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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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- প্রিি মাড়ি, শিংকর হালদার, ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক, 
িরুে নমাহরী, মুস্তাফা, ড়িরড়িৎ বিরাগী, শুভ্রেীল িক্রির্িী, 
শড়মর্ কমিকার, েীর্া কড়ি, আড়মেুর ইসলাম, িড়ি েস্কর, 
রািা নদিরায়, ঐশী নদি, ফাল্গুেী পাল, িন্দ্রািী সাধুখ্াাঁ 
(ড়িশ্বাস), আহজেদ্দ ইমড়র্য়াি আড়ল, ড়পয়ালী িক্রির্িী 
(ড়পড়ি), র্ন্ময় িক্রির্িী, িাপ্পা দাস, প্রমা সরকার,     
পাজয়ল িমিে, অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি), রিি আলী, 
ইমােুজয়ল হক এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রির্িী, শুভ্রড়িৎ সাহা, রুমড়ক দাস এিিং রু্ড়হে 
সাজ্জাদ নসখ্। 
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ফড় িং কথা 
 

নমৌসুড়ম িায়ু িারজর্ প্রজিশ করার ফজল গর্ কজয়কড়দে ধজরই 
িারজর্র অড়ধকািংশ এলাকায় প্রিল িৃড়ি শুরু হজয়জে। ড়কেু 
এলাকায় িেযা পড়রড়িড়র্রও সৃড়ি হজয়জে। র্জি এিের অর্যাড়ধক 
িজ্রপার্ এর প্রিাি লক্ষ্য করা র্াজে। র্াজর্ িািংলা ও ড়িহাজর 
অজেক মােুষ মারাও নগজেে। প্রধাের্ নর্সি এলাকায় গ্রীষ্মকাজল 
র্াপমাত্রা স্বািাড়িজকর নিজয় নিড়শ থাজক নসসি এলাকায় নর্ 
নমজের সৃড়ি হয়, নসখ্াে নথজকই িজ্রপাজর্র সম্ভািো থাজক। 
অজেক গজিষক এর মজর্ র্াপমাত্রা এক ড়ডড়গ্র িা জল িজ্রপাজর্র 
সম্ভািো ১০ শর্ািংশ নিজ  র্ায়। সমসযা হল িেযা এিিং 
সাইজলাজের মজর্া দুজর্িাজগর নক্ষ্জত্র ড়কেু প্রস্তুড়র্ নেিার সুজর্াগ 
থাকজলও িজ্রপাজর্র ড়িষয়ড়ট অজেকটা িূড়মকজের মজর্াই 
আকড়িক। ড়িজশ্বর সিজিজয় নিড়শ িজ্রপাজর্র েটো েজট 
নিড়েিুজয়লা এিিং ব্রাড়িজল। র্জি পৃড়থিীর নর্ কজয়কড়ট অঞ্চল 
িজ্রপার্প্রিি র্ার মজধয দড়ক্ষ্ি-এড়শয়া অেযর্ম। ড়িজ্ঞােীজদর মজর্ 
গর্ কজয়ক দশজক ি  ি  গাে নকজট নফলাও িজ্রপাজর্ 
হর্াহজর্র অেযর্ম কারি। 
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িৃড়িজিিা অড়িমাে 

প্রিি মাড়ি  

 

র্ড়দ নকাে লান্ত ড়দজের নশজষ 

হঠাৎ কজর নমে েড়েজয় আজস 

বিশাজখ্র ওই র্ীব্র দহে পজর 

িৃড়ি োজম নোট্ট শহর িুজ  

অড়িমাজের সকল ড়হজসি নফজল, 

আমরা দু’িে ড়িিজিা িীষি কজর। 

নসড়দে রু্ড়ম কাকজিিা হজয়, 

লজ্জারাঙা মজে- 

মুখ্ লুড়কও, 

আমার িুজকর অর্ল গহীে নকাজি। 
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নোষিা 

শিংকর হালদার 

 

এ নকাে দীেি প্রর্ীক্ষ্ার প্রিার্ী নিার   

র্ার স্বপ্ন আাঁধার নিজয়ও েে। 

এ নকাে  হৃদয়... 

র্া হলাহলজক হার মাোয়। 

দু নিাজখ্ প্রজ্জ্বড়লর্ এ নকাে আজলা 

র্া ড়ির্ার অড়িজক স্বাগর্ িাোয়। 

সময় স্বপ্ন মায়ািীর এ নকাে প্রিাহ 

র্া সমাি নমা জক েুেজপাকা ক্ষ্র্  

এ এক িীষি দায়। 

আাঁধার িীরুর্া হৃদয় নিাজি  

পজল পজল নিড়  িাাঁজধ দুঃস্বপ্ন ক্ষ্ি। 

গমে আগমজের এ নকাে ঋরু্ 
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ড়দিজসর ড়েিিাড়পর্ িাজলালাগা  

শরীর নপজর্ সজয় নেয়-আজপাষ ড়েয়ম। 

সিুজির এ নকাে প্রিয়  

র্ার ড়িলাজপর মমিজিদো আর  

উৎকন্ঠার িাল নিাজে অন্তজর । 

প্রকৃড়র্র নিিুজল এ নকাে নদালা 

র্া সময় আজগ সি ফুরায়... 

ড়হসাজির কড়  ড়মলল ো ড়হসাি 

দুঃস্বজপ্নর এ নকাে িার্ািরি ! 

নপ্রম প্রীড়র্ কুিজে এ নকাে হাহাকার 

র্রঙ্গ নফোয় এ কীজসর নোষিা । 
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আমৃরু্য 

ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 

 

নশাজো 'িজ্র'- 

রু্ড়ম কী িাঙজর্ পাজরা সমুদ্র? 

আেজর্ পাজরা মুজতা? 

িােজর্ পাজরা হৃদয়? 

আটজক রাখ্জর্ 'সময়'? 

র্জি নকেই এজর্া অড়িেয়! 

কীজসর নদখ্াও রু্ড়ম িয়? 

িন্ধ কজরা, 

স্তব্ধ কজরা, 

িুপজস থাজকা অ-িদ্র! 

সৃড়ি র্ড়দ োই পাজরা- 

মরার আজগ আর মরড়ে নে, 
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িলজে িলজি- 

আি িজয়র ড়িরুজেই ড়িজদ্রাহ। 
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হর্যা 

িরুে নমাহরী 

 
আমরা মােুষ িুড়ে নেষ্ঠ ! অথি কী অপদাথি...। 

আোরজস ড়দই িাড়ি পুজর হাড়র্ড়ট কু্ষ্ধার্ি... 

ড়িশ্বাস আর িাজলািাসাজর্ নপজট পুজর নেয় নিাম। 

মােুজষর প্রড়র্ ড়িরকাল এরা নদড়খ্জয়জে সম্ভ্রম... 

অসহয নপজটর র্ন্ত্রোয় ওষ্ঠাগর্ প্রাি...। 

গ্রাজমর পর গ্রাম নদৌঁজ   ড়দজয়জে িড়লদাে...।। 

নপজটর নির্র ড়েষ্পাপ ওই নোট্ট ড়শশুড়ট কাাঁজদ...। 

পৃড়থিীর আজলা নদখ্জর্ ড়দজলাো অসিয িিাজদ... 

মােির্া নর্ে হাড়রজয় নগজে এড়ক অোিার...। 

হাড়র্ড়ট নমজর িাড়েজয় ড়দজল ড়শক্ষ্ার কী দরকার...।। 
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হাইজিেিাগি 

মুস্তাফা 

 

অড়িজ্ঞাজের কাড়রগর, কুসিংস্কাজরজর পুিারী 

আর মর্লিিাি, ধব্জাধারীজদর 

দাড়পজয় নি াজোর রাস্তা ড়লয়ার। 

ড়কন্তু হাইজিেিাগি র্াজদর িযড়র্ক্রম। 

নকিল র্রঙ্গ মাজি কোর অিয়ি, 

িুজিড়েজলে শুধু হাইজিেিাগি। 

সিাই সড়িহাে, অিাক,নলাকটা িজল ড়ক! 

