ে শুযুই অন্ধকার, 

নর্ অন্ধকাজর আমার িনু্ধ প্রিাপড়তরা নেই, 

নর্ অন্ধকাজর আড়ম একাকী সঙ্গীহীে, 

নর্ অন্ধকাজর আজছ শুযু সি হারািার িয়। 
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নসই অন্ধকাজর- 

খ্জস প া "ইজি ডাো" দুড়টজক 

দু'হাত ড়দজয় িাপজট যজর িজস রইলাম আড়ম ; 

পূি আকাজশ আজলাক ড়িিুর, 

অেহীে প্রতীক্ষায় ! 
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তরুিকুমার দাস 

 

এই প্রথমিার এক সজঙ্গ  

সারা ড়িজশ্ব পাড়লত হজি,  

িাড়ত-যমি-িিি ড়েড়িিজশজষ! 

 

ড়মল কলকারখ্াো সি িন্ধ 

ড়িদযালয়-কার্িালয়ও ছুড়ট  

নদাকাড়ে নদাকাে নখ্াজল ো! 

 

িলস্থল ড়কিংিা আকাশপজথ 

দশিে নমজল ো র্ােিাহে  

রাস্তা াট িেমােি শূেয!  
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প্রড়তড়ট পড়রিার নমজত উজিজছ  

তাস দািা লুডু ইজন্ডার নগজম! 

কািকমি নেই অফুরে সময়!  

 

ড়েতয েতুে রান্না খ্াওয়া  

োচ গাে ছড়ি আাঁকা আর- 

পৃড়থিীর আয়ুিৃড়দ্ধর প্রজরাচো! 

 

মড়ির-মসড়িদ-ড়গিিা মত 

উপাসোলজয় উপাসো করা  

আি িুলজত িজসজছ সিাই!  

 

িহুিছজরর পুঞ্জীিূত লাড়ে  

ড়চরড়দজের িেয  ুজচ নগজছ,  

ড়দে-মিুর শ্রমিীড়ি মােুজষর!  
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অযিাহার অোহার  াজসর রুড়ট  

আর র্ৎড়কড়ঞ্চৎ অেুদাজে 

িহাল তড়িয়জত কাটজছ ড়দে! 

 

পড়রিাজর নশাজকর ছায়া ন াচাজত  

নরাগীর নরাজগর োম িদলঅজে 

লাজশরা হজত চায় নিওয়াড়রশ!  

 

উৎসি ড়েড়িিজে পালজের িেয  

প্রশাসজের সদা সিাগ দৃড়ষ্ট  

শহর-গ্রাম রাস্তার অড়লগড়লজত! 

 

ৈগজিি ড়িো প্রড়তিড়িতায় 

আেিিাড়তক উৎসজির মর্িাদা 

ড়ছড়েজয় ড়েজয়জছ নোজিল কজরাো! 
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রািা নপাদ্দার 

 

চাাঁজদর িাড়  িাাঁয নিজঙজছ, আকাশ পাজ র নকাজি, 

কৃষ্ণচূ া-মালড়ত লতায় নখ্লজছ পলাশ িজে। 

দড়িি িািুই ির নসজিজছ, শাড়লক সাজি কজে, 

দাড়ি চাইজত অরুড়চ তার, ড়েজষযাজ্ঞা পজি। 

ড়েমড়েত আত্মীয় সি, আসজছ িজে-িজে, 

দুষু্ট নকাড়কল ড়মড়ে সুজর গাইজছ আপে মজে। 

অট্টাড়লকা িািজছা ড়মজছ! খ্ -কুজট িাাঁযা ছজে, 

গ জত একখ্াো নছাট্ট সিংসার, িাজলাজিজসা হািার টাজে। 

সুখ্-দুঃজখ্র নিায়ার-িাটা, কাটজি একই সজে, 

ড়েজির িলজত অল্পই নশ্রষ্ঠ, নলাি োই সম্পড়ে-যজে। 

চাাঁজদর িাড়  িাাঁয নিজঙজছ, আকাশ পাজ র নকাজি, 

প্রকৃড়তর িাদুজখ্লা নদজখ্, হাসড়ছ ক্ষজি-ক্ষজি। 
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ড়সদ্ধাথি িসু 

 