িজ া-নোজটা-নমজিা, সি দজলর সি স্তজরর 

এমেড়ক িনু্ধ আযলিাটিও 

র্িুও নহাঁজটড়েজলে 

িােিার হাইজিেিাগি 

নরাজর্র উজটা-মুখ্- 
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র্া খু্ড়শ ওরা িলুক 

ওজদর কথায় আসজি ো ড়কেু 

র্াজিও ো ড়কেু, আমার কথাই নথজক- 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর িাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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নেষ্ঠ দাে রতদাে 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 

হািার সাধোর ফজল এই িীিে 

প্রড়র্ড়ট অঙ্গ-প্রর্ঙ্গ ঈশ্বজররই দাে 

িাাঁিার ড়েড়মজে রতক্ষ্য়ী সিংগ্রাম  

িাই একটু খ্ািার, প্রাজির উপাদাে। 

টাোটাড়ের সিংসাজর ড়ের্য অেটে 

নদোর দাজয় ড়িজটটাও িজল ড়েলাম 

ড়িড়কৎসার অিাজি ড়শশু অজ্ঞাে  

মূলযিাে রতই নফরাজর্ পাজর িীিে। 

রু্জগর সিংকজট মােড়িকর্া প্রজয়ািে 

নিদ েয় নহাক িাইজয়-িাইজয় ড়মলে 

রজতর িার্ একটাই িাাঁিাজি িীিে 

সমাি িীিজের নেষ্ঠ দাে রতদাে। 
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িস্তুর্াড়ন্ত্রক শ্লাো 

শুভ্রেীল িক্রির্িী 

নপাষা িাড়গিার নথজক ক্ষ্র্ রু্জল এজে নরাি আহুড়র্ ড়দ নিাজরর 
আিাজে, োমোরা র্র্ গ্লাড়ে সি লাল হজয় হৃদড়পজে ঢুজক র্ায় 
অড়লজির োজে। কলিরা ধাজপ ধাজপ নেজম আজস, র্ারা খ্সার 
উৎসজি, নিহুস নিহুলা আর হার্জিা  করজর্ পারজেো। নদির্ারা 
গ্রাস কজর ড়েজে েজর েজর লড়খ্িরজদর, নকাজো প্রড়র্িাদ নেই, 
শুধু নরাি ফুটজে একটার পর পর একটা রত করড়ি- িা জে 
একটার পর একটা ক্ষ্র্। জ্বর হজে একটার পর একটা 
গের্জন্ত্রর কজরাড়ট। 

হঠাৎ নিজগ ওঠা র্মসার নিাজর, 

আর কখ্জো আহুড়র্ ড়দও ো েিিার্জকর ভ্রূি, 

িরিং রত বমথুজে িড়রজয় ড়দও নর্ামার বদড়িক পাশির্া-নক, 

অসহায় নিহুলাজদর কাজে কাজে িজল ড়দও- 

নদির্ন্ত্র বদিিািী পক্ষ্াোজর্ দুি 

অসুর সজি সুর নসজি গের্ন্ত্র েি ।। 
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মুজখ্াশ পজরড়ে 

শড়মর্ কমিকার                                      

সাহস কজর একটু িাইজরর ড়দজক নিাখ্ নরজখ্ড়েলাম- 

ির্িমাে পড়রড়িড়র্জর্ মােুষ নকমে। 

হয়জর্া মজে একটু ড়িন্তা আজে ড়ঠকই। 

ড়কন্তু মুজখ্াজশর পড়রির্িে েজটজে অজেক! 

ড়িড়িন্ন করজমর রঙিজঙ মুজখ্াশ। 

মুখ্ ড়িেজর্ হয়জর্া একটু সময় লাগজি ড়কন্তু মুজখ্াশ! 

মুজখ্র আ াজল মুজখ্াশ ড়েশ্চয় ড়েরাপদ। 

সি মােুষই এখ্ে মুজখ্াশ পজ জে। 

নিদাজিদ িুজল সিাই সমাে িাজি িলজে! 

কাি ড়কন্তু সিাই হজে মুজখ্াজশর আ াজল। 

নকােটা িাজলা আর নকােটা খ্ারাপ শুধু নদজখ্ নেজিে। 

টাকার নখ্লায় িদজল নর্জর্ 

পাজর মুজখ্াজশর গড়র্প্রকৃড়র্। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৭ 
 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৭ 

িল্ নলা ধাে পুাঁর্যজর্য র্াড়ি? 

েীর্া কড়ি 

 

শিরীর মা েজর্ি আড়েস নলা? ধাে পুাঁইর্জর্য র্াড়ি? 

নপাাঁিযাশ কইজর্ি নটকা ড়দজিযক, নিালখ্ািারট পাড়ি 

হু হুথাকার লাইে ধাজর্ি আজেয িজটযক মাঠ 

নসাব্বাই ড়মজলয র্াজিযা হুথা, নসাময় সকযাল আট। 

 

গুড়ে ধজর্ি পুাঁইর্জিা নলা ধাে, আফর ড়দজিযক গুজেয 

ড়ঠকাদারট এজসযড়েজলযা আমরা র্াজিযা শুইজেয 

েজর্ি আজে িালস ড়েলযা, কাজখ্য র্াজিযা ড়দজয়াঁ 

েুেুর িািার শরীল খ্ারাপ, েজর আজে শুাঁইজয়। 

 

শাশুড় ট কুথ্থায় নগজলযা, ধরুক ড়েলযাটজক 

গর্র খ্াটায়াঁ নখ্জর্য হজলয ি নলা খ্যার্টজক 
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খ্যাজর্য এখ্ে নিাল নলজগযজেয, মাড়ট নোজরাম িজটয 

র্া ার্াড়  কাইজ্ট নসজর্ি িজলয র্াজিযা হাজটয। 

 

দু-দুড়কজলযা িাইলট ড়লজিযা,টুকিযা আেযািপাড়র্য 

েুেুর নিাজেয দুজধযর পাড়কট, আর দুটযা নমামিাড়র্য 

মুজখ্যর ঢাকযাও (মাস্ক), ড়লজর্য হজিযক নরাগ ধরজেয নেযড়ক? 

পজথযোজটয নসাব্বাই ড়মজল পজর্ি আজেয নদযড়খ্য। 
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অপািংজতয় 

আড়মেুর ইসলাম 

 

আড়ম শুজেড়ে ড়িজিজকর িািী!  

আড়ম শুজেড়ে রড়ি ঠাকুজরর গাে!  

আড়ম নদজখ্ড়ে সুকাজন্তর কড়ির্ায় আগুজের নলড়লহাে!  

আড়ম শুজেড়ে েিরুজলর কড়ির্ায় হুিংকার ধ্বড়ে!  

গাজে গাজে সাজমযর িাগরি!  

আড়ম নদজখ্ড়ে শরজর্র নলখ্ায়,  

আমার কু্ষ্ধা ড়িজত্রর বশড়িক অিে!  

আড়ম শুজেড়ে রু্জগ রু্জগ  

মহা মােজির মড়হয়াে!  

আড়ম শুজেড়ে িাউজলর কজে,  

মা, মাড়ট, মােুজষর সন্ধাে!  

শুজেড়ে শুধুই আড়ম,  
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শুজেজে প্রকৃড়র্ আসমাে!  

আর নকউ নশাজেড়ে,  

িাজঙ্গড়ে সিযর্ার ধযাে!  

আড়ম শুজেড়ে মহা োয়জকর ড়েদাে!  

নমজেড়ে র্ার আিি ফরমাে!  

আড়ম ড়িশ্বাজস ড়সত কজরড়ে,  

ধমি আর ধাড়মিজকর ড়িধাে!  

আড়ম ড়েষ্ঠার সাজথ নগজয়ড়ে,  

আিাহ, িগিাে, ঈশ্বজরর িয়গাে!  

পুিার নিদীজর্ আড়মও ঠুজকড়ে মাথা!  

আমার শর্ প্রাথিোয় ধ্বড়ের্ হজয়জে িগজর্র মঙ্গল কথা!  

 

স্বাধীের্ায় আড়মও লজ ড়ে,  

িুজকর রত কজরড়ে দাে!  

সমস্বজর আড়মও নগজয়ড়ে,  
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িয় নহাক িয় নহাক, িয় নহাক, নহ িগিাে!  

স্বাধীের্ার েি সূজর্ির উদয় হজয়জে!  

শুধু আমার আড়ঙোয় পজ ড়ে ড়করি!  

 

ধমি, ধাড়মিক, নের্া, নদির্া,  

আিাহ, িগিাে!  

সিাই িযড়র্িযস্ত,  

অপািংজতয় আড়ম নর্থা,  

নিাজগর আজয়ািে!  

 

অথি এই আড়ম, 

ড়েিিীক ড়েরলস নর্াো! 

সিযর্ার কাড়রগর! 

োদহীে ড়ঠকাো আমার, 

র্িু পজরর লাড়গ িাড়ধ ের! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৭ 

আমার েজমর ফসল, 

মাজঠ, োজট, কলকারখ্াোয়! 

আধাজরর িুক ড়িজর আো, 

ঐ নসাোলী ড়িশ্ব! 

আমার রজত পূিির্া পায়! 

 

র্িু অপািংজতয় আড়ম, 

িড়ঞ্চর্ িার িার! 

ইড়র্হাস ড়দজলা আমায়, 

একটা ড়িিিি কু্ষ্ধার পৃড়থিী উপহার!! 
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সমজয়র িযথির্া 

িড়ি েস্কর 

 

নেে ধরজিা িজল প্লাটফজমি ঢুজক মাথা েুজর র্াওয়ার নিাগা  
আমার। আজগর নেেড়ট িাড়র্ল। ফজল দুড়ট নেজের উপজি প া 
ড়িজ র র্াত্রী িাপজি পজরর নেজে। নস নেে ো জল নিলা িা জি 
আর গুড়টকর্ক হাজর িা জি ড়ি  ও। নেে প্লাটফজমি ঢুকজলই নর্ 
দক্ষ্র্জ্ঞ হজি র্া িলাই িাহুলয। এই িয়জস আমার পজক্ষ্ সম্ভি েয় 
নকাে কামরায় পা রাখ্া। অথি নর্ িাজি নহাক আমাজক 
হাসপার্াজল নপৌোজর্ই হজি। আড়ম ো নগজল হাসপার্াজল িীোর 
ওষুধ, খ্ািার নকো নথজক আয়ার টাকা নমটাজো সম্ভিই হজি ো। 
এসি িািজর্ িািজর্ই নেে ঢুজক নগল। ড়দগভ্রাজন্তর মজর্া এ 
কামরা ও কামরা েুটড়ে। একটা কামরায় পা রাখ্ার িায়গা নপজয়ই 
উজঠ নগলাম। আর উজঠই মারাত্মক িুলড়ট নর্ কজর নফজলড়ে র্া 
দু'-ড়র্েিে মড়হলা র্াত্রীর কন্ঠস্বজর নটর নপলাম। একিে িলল, 
িজ া রস হজয়জে নদখ্ড়ে িুজ া িামটার, নলড়ডস কামরায় উজঠজে। 
ধাক্কা নমজর নদ নফজল, সখ্ ড়মজট র্াজি। িুজক নর্ে হারু্ড় র আোর্ 
প জলা। আড়ম িজয় আর লজ্জায় কাাঁপজর্ থাড়ক। র্থাসাধয নিাঁড়িজয় 
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নিািাজর্ থাড়ক, নিাে নিােড়িরা শুেুে, আড়ম নখ্য়াল কড়রড়ে। 
ড়মজসস হাসপার্াজল। ড়েরুপায় হজয় উজঠ ড়গজয়ড়ে। সজঙ্গ সজঙ্গ 
নির্র নথজক িিাি এল, আিার ঢিং হজে। নেজম ড়িআরড়প-র 
হাজর্ রু্জল ড়দজল েকশা নিড়রজয় র্াজি িুজ ার। 

কী করি িুিজর্ পারড়ে ো। এমে সময় পজরর নস্টশজে ঢুকজে 
নদজখ্ োমার নিিা করলাম। ড়কন্তু, লাি হল ো ড়কেুই। োমার 
আজগই ওঠার িাজপ আরও নির্জর ঢুজক নগলাম। আরও গালাগাড়ল 
অজপক্ষ্া করড়েল নিাধ হয়। এই নস্টশজে ওঠা আমার পাজশ উজঠ 
দাাঁ াজো দুিে মধযিয়স্কা একপ্রকার মারমুখ্ী হজয় নিিাজলে। 
িলজলে, লজ্জা কজর ো নলড়ডস কামরায় উঠজর্? ড়ির্ায় র্াওয়ার 
িয়স নর্া হল? এিার সিংর্র্ হজিে নর্া, োড়ক ড়িআরড়প-নর্ 
ঢুড়কজয় একটা নকস ড়দজল ড়শক্ষ্া হজি? নিাখ্ ড়দজয় িল এজস নগল 
আমার। এজকিাজর নসাঁজট দাাঁড় জয়ড়ে। কথািার্িায় িুিলাম নেেড়ট 
নগলড়পিং। এজকিাজর কমলপুর নস্টশজেই থামজি। এ নর্া মজির 
িাজলা। আড়ম কমলপুরই র্াজিা। মাজির সার্ আটটা নস্টশজে আর 
দা াজি ো। আড়ম কজয়ড়দর মজর্া দাড় জয় রজয়ড়ে। 

আমার পাজশর নর্ মড়হলাড়ট খু্ি ড়িৎকার করড়েল নস একপ্রকার 
ধমজকর সুজর আিার নিাঁড়িজয় িলল, উলজটা ড়দজক মুখ্ েুড়রজয় 
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দাাঁ াে। খু্ি নিার নিাঁজি নগজলে। অেয নলাকাল হজল হয়জর্া ধাক্কা 
নমজর োড়মজয় ড়দর্। 

নস কথা শুজে আড়ম ড়শউজর উড়ঠ। কাাঁপা গলায় িড়ল, িুল নর্া কজর 
নফজলড়ে ড়দড়দিাই। ক্ষ্মা কজর ড়দে। পাজশর মড়হলাড়ট একটু েরম 
প্রকৃড়র্র মজে হল। নস িলল, ো  ো ড়দপা, আর দশ ড়মড়েট নর্া। 
আমরাও নর্া কমলপুজর নেজম র্াি। 

দীপাজদিী িলজলে, রু্ই ড়িড়েস কী এজদর রুড়ম। সি অসিয 
নলাক। আমার পা কাাঁপজে। ড়মড়েট দজশর মজধয কমলপুর নস্টশজে 
এজস নগল। সাদা শহর। এজকিাজর িাাঁক নপজসিার োমজলা এই 
নস্টশজে। আড়ম অর্যন্ত সর্কি হজয় োমলাম। সামজেই নসই 
নেটড়েিং নদওয়া মড়হলা দীপাজদিী। ড়িধ্বস্ত হজয় নেজম প্লযাটফমি 
নথজক নির হজিা, হঠাৎ নদড়খ্ িুজক হার্ ড়দজয় মাজগা িজল িজস 
প জলে দীপাজদিী। আড়ম লক্ষ্য করলাম, ড়র্ড়ে নিশ োমজেে। 
একপ্রকার শুজয়ই প জেে। র্ার সঙ্গী রুড়মজদিী সাহাজর্যর িেয 
ড়িৎকার করজেে। নিড়শরিাগ র্াত্রী নিড়রজয় র্াজেে িযস্তর্ায় দু-
একিে িলজলে, নস্টশে মাস্টারজক খ্ির ড়দে। আড়মও দাড় জয় 
নথজক ডাতার ডাতার িজল নিাঁিাজর্ থাড়ক। হঠাৎ, নদড়খ্ এক প্রিীি 
এড়গজয় এজস র্াাঁজক নদজখ্ই ড়িৎকার করজলে, কারও কাজে 
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সরড়িজেট ঔষধ হজি ? ইড়মড়ডজয়ট গাড় র িযািিা করুে ো। আড়ম 
ড়পেজেই ড়েলাম। আমার িযাজগ সি সময় িরুড়র ওষুধ থাজক। 
আজগ িেজর আট-দশিার নি জর্ নর্র্াম। আমার িযাজগ এক িনু্ধ 
ডাতাজরর পরামজশি িরুড়র ওষুজধর এক েম্বজরর থাকজর্া 
সরড়িজেট। িলর্ এইটুকু ওষুধ ড়িপজদ মােুজষর কীিাজি প্রাি 
িাাঁিায় সড়র্য আশ্চজর্ির। অিযাসটা র্খ্ে নথজকই আমার নথজকই 
ড়গজয়জে। আড়ম র্া ার্াড়  কজর একটা সরড়িজেট খ্াইজয় ড়দলাম 
দীপাজক। হুিুজগ র্াত্রীরা উাঁড়ক ড়দজয় িজল র্াজে। ড়মড়েট দুই পর 
ওই প্রিীি িযাড়তড়ট দীপাজদিীর োড়  নদজখ্ িলজলে, এ র্াত্রায় 
রক্ষ্া নপজলে। রুড়মজদিী ড়কেু একটা িলজর্ র্াড়েজলে। প্রিীি 
মােুষড়ট িলজলে আড়ম একিে ড়ফড়িড়শয়াে। এিার র্া ার্াড়  
কমলপুর সদর হাসপার্াজল ড়েজয় র্াে। 

- ধেযিাদ। রুমীজদিী ডাতারিািুজক িলজলে। 

- ধেযিাদ আমাজক েয়, এই দাদাজক ড়দে ড়র্ড়ে ঔষধটা সমজয় 
ড়দজলে। 

আড়ম র্া শুজে ড়িজ  লুড়কজয় নিড়রজয় আড়স। কর্ড়দে পর ঔষধটা 
একটা প্রাে িাাঁিাল। মেটা অেযড়দজক েুজর নগল। িাির্াম, নলড়ডস 
কামরায় আড়ম িুল কজর র্ড়দ ো- উঠর্াম র্জি দীপাজদিীর ড়পেজে 
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ো োমজল নর্া ওর Heart attack এর খ্ির িােজর্ই পারর্াম 
ো। আর িীিেদায়ী সরড়িজেট ঔষধটা কী নপজর্া সমজয় ? আো 
দীপাও ড়ক পজর িািজর্ে আমার অেযায় কজর নলড়ডস কামরায় 
ওঠাটা ওর কাজে ড়েল আশীিিাদ। নক িাজে ! আড়ম ড়িোর কাজে 
র্াি িজল নটাজটাজর্ উড়ঠ আিার। 
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ড়লপড়স্টক আজলািো 