অন্ধকারময় এ ড়িশ্বমাঝাজর, 

শ্বাস নেওয়া ি  কড়িে; 

প্রকৃড়ত ডুিজছ কড়িে আাঁযাজর, 

আি নিাঁজচ থাকা সমীচীে। 

ড়িশ্বাস, আি ি ই িুেজকা- 

আলগা হজয়জছ িাাঁযে; 

মােি সমাজি শুযু হাোহাড়ে, 

থমজক ড়গজয়জছ িীিে। 

কু্ষযার জ্বালায় ছুটড়ছল, 

এক গিিিতী মা; 

নহজর ড়গজয়ড়ছল িীিেরু্জদ্ধ 

ড়েজিজক করজত পাজরড়ে ক্ষমা। 
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িীিৎসতার নসই দৃশয নদজখ্, 

উিাজস নমজতড়ছল র্ারা, 

ড়ছন্ন কজরড়ছল মােিতার নশষ িন্ধেটুকু; 

রু্গ রু্গ যজর নিাঁজচ র্ায় তারা, 

িজয় ড়েজয় চজল তাজদর এই নোিংরা িীিেযারা। 
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টাচার্ি) 

 

সুজরর আকাজশ শুকতারা তুড়ম  

ৈিিাি তি গাে... 

এই নম লা ড়দজে একলা  

শুজে িজর নগল প্রাি। 

িীিেপুজরর পড়থক তুড়ম, 

শতিষি নপড়রজয় 

নহমে োমড়ট নর্ নগজছ  

িাঙাড়ল িীিজে িড় জয়; 

শত গাজেরই রষ্টা তুড়ম  

আমার প্রিাম নিজো... 

ৈিিকন্ঠ শুজে মেটা 

আিও নগজয় ওজি নর্ে ।।
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রিি আলী 

 

পশুর নশষ ড়ে:শ্বাজস র্ড়দ নিজগ ওজি  

আর মােুজষর মৃতুযজত  ুমায়  

তজি শত ড়যক মােড়িকতা নতামায় ! 

যজমির ড়িচাজর র্ড়দ ওজি আর  

যজমির ড়িচাজর  ুমায় তজি  

ড়যক ড়যক নস মােড়িকতায়!! 

ড়েজির ৈাজথি নিজগ ওজি  

পজরর নিলায়  ুমায়  

তজি ড়যক মােড়িকতা নতামায়!! 

ড়িেিাজের তজর নিজগ ওজি  আর  

ড়েযিজের নিলায়  ুমায় তজি  

ড়যক মােড়িকতা নতামায়! 
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ক্ষমতাশালীর হজয় নিজগ ওজি আর 

ড়েরীজহর নিলায়  ুড়মজয় পজ   

নস মােড়িকতায় ড়যক্কার  জর  জর!! 

সিংখ্যাল ুর নিলায় শীত ুজম র্ায়  

আর িরা নর্ৌিে পায় সিংখ্যাগুরুর নিলায়  

শত ড়যক্কার নস মােড়িকতায়!! 

পশুর তজর নিজগ ওজি  

মােজির তজর  ুমায়  

শত ড়যক নস মােড়িকতায়!! 
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চুমড়ক দাস 

 

নহ নদি, 

এ নকমে ড়িচার নতামার? 

আমারই তজর নতা - 

মাজয়র ঐ িাজট এল; 

অমৃতসম ড়িয়েরস। 

সিটা ড়দজয়ই মা আমার ; 

অল্পই রাজখ্ িাজগ। 

নস িাজগও নকে তারা, 

হাত দুড়ট িা ায়। 

নকে আমারই িাগ নপজত আমায়, 

এতটা কষ্ট নপজত হয়? 

আমায় নটজে নিাঁজয নরজখ্- 
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ওরা আমার িাগটুকুও চায়। 

িল, নকে িুড়যর এত কষ্ট - 

শুযুই ড়ক মুক িজল? 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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একমুজিা পৃড়থিী 

ড়েজিদজে- শুভ্রড়িৎ সাহা 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- রুমড়ক দাস 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৬ 

পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চাে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৪৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজি কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি 
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পািাজত পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে 
নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূজর্িাদয় 

Camera-man of the week 

তুড়হে সাজ্জাদ নসখ্ 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়িিযায়। ছ া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