রািা নদিরায় 

 

খু্ি িাজলা ড়লপড়স্টজকরও নর্টা সিজিজয় ি  নদাষ র্া হজলা রজঙর 
িযিহাজর অযালাড়িিক ড়রঅযাকশে। এই অযালাড়িি ড়কিংিা অড়র্ড়রত 
সিংজিদেশীলর্া নটর পাওয়া র্ায় র্খ্ে িাম া ফুজল র্াওয়া, 
ফুসকুড়  ওঠা, নঠাাঁট শুড়কজয় র্াওয়া, নঠাাঁট ফাটা, নিাজখ্র পার্ায় 
ফুসকুড়  িার্ীয় ড়কেু হওয়া, মাথা ধরা, িুলকাড়ে হওয়া, ঠাণ্ডা লাগা 
ইর্যাড়দ উপসগিগুজলা নদখ্া নদয়। 

অেযােয নর্সি প্রসাধেী শরীজরর িাইজরর ড়দজক িাম ার ওপর 
লাগাজো হয়, ড়লপড়স্টক িযিহাজরর ড়িপদটা ঐগুজলার নিজয় নঢর 
নিড়শ। নকেো ড়লপড়স্টজকর ড়কেু অিংশ খ্াদয এিিং লালা-থুরু্ 
ইর্যাড়দর সাজথ নপজট িজল নর্জর্ পাজর । 

র্ড়দও দীেিড়দে ধজর ড়লপড়স্টক িযিহাজরর ফজল ড়ক ড়ক ক্ষ্ড়র্ হয় 
নস িযাপাজর নকাে সমীক্ষ্া নেই িা থাকজলও িাো নেই, র্জি 
এটুকু িলাই র্ায় নর্, রিং ড়কিংিা রিং করার উপাদাে থাকার ফজল 
ড়লপড়স্টজকর িযিহার শরীজরর পজক্ষ্ ক্ষ্ড়র্কর হজর্ পাজর । 
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র্াো া নঠাাঁজটর িাইজরর িাম াটা খু্িই পার্লা এিিং নঠাাঁটজক েরম 
রাখ্িার িেয নকাে নর্ল ড়েঃসরিকারী গ্রড়িই নেই, ফজল নসই 
কারজিই নঠাাঁট শুড়কজয় র্ায় । ঠাণ্ডা শুষ্ক আিহাওয়ায় র্ড়দ নঠাাঁট 
ফাজট, নসই ফাটল ড়দজয় ড়লপড়স্টজক নর্ পদাথিগুজলা িযিহার করা 
হয় র্া শরীজরর নির্র ঢুজক নর্জর্ পাজর । 

এো াও অড়র্ সাধারি মাজের ড়লপড়স্টক ড়িশ্লষি করজল নদখ্া 
নর্জর্ পাজর নর্ এজর্ নর্ পড়রমাি নলড, আজসিড়েক রজয়জে র্া 
শরীজরর পজক্ষ্ ক্ষ্ড়র্কর । 

র্াই খু্িই সািধাের্ার সজঙ্গ ড়লপড়স্টক িযিহার করা উড়ির্ এিিং 
অিশযই গুিগর্ মাে নদজখ্ ড়লপড়স্টক িযিহার করা উড়ির্ ।। 
(সমাপ্ত) 
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পরমািু কড়ির্া 

ড়েজিদজে- ঐশী নদি 

 

নর্ামার শহর আজলায় নমা া 

অন্ধকার ড়েজখ্াাঁি, 

নর্ামার শহজর িাজলাই আজো 

োও ো আমার নখ্াাঁি । 

আমার শহর খু্াঁিজে আজলা 

নিিায় অন্ধকার, 

আমার শহজর, আি নর্ামার 

নদখ্া নমলাটা িার ।। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

নসায়াড়িজের পজরাটা- 

উপকরি : নসায়াড়িে নোজটা, ময়দা,িযাসে,নপাঁয়াি িাটা, লিা িাটা, 
রসুেিাটা, আদা িাটা, ড়ে/ িাটার,সাদা নর্ল, েুে, ড়িড়ে,হলুদ, ড়মট 
মশলা ও লিার গুজ া। 

 

পেড়র্: প্রথজম নসায়াড়িে গুজলা িার িাজগ নকজট ড়সে কজর ড়েজর্ 
হজি। র্ারপর ক াইজয় অি ড়ে ড়দজয় র্াজর্ নপাঁয়াি িাটা, রসুে 
িাটা, লিা কুড়ি ড়দজয় নেজ  নিজ  ড়েজর্ হজি। র্ারপর র্াজর্ 
নসায়াড়িেগুজলা ড়দজয় অি িল ড়দজয় ড়মড়ডয়াম আাঁজি নঢজক ড়দজর্ 
হজি র্র্ক্ষ্ি ো িলটা শুড়কজয় র্ায়। র্ারপর ড়মট মশলা ড়দজয় 
ড়কেুক্ষ্ি নেজ  নিজ  োড়মজয় ড়েজর্ হজি। র্ারপর একটা পাজত্র 
পড়রমাে মজর্া ময়দা, িযাসে, ড়িড়ে, েুে, লিার গুজ া, ড়ে/ 
িাটার(িদজল নর্লও িযিহার করা নর্জর্ পাজর) ড়দজয় িাজলা কজর 
নমজখ্ ড়েজর্ হজি। মাখ্া হজয় নগজল নসগুড়ল পজরাটা আকাজর নকজট 
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ড়েজর্ হজি। এরপর একড়ট পজরাটার উপর নসায়াড়িজের পুর ড়দজয় 
র্ার উপর আজরকড়ট পজরাটা ড়দজয় িাজলা কজর িারপাজশ মুজ  
ড়েজয় নডািা নর্জল নিজি ড়েজর্ হজি। এরপর সস িা আিার ড়দজয় 
িজম র্াজি নসায়াড়িজের পজরাটা। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে  

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

 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িিাজগ র্ড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জর্ িাে, র্জি দুই/িার লাইজের অন্তঃড়মল 

কড়ির্া পাঠাে। 
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ধারািাড়হক গি- 

িার্ নকউজট 

িন্দ্রািী সাধুখ্াাঁ (ড়িশ্বাস) 
পিি-১ 

 

িাঙা ড়শিমড়িজরর ড়সাঁড় জর্ পা রাখ্জর্ই 'নফাাঁস ' শব্দটা শুজে 
থমজক দাাঁ াজলা রড়র্য়া। রড়র্য়া ড়িয়াধ। 

আিন্ম পড়রড়ির্ শব্দটা শুজে ড়সাঁড় র পাজশই কাজলা কুিকুজি 
ড়হলড়হজল শরীরটা খু্াঁজি নপজর্ও অসুড়িধা হল ো রড়র্য়ার। 

নগাল কজর পাড়কজয় শুজয় থাকা শরীরটার পাক খু্জল র্াড়েল একটু 
একটু কজর আর মাথাটা ঈষৎ িও া হজয় মাড়ট নথজক সামােয 
রু্জল নর্ে ড়িপজদর গুরুত্ব ড়কিংিা দূরত্ব  মাপড়েল। 

রড়র্য়া িাজে, সামােয অসর্কি হজলই নোিল নখ্জর্ হজি। র্াই 
নসও এজকিাজর ড়েশু্চপ হজয় দাাঁড় জয় রইল। মাথার ড়িহ্নটা নদজখ্ 
আজগই সাপটাজক ড়িজে নফজলড়েল রড়র্য়া। িার্জকউজট। র্জি সাপ 
েয় সাড়পেী। 
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নোট নথজক সাজপর গাজয় গাজয় িাস কজর সাপ সাড়পেীর র্ফাৎ 
িুিজর্ অসুড়িধা হয় ো র্ার। 

র্জি এ সাপ ড়দজের নিলা খু্ি একটা নিজরায় ো। ড়কন্তু আি এই 
িরদুপুজর আকাশ এজকিাজর অন্ধকার হজয় আজে। র্ার উপর এই 
পুরাো ড়শউমড়িজরর পাজশর ড়িশাল িটগােটা আর নিাপিাজ র 
কারজে ড়দজের নিলাজর্ও এখ্াজে আজলা আাঁধাড়র নখ্লা কজর। আর 
আি নর্া মজে হজে নর্ে এখু্ড়ে সজন্ধয োমজি। 

র্ারপরই নখ্য়াল হয়, এটা নশষ িড়ের। এই িড়ের নথজক আষাঢ় 
শাওজের মজধযই সাজপরা ড়ডম পাজ । এ সাপটাজক নদজখ্ মজে 
হজে, এ নিড়টও নপত্থম নপায়াড়র্। র্াই এর্ র্ত্ন, এর্ নরাখ্। 
নপত্থম নপায়াড়র্র রঙ ঢঙ িািেখ্াোই নর্ আলাদা হয়। 

িািজর্ িািজর্ই ড়েজির র্লজপজট আলজর্া হার্ িুজলাজলা রড়র্য়া। 
নগালদার িািুজক ইখ্েও িলা হয় োই! মােুষজটা ড়লশ্চয়ই খু্শী 
হজিযক। রড়র্য়াজক এজেযা আদর নসাহাগ কজর মােুষজটা। র্ার 
িাচ্চা রড়র্য়ার নপজট ি  হজে, িােজল নগালদার িািু হয়জর্া 
খু্শীজর্ পাগলা হজয় র্াজি। নগালদার িািুর নেলযাটার মর্ র্ার 
র্ড়দ একটা নিটাজেযলা হয় র্াহজল রড়র্য়াও নর্া পাগলা হজয় 
র্াজি। 
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নগালদাজরর নিটা র্খ্ে কলকার্া নথজক আজস, র্খ্ে মজে হয় নর্ে 
ইজক্কিাজর সাজহি পুরু্ল। িুজক ি াজয় ধরজর্ নখ্ায়াইশ হয়। 
নখ্ায়াইশ হয়, নেলযাটার মুজখ্ "মা " ডাক নশাোর। রড়র্য়াও নর্া 
উর মা িজট! 

নস িাজর র্খ্ে নগালদাজরর নেজলযর "পকজসা " হল, মা নশর্লার 
কাজে রড়র্য়া মােড়সক কজরড়েল। নেযলার ড়িমারী আরাম হজর্ই 
নশর্লা পুকুজর ডুি ড়দজয় দড়ে ড়দজয়ড়েল রড়র্য়া। উইরকম িাাঁদপারা 
নেযজল ড়ক আমার গজভিও আজে? 

িািজর্ই রড়র্য়ার শরীরটা ড়শরড়শর কজর উঠজলা। সাপটা নিাধহয় 
রড়র্য়ার নকাঁজপ ওঠাটা িুিজর্ পারজলা। নিাজখ্র পলজক শরীরটা 
টাে টাে কজর নসািা দাাঁড় জয় ফোটা নমজল ধরজলা। 

রড়র্য়াও আর নদরী করজলা ো। কাাঁজধর গামোটা ড়দজয় হাজর্র 
কায়দায় নিাজখ্র পলজক সাপটার উদযর্ ফোটা র্ার মুজঠািিী 
কজর নফলজলা। সাপটাও প্রিল ড়িক্রজম নপাঁড়িজয় ধরজলা রড়র্য়ার 
ফসিা টুকটুজক ড়েজটাল হার্টা। প্রিল িাজপ রড়র্য়ার হাজর্র কাজলা 
িাম াজর্ও লালজি আিা ফুজট উঠড়েল। 
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সাপটার েটফটাড়ে নদজখ্ রড়র্য়ার নঠাাঁজটর নকাজি আলজর্া িাাঁকা 
হাড়স ফুজট উঠড়েল। এ সাজপর িাড়হদা অজেক। এিাজর দামটা 
িাজলামর্ই আদায় কজর ড়েজর্ হজি। 

নগালদারিািু িাজলািাসার নদাহাই ড়দজয় পয়সা কম নদয়। রড়র্য়াও 
ড়কেু িলজর্ পাজর ো। রড়র্য়ার কথাজর্ই  র্াজদর ড়িয়াধ দজলর 
সকজলই িহড়রলা সাপ ধরজল নগালদার  িািুজকই ড়দজয় র্ায়। আর 
িহড়রলা ো হজল নখ্জয় নেয়। এই আি নর্মে একটা নগাসাজপর 
ড়পেু ড়পেুই নস এই িত্বজর এজস ঢুজকড়েল। নগাসাজপর মাস আর 
িার্, িািজর্ই ড়িজি িল িজল এজলা রড়র্য়ার। 

কড়দে হল খ্াওয়ার কি িলজে খু্িই। র্াই  এিার নস একটা 
পয়সাও ো জি ো। মুজখ্র উপর িজল নদজি, "আদর নসাহাজগর 
পয়সা নর্া নস িায় ো। ড়কন্তু এ হল র্াজদর িার্ িযিসা। 

মুিংরু ড়িয়াজধর নপাড়র্ নস। নসই ড়িহাজরর নকাে এক মুলুক নথজক 
র্ার পরদাদা েড়সি ঢুাঁ জর্ ঢুাঁ জর্ এইখ্াজে এজসড়েল। র্ারপর 
এখ্াজে িসর্ নগজ  দল বর্ড়র কজরড়েল। রড়র্য়ার িেম ই 
মুলুজকই। র্াই র্ার িাষাটাও নগালজমজল। নদজশায়াড়ল ড়হড়ি আর 
িািংলা ড়মজশ রড়র্য়া ইক অলগ িাষায় িার্ড়িৎ কজর। 
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দাদীর সাজথ অজেক নোটজিলায় একিার মুলুক ড়গজয়ড়েল িজট। 
নসখ্াজেই একটা পার্াোওয়া খু্পড়র ো া ড়কেু নেই র্াজদর। 
ড়মজলর পর ড়মল িােিারা িড়মে। এক নলাটা পাড়ের িেয হাাঁটজর্ 
হয় েন্টাির। র্াও নকউ র্ড়দ কূাঁয়া নথজক পাড়ে রু্জল নদয় র্জিই 
পাড়ে নমজল। কূাঁয়া নোাঁয়ার ড়হের্ নেই র্াজদর। িাজলা লাজগ ড়ে 
রড়র্য়ার। র্াই আর কখ্েও র্াওয়ার মে লাজগ ড়ে র্ার। 

র্ারা র্ার পরদাদার সাপ ধরা নদজখ্জে, র্ারাই িজল রড়র্য়ার হাজর্ 
োড়ক মুিংরু ড়িয়াজধর িাদুখ্াো ড়ফজর এজসজে। 

মরজের সাজথ িাড়ি লজ  সাপ ধরজর্ হয় র্াজদর। র্াই িযিসার 
িায়গায় িাজলািাসার নদাহাই ড়দজল নপট িলজিক ো। নগালদার 
অিশয র্াজক আদর কজর "িার্জকউজট ' িজল। আর ডাকটা নিশ 
িাজলাই লাজগ র্ার। ড়েজির কাজলা কুিকুজি ড়েপড়েজপ শরীরটাজক 
ড়েজিরই নর্ে িাজলািাসজর্ মে িায়। (িলজি) 
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ড়মজে লাশ 

আহজেদ ইমড়র্য়াি আড়ল 

 

ওই নর্ র্ারা হাাঁটজে পজথ, খু্াঁিজে আশার আজলা 

নর্ামরা ড়ক র্াজদর স্বপ্ন নমজখ্, নিজসে কখ্জো িাজলা? 

রজত র্াজদর হাসজলা সকাল, ফুটজলা ড়িকাশ ফুল 

নসই ফুজলরই গজন্ধ মজর, িজলা ড়ক র্াজদর িুল? 

িগিাে োড়ক িলজলা আিাহ, কাে নপজর্ আড়ি শুড়ে! 

র্জি ড়ক আমরা িপমালা হাজর্, মৃরু্যর ড়হজসি গুড়ে? 

র্াজদর উপর করজল শাসে, হীরক রািার নিজশ 

আিজক র্ারা-ই ড়দক িুজলজে, হারাজে নকাে নদজশ? 

কড়ি সুকাজন্তর ‘কু্ষ্ধার রাজিয’ হায়, ড়গ্রড়ধেীর িসিাস। 

‘পূড়িিমা-িাাঁদ’ নদখ্ায় আজলা, নহাঁজট িজল ‘ড়মজে লাশ’!! 

ওই নর্ র্ারা ড়ফজরজে েজর, খু্াঁিজে িাাঁিার আশা 

ওজদর গজিও ড়লজখ্ ড়দও প্রিু, একমুজঠা িালিাসা।। 
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ড়পয়ালী িক্রির্িী (ড়পড়ি) 

 

শ্রীিরজিষু ,মা 

আড়ম নর্ামার একশ ড়ত্রশ নকাড়ট সন্তাজের একিে িলড়ে । আমার 
পড়রিয় আড়ম একিে েড়মক, িুল িললাম পড়রর্ায়ী েড়মক। কারি 
আড়ম আমার নদশ িারর্িজষির এক রািয নথজক অেয রাজিয 
কাজির সন্ধাজে ড়গজয়ড়ে। এটা ড়ক আমার অপরাধ ? স্বাধীে নদজশর 
োগড়রক হজয় আড়ম নর্া কাজির িেয নর্জকাজো িায়গায় নর্জর্ই 
পাড়র । আমরা েজমর ড়িড়েমজয় অথি উপািিে কড়র নকাে অসৎ 
উপাজয় নর্া েয় । অথি সারা নদজশ এখ্ে আমরা অপরাধী । 

পৃড়থিী িুজ  নর্ মহামারী শুরু হজয়জে র্ার িেয নর্া আমরা দায়ী 
েই ।আমরা নর্া ড়িজদশ নথজক মারি নরাগ শরীজর িহে কজর 
এজে নদজশর সিিত্র েড় জয় ড়দইড়ে ।অথি দাড়য়ত্বজ্ঞােহীে 
উচ্চড়িেজদর িুজলর মাশুল ড়দড়ে আমরা । নর্ামার কাজে নর্া সি 
সন্তােই সমাে । র্াহজল রু্ড়ম নকে েীরি মা ? রু্ড়ম ড়ক আমাজদর 
হজয় একটাও কথা িলজি ো ? রু্ড়ম ড়ক িলজি ো মহামাড়রর হার্ 
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নথজক নদশজক িাাঁিাজর্ নর্ লকডাউে হল র্াজর্ আমাজদর ড়ক লাি 
হল ? লকডাউে নোষিার আজগ নকে আমাজদর কথা িািা হজলা 
ো ? নকে প্রথজমই আমাজদর ড়েি ড়েি রাজিয নফরাজো হজলা ো? 
আিার নকেই িা আমাজদর েজমর ড়িড়েময় র্ারা এর্ড়দে স্বজপ্নর 
ইমারর্ সাড়িজয়জে র্ারা আমাজদর এক মুহূজর্ি পড়রর্ায়ী র্কমা 
ড়দজয় র্াড় জয় ড়দল ? নোটজিলায় শুজেড়ে নর্সি পাড়খ্রা দলজিাঁজধ 
এক নদশ নথজক আজরক নদজশ র্ায় র্াজদর পড়রর্ায়ী পাড়খ্ িজল । 
পড়রর্ায়ী েড়মক এই প্রথম শুেলাম, রু্ড়মও হয়জর্া প্রথম শুেজল। 
আো মা, আমরা নর্া অেয নদজশ র্াই ড়ে, আমরা নর্া নদজশরই 
ড়িন্ন রাজিয ড়গজয়ড়ে । নর্ নদজশর িার্ীয় পর্াকা, িার্ীয় সিংগীর্, 
স্বাধীের্া ড়দিস, প্রিার্ন্ত্র ড়দিস একটাই। স্বাধীের্া ড়দিজস নর্ 
নদজশ আসমুদ্রড়হমািল একই সুজর "িজিমার্ারাম"গাে গায়। নসই 
নদজশর োগড়রক হজয় আমরা ড়কিাজি পড়রর্ায়ী হলাম িুিলাম ো। 
আো নর্ামার ডাতার, ইড়িড়েয়ার সন্তােরা র্ারা কমিসূজত্র ড়িে 
রাজিয থাজক র্াজদর নর্া পড়রর্ায়ী িলা হজে ো? এইসি প্রজের 
উের হয়জর্া নর্ামার কাজে নেই। র্িু রু্ড়মজর্া মা র্াই নর্ামাজক 
িাোড়ে। 
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মারিিযাড়ধ কজরাো ড়কিাজি মহামারীর রূপ ড়েল িুজি ওঠার 
আজগই আক্রান্ত হলাম আমরা। লকডাউে ড়ক নিািার আজগই কাি 
হারালাম আমরা। র্ড়দও নকাে নকাে সহৃদয় মাড়লক আমাজদর 
োটাই কজরড়ে। র্জি সমােুপাড়র্ক হাজর নসটা হািাজর একিে। 
সরকার নোষিা করল পড়রর্ায়ী েড়মকজদর অন্ন ও িাসিাে নকজ  
নেওয়া র্াজি ো। নসই নোষিা সামােয সিংখ্যক মাড়লজকর কাজে 
এজস নপৌঁেজলা। র্াই স্বি সঞ্চজয়র উপর ড়েিির কজর পজথ 
োমলাম আমরা। কারি আমরা র্খ্ে ড়েরুপায় মা, আমাজদর ো 
ড়েল খ্ািার ো ড়েল িাসিাে। নকাজো গড়রি পড়রিাজরর একমাত্র 
নরািজগজর আড়ম মুহূজর্ি সি হাড়রজয় পজথ োমলাম। কাজরা েজর 
অসুি িািা -মা আিার কাজরা েজর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, সিাই পজথ 
োমলাম । উজদ্দশয একটাই, িাাঁড়ি মড়র র্াইজহাক পড়রিাজরর 
ড়প্রয়িেজদর সাজথই হজি। অজেক অড়িমাে ড়েজয় পজথ োমলাম-
প্রড়র্জ্ঞা করলাম র্াজদর িেয আমরা এর্ড়দে অলান্ত পড়রেম 
করলাম র্ারা র্খ্ে আমাজদর পড়রর্ায়ী িজল র্াড় জয় ড়দল র্খ্ে 
িড়িষযজর্ নসখ্াজে আর ড়ফজর আসজিা ো। আসজল র্খ্েও িুিজর্ 
পাড়রড়ে পজথ আমাজদর িেয ড়ক ড়ক ড়িপদ অজপক্ষ্া করজে। 
র্র্ড়দজে অিশয নকন্দ্র- রািয র্রিা শুরু হজয় নগজে। আমাজদর 
দাড়য়ত্ব নক নেজি? আমাজদর িাড়  নফরার নেে িা গাড়  িা া নক 
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নদজি। সারাজদজশর সিংিাদমাধযম িুজ  শুরু হজলা আমাজদর ড়েজয় 
আজলািো। কজরাোজক িুজল র্খ্ে ড়িজশষজ্ঞরা মর্ামর্ ড়দজর্ শুরু 
করজলে আমাজদর িেয সরকাজরর ড়ক পদজক্ষ্প নেওয়া উড়ির্ 
ড়েল, ড়ক করা হয়ড়ে এইসি ড়িষজয়। একড়দজক র্খ্ে এইসি 
আজলািো িলজে অেযড়দজক আমরা র্খ্ে কখ্জো ড়দড়ির 
িাসস্টযাজে কখ্জো গুিরাজটর সুরাজট কখ্জো মুম্বাইজয়র িান্দ্রা 
নস্টশজে ড়ি  করড়ে, র্ড়দ িাড়  নফরার একটা উপায় নির হয়। 
এই ড়ি  করার িেয সমাজির একজেিীর মােুজষর িকু্ষ্শূল হজয় 
উঠলাম আমরা কারি নসাশযাল ড়ডসজটন্স মােড়েলাম ো। আো মা, 
রু্ড়মই িজলা আমরা র্খ্ে নসাশযাল ড়ডসজটন্স ড়েজয় িািজিা ো 
ড়েরাপদ আেজয় নফরার কথা িািজিা? আর পুড়লশ লাড়ঠিািি শুরু 
করজল প্রাি িাাঁিাজর্ আমরা র্খ্ে একিে আজরকিজের োজ  
ড়গজয় পরড়ে, সারা নদজশ র্খ্ে ত্রাড়হ ত্রাড়হ রি উঠল নর্- এইিার 
কজরাোজক আর নরাখ্া র্াজি ো কারি আমরাই কজরাোর িাহক 
হজয় েড় জয় প জিা সারাজদজশ। 

আমাজদর এই দুদিশায় নিাজখ্র িল নফলজর্ নফলজর্ র্ারা ড়ের্য 
েরু্ে খ্ািার িাড়েজয় নফসিুজক নপাস্ট করজে র্ারা মজে মজে 
িািজে এই পড়রর্ায়ীরা র্াজদর সীমাোয় ঢুকজলই ড়িপদ। ড়ঠক 
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র্খ্েই র্াজদর আশিাজক সড়র্য প্রমাড়ির্ কজর আমরা পাজয় নহাঁজট 
নকউ ড়দড়ি নথজক রওো ড়দলাম ড়িহাজরর উজদ্দজশয, নকউ মুম্বাই 
নথজক পড়শ্চমিজঙ্গর উজদ্দজশয আিার নকউ নকরল নথজক 
উেরপ্রজদজশর উজদ্দজশয। এই অসাধয সাধে করজর্ ড়গজয় আমরা 
প্রিে গরজম অোহাজর অড়েদ্রায় পজথই নকউ প্রাি হারালাম। 
হাাঁটজর্ হাাঁটজর্ পাজয়র নফাসকার র্ন্ত্রিা ড়েজয় অিুত কর্গুজলা 
শরীর নরললাইজে একটু ড়িোজমর িেয িজসড়েল। অিসন্ন শরীজর 
নিাজখ্ নর্ কখ্ে েুম িজল এজসড়েল ওরা ড়েজিরাও িুিজর্ পাজরড়ে। 
ড়ঠক নসই সময় নকাথা নথজক একড়ট নেে এজস ওজদর ড়পজষ ড়দজয় 
নগল ওরা িােজর্ও পারল ো। ওজদর শুধু একটাই অপরাধ ড়েল 
ওরা ড়েরাপদ আেজয় ড়ফরজর্ নিজয়ড়েল। এইিাজি কর্ েড়মক 
রাস্তায় প্রাি হারাজলা র্ার ড়হজসি নকউ িাজেো। দীেি র্াত্রাপজথ 
নকাে ড়শশু হারাজলা র্ার মাজক, নকাে মা হারাজলা সন্তােজক, নকাে 
স্ত্রী হারাজলা স্বামীজক আিার নকাে িৃে ড়পর্া- মার্া হারাজলা 
র্াজদর একমাত্র অিলম্বেজক । সিাই শুধু হারাজলা, নপল ো 
ড়কেুই। আমাজদর দুদিশা র্র্ িা জর্ লাগজলা পর্িায়ক্রজম 
লকডাউজের নময়াদও িা জর্ লাগজলা। র্খ্ে িাড়  নফরার আশা 
প্রায় নেজ ই ড়দজয়ড়েলাম ড়ঠক র্খ্েই আমাজদর িেয িরাদ্দ হজলা 
"েড়মক নেশাল নেে"। র্ড়দও অজেক রািয আমাজদর দাড়য়ত্ব 
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ড়েজর্ িায়ড়ে কারি র্র্ড়দজে আমরা কজরাো িহেকারী রূজপ 
ড়িড়হ্নর্ হজয় নগড়ে। দীেি টালিাহাোর পর র্খ্ে আমরা নেজে নিজপ 
িসলাম দুজিাজখ্ র্খ্ে শুধুই ড়প্রয়িেজদর েড়ি নিজস উঠড়েল। 
িািড়েলাম আমার কাড়ির্ গন্তজিয নপৌঁেজলই আমার দীেি দুদিশা 
লােি হজি। র্খ্জো িাের্াম ো গন্তজিয নপৌঁজে আড়ম পড়রিেজদর 
কাজে ড়ফরজর্ পারজিা ো, আমাজক নিাদ্দ ড়দে থাকজর্ হজি নকাে 
সরকাড়র নকায়াজরন্টাইজে। আমার প্রড়র্জিশীরা আমাজক আমার 
িাড়  থাকজর্ নদজি ো। কারি র্াজদর নিাজখ্ আড়ম অপরাধী। 
র্ড়দও র্াজর্ দুঃখ্ নেই িরঞ্চ িাজলাই। সড়র্যই নর্া আমার শরীর 
র্ড়দ এই মারি নরাজগর িাহক হয় র্াহজল একসাজথ অজেজকর 
ড়িপদ। 

আড়ম এখ্ে সরকাড়র নকায়াজরন্টাইজে একটাই সান্তো ড়েজয় আড়ে, 
নর্ পড়রিাজরর খু্ি কাজেই আড়ে। র্িু দুড়শ্চন্তায় রাজর্ েুম আজস 
ো ড়েজির িায়গায় ড়ফজর নর্া এলাম ড়কন্তু কাি পাি নকাথায়? 
অিুত পড়রিাজরর খ্ািার নিাগা  করজিা নকাথা নথজক? 
লকডাউজের িেয নর্া নকাথাও কাি নেই। পড়রর্ায়ী িজল র্ারা 
আমাজদর র্াড় জয় ড়দল আিার ড়ক নসখ্াজেই ড়ফরজর্ হজি? িাড়েো, 
শুধু িাড়ে কজরাোজক িব্দ করার িেয নর্ লকডাউে নসই 
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লকডাউে কজরাোজক  িব্দ ো করজলও আমাজদর নথজক এক 
মুহূজর্ি নকজরজে কমিসিংিাে, স্বপ্ন, প্রড়র্জিশীর ড়িশ্বাস- সি । 

নর্ামার এক সিিস্বান্ত সন্তাে র্ার দুঃখ্, দুদিশা, রাগ, অড়িমাে সি 
নর্ামাজক িাোল। কারি মা একমাত্র সন্তাজের কি নিাজি। িাজলা 
নথজকা মা, দুঃখ্ নপজয়া ো। নদজখ্া নর্ামার এই অিাগা সন্তাে 
একড়দে ড়ঠক ড়েজিজক গুড়েজয় নেজি। 

 

ইড়র্, 

নর্ামার এক সন্তাে 

(সমাজির কাজে অপরাধী পড়রর্ায়ী) 
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র্ন্ময় িক্রির্িী 

 

পৃড়থিীর আকষিি িল ক্রজমই 

ক্ষ্ীি হজয় আসজে। 

এখ্ে এক িায়গায় দাাঁড় জয় থাকা িীষি কড়ঠে! 

গাজের ড়শক  আাঁকজ  ধজর আজে 

মাড়টর িুক–ি  কখ্জো মােুষ নিজে ো। 

মাড়টও আলগা হজয় র্াজে প্রড়র্মুহূজর্ি– 

একটা হার্ নটজে ড়েজয় র্াজে ি  

আর একটা হার্ কামজ  ধজর আজে মাড়ট। 

এখ্ে িাইজলও এক িায়গায় দাাঁড় জয় থাকা 

িীষি িজয়র ! আজশপাজশর গােগুজলাজক 

এক এক কজর সজর সজর নর্জর্ নদখ্লাম। 

িামায় গুড়টজয় রাখ্া হার্টা র্ারাও নির করার 
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একটা নিিা কজরড়েল, প্রািপজে গাজের একটা 

েরম ডাল ধজর িুজল থাকার নিিা কজরড়েল– 

িজ র িয়িংকর আকষিি নটজে ড়েজয় নগজে র্াজদর। 

পৃড়থিীর আকষিি িল দ্রুর্ কজম আসজে! 

মাড়ট কামজ  পজ  আড়ে দৃঢ় ড়িশ্বাজস– 

ি  প্রিল শড়তজর্ টােজে একটা হার্ 

আর একটা হার্ িাড় জয় আড়ে গাজের ড়িশ্বাজস! 

ড়দগ্-ভ্রান্ত অন্ধকাজর োদহীে আকাজশর েীজি 

দাাঁড় জয় থাকাটা িয়িংকর ড়িপজদর! 

একড়দজক ি  অে যড়দজক প্রিল িজলাছ্বাস 

আমার ড়িশ্বাস মাড়ট নথজক উপজ  রু্জল ড়েজয় 

িজল নর্জর্ িাইজে–মৃরু্যর নিজয় ড়িশ্বাস হারাজোর 

র্ন্ত্রিা নিড়শ–িে যার সময় ডাঙায় দাাঁড় জয় থাকাটা 

র্র্টা কড়ঠে র্ার নিজয় আরও নিড়শ কড়ঠে– 

একিার িে যার িজল নিজস ড়গজয় উজঠ আসাটা। 
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পৃড়থিীর মাধ যাকষিি শড়ত ক্ষ্ীি হজয় আসজে– 

একটা হার্ নটজে আজে ি , আর একটা হাজর্ 

আোর্ করজে প্রিল িজলাছ্বাস– এখ্জো 

িুক নপজর্ পজ  আড়ে– আর একটা গাজের 

হার্ খু্াঁিড়ে মাড়টর ড়ির্জর, আমারই মজর্া 

একটা শত হার্ একটা ড়িশ্বাসী হার্! 
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িাপ্পা দাস 

 

নরাি নসই নোটােুড়ট, িযস্ত িীিে । 

এখ্ে হজয়জে ধীর। 

িলজর্ ড়গজয়ও দাাঁ াজর্ হয় এখ্ে  

অসুখ্ কজরজে িী । 

নপজট িজমজে নমদ,  

সাদা িুজলর মাজি নর্ে কড়ঠে কাজলা নখ্াাঁিা । 

দাড়য়ত্ব পালে করজর্ করজর্ নিজ জে ঋজির নিািা । 

ড়লখ্জর্া নপ্রজমর কড়ির্া, 

গাইজর্া সিিদা নপ্রজমর গাে,  

নরামাড়ন্টক ড়েজলা নর্ । 

িীিে িীমার ফমি িরজে আি নস । 

নপ্রসড়ক্রপশে হাজর্, 
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ডাতাজরর কাজে নর্ে নরাি আোজগাো । 

খ্াদয নপ্রড়মক নলাকটার আি অজেক ড়কেুজর্ই মাো। 

করল কজর্া প্রড়র্িাদ, সমাি িদজল নদিার স্বপ্ন নদখ্জর্া নর্, 

িীিজে িলার পজথ লান্ত আি নস । 
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প্রমা সরকার 

 

সুখ্ীর কপাজল ড়দজয় দুখ্  

সুখ্ীজর রু্ড়ম দাও সুখ্  

ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 

র্ার িীিজে থাজক ড়িজষর জ্বালা  

রু্ড়ম র্াজরই কজরা অিজহলা  

ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 

পরেজরর িক্ষ্ মাজি থাজক র্ারা  

ড়িজেদ েড়টজয় রু্ড়ম কজরা র্াজদর পথহারা  

ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 

োম রত এক কজর  

নর্ই িািা মা সন্তাজেজর িজ া কজর   

নশজষ ড়গজয় ঠাাঁই িৃোেম? 
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ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 

রার্-ড়দে ড়েড়িিজশজষ নমজয়িাড়র্ হজে ড়শকার  

প্রড়র্িাদী রূপ ধারি করজল  

নসই নমজয়জদরই ড়দজে ড়ধক্কার  

ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 

কু্ষ্ধার জ্বালায় ড়েিংজ  ড়েিংজ  কাাঁদজে র্ারা  

রাস্তার পাজশ পজ  থাকা অসহায় র্াাঁরা  

রড়িজল ো নকে িাগয র্াাঁজদর িাড়কজদর মজর্া? 

ড়র্ে নিলা অন্ন নফজল খ্াজে র্ারা  

ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 

ো িাজো কর্ কেযাফুল ফুটজর্ ো ফুটজর্ই িজর র্ায় মারৃ্গজিি  

কেযা ফুজলর িীি এটাই ড়ক র্াাঁর নদাষ? 

ড়িড়ধ এ নকমে নর্ামার পড়রহাস? 
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পাজয়ল িমিে 

 

নর্ামরা িজলা; আহার েয়, স্নাে েয় গ্রহি িলাকালীে- 

কুটজোকাটা, রান্নািাড়  সিই োড়ক িারি। 

আিালিৃেিড়ের্ার হয় র্ড়দ দরকার, রু্লসী পার্া ড়দজয় রাজখ্া 
আজগই খ্ািার। 

গিিির্ী মাজয়রা থাজকা েরিে, 

িাড়হজর নি াজো র্াজদর োড়ক আজে ড়েড়ষে। 

 

ড়িজ্ঞাে িজল; আহার ড়েড়ষে েয়, আহার কজরা ড়েড়বিধায়, 

ডায়াট িাটি নমজে িলজল একটু িাজলা হয়। 

শূেয নলািে গ্রহি দশিে কিু উড়ির্ েয়, 

র্াহাজর্ েয়জের নিশ ক্ষ্ড়র্ হয়। 
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নর্ামরা থাজকা র্ড়দওিা প্রািীে ধযাে-ধারিায়, 

কড়রি আমরা ড়কন্তু ভ্রান্ত ধারো পড়রহার। 

নর্ামরা থাজকা ড়েজয় নর্ামাজদর সিংস্কার, 

আমরা িরিং গাইি ড়িজ্ঞাজের িয়িয়কার।
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি) 

 

সরকারী নকায়াটিাজরর নমলা িড়ক্কিাজমলা। সিাই র্াই সকাজল 
েুজটজে ড়েজিজদর িেমজে রাখ্জর্। 

ড়মঃ পিে েুটজর্ েুটজর্ ি  অড়ফসাজরর ড়পেজে এজস িলজলে : -' 
সযার, নমরা নকস নদখ্া আপজে ?!' 

অড়ফসার সেড়র্ িাোজলে । 

ওড়দজক ড়মঃ পিজের অধীজে কাি করা ড়মঃ রর্েলালও িযস্ত হজয় 
স্নীকার পাজয় গড়লজয় ড়মঃ পিজের ড়পেজে নদৌ  লাগাজলে । একটু 
নিাধহয় ড়েি িািমূড়র্ি উজ্জ্বল করার নিিা! 

িাোলা ড়দজয় নিার েয়টা নথজকই এই কাে নদখ্র্াম । 

নদড়খ্, নরািই মড়েিিং ওয়াজক র্াওয়া নলাজকজদর সিংখ্যা নিজ ই 
িজলজে। দুিে নথজক িার িে, দশ িে। রথ নদখ্া ও কলা নিিা, 
দুইই হজে আরড়ক! 
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পরড়দে আড়মও হাফ পযান্ট ও স্নীকার পজর ওজদর ড়পেজে নদৌ জর্ 
শুরু করলাম । 

নিাজর ওঠা সড়র্যই নকড়রয়াজর উন্নড়র্র অেযর্ম কারি !! 
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রিি আলী 

 

দমে-পী জের এই আিজহ  

নহ ডাকা-িুজকা েযাজয়র পজক্ষ্  

ধ্বিাধারী, নহ সিংগ্রাজমর িার্িািহক 

আড়ি িাপে হউক নর্ামার িড়লদাজে েরু্ে মাইলফলক ! 

ি জে রতিেযা, শূেয হজে মাজয়র িুক, 

র্িুও অসহয র্ন্ত্রিা উৎসজগি আসুক  

েরু্ে নিার, নরাদ িলমজল উজন্মশ হউক েরু্ে ড়দগজন্তর !! 

 

সন্তাে-হারা মাজয়র কান্না-ধ্বড়ে 

স্বামী-হারা রু্ির্ীর ড়িিীড়ষকা িীিেী 

ড়পরৃ্-হারা ড়শশুর ফুাঁড়পজয় কান্নার ড়িজষ 

িাড়ে অর্যািাজরর অশুি-দণ্ড জ্বজল খ্াক হজি নশজষ !! 
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সিযর্ার এই নোর-দুড়দিজে  

কলম শুধুই কজর রতিড়ম 

মড়স্তষ্ক শুধুই সরজষফুল নদজখ্ 

ইড়র্হাস করজি ো ক্ষ্মা, ড়েষ্পাপ িের্ার িীিে-কাড়হড়ে !! 

 

ড়দে শুরু হয় িারুজদর ধূজপ 

মধযাহ্ন রািজির ড়িিীড়ষকা রূজপ 

সন্ধযায় নমামিাড়র্র ড়মড়েজল  

রুি-িয়ার্ি সিংগ্রাজমর দািােল ! 

রাজর্র পারদ-েে অন্ধকার রািপজথ  

শুধুই অর্যািাজরর িুজটর আওয়াজি 

সর্যাগ্রজহর টুাঁড়ট-ড়টজপ ধরা ! 

লযােজপাি এর অেি আজলাজর্  

দৃশযমাে িুর্া, িজম র্াওয়া রজতর দাজগ 

খ্ড়ির্ সর্যাগ্রজহর ইড়র্হাস !! 
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র্িুও িড়িষযর্ প্রিজন্মর র্জর  

আড়ি ড়দজর্ হজি িড়লদাে  

ড়েজর্ হজি খু্ড়টজয় খু্ড়টজয় ড়হসাি 

নিাখ্ নরজখ্ রাঙা-নিাজখ্ 

এটাই নর্া সমজয়র দািী !! 
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ইমােুজয়ল হক 

 

িৃথা মূলযায়ে এমে ড়শক্ষ্ায়  

দুড়দিজে অিাগাজর কজরো সহায়। 

উপাড়ধরা উপহাজস নিকার নদাড়ষজি, 

কড়রজর্ িযথি সৃিশীল আপোজর 

অন্নহীো আমাজর শুধায়, 

অদৃি নকে আড়ি ড়েদিয় ? 

গৃহহীো অপলক িাড়হয়া রয়- 

প্রকৃড়র্ হইজি কিু সদয় ! 

িারর্মার্ার অড়িরাম অশ্রু িজর 

োিিী িাড়রধারা, সকজলর র্জর !! 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রির্িী 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৪৭ 

দৃশযমাে 

ড়েজিদজে- শুভ্রড়িৎ সাহা 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শিী- রুমড়ক দাস 
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ িাে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সোদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্ 
িাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৪৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা িাোজর্ 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজর্ পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সূজর্িাদয় 

Camera-man of the week 

রু্ড়হে সাজ্জাদ নসখ্ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজর্ পাজরে 
ড়েড়বিধায়। ে া, কড়ির্া, অিুগি, গি, প্রিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহেড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


