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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, দীপজ্যাড়ি গাঙু্গলী, 
ফাল্গুেী পাল ও  অেুপম ড়মত্র।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
রা্ আড়রফ, অড়িড়্ৎ দাস ও োজ্স মাহমুদ।

োজ্স মাহমুদ 
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- িন্ময় নদি, শযামল কুমার রায়, সায়রী লাহা, 
রিড়্ৎ পাজে, উড়িি পালুই, শঙ্কর সূত্রধর, পজহলী পাল, 
শড়মি কমিকার, ড়িরড়িৎ বিরাগী, অজেড়ষকা দাস, ্্ি 
হায়দার নসে, নদিড়্ৎ রায়, েীিা কড়ি, আিদুস সাত্তার 
ড়িশ্বাস, প্রজসেড়্ৎ িমিে, ফাল্গুেী পাল, িৃড়ি (পড়ল ন াষ), 
িুমড়ক দাস, অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি), শিংকর হালদার, 
মোমী সরকার, স্বপে কুমার রায়, আবু্দল রাহা্, অিড়ল নদ 
েন্দী, অড়মিাি দত্ত এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিিিী, সাড়হল নহাজসে, রুমড়ক দাস এিিং 
িুমড়ক দাস। 
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ফড় িং কথা 
িারজি কজরাো িাইরাস এর সিংক্রমি নরাধ করজি হঠাৎ কজর 
লকডাউে ন াষিার ফজল অেয রাজ্য কা্ করজি র্াওয়া লক্ষ 
লক্ষ শ্রড়মকজদর দুদিশা, িাজদর অিুক্ত থাকার ছড়ি, শজয় শজয় 
ড়কজলাড়মটার পাজয় নহেঁজট গ্রাজম নফরার কাড়হেী এখ্ে সারা ড়িশ্ব 
্াজে। ড়কন্তু ওই শ্রড়মকজদর একািংশ সিংক্রমজির ঝুেঁড়ক ড়েজয়ও 
ড়েজ্জদর কাজ্র ্ায়গায় ড়ফরজি িাইজছে। িাজদর কথায় এই 
মুহূজিি গ্রাজম নকােও নরা্গার নেই, িাষ িা মাড়ট কাটার কা্ও 
পাওয়া র্াজে ো। পড়রিার প্রড়িপালজের ্েয িাই িারা মুম্বাই, 
গু্রাজটর মজিা কজরাো হটস্পটগুজলাজিই আিার ড়ফজর নর্জি 
িাে। লকডাউে শুরু হওয়ার পর নথজক নদজশর ড়িড়িন্ন প্রাজে 
অজেক কি সহয কজর থাকজি িাধয হজয়ড়ছজলে পড়রর্ায়ী 
শ্রড়মজকরা। িাজদর নিড়শরিাগই ড়েমিাি কাজ্র সাজথ নসখ্াজে রু্ক্ত 
ড়ছজলে। লকডাউে শুরু হওয়ার পর একড়দজক কা্ িন্ধ, 
নরা্গার নেই, অেযড়দজক খ্ািার নশষ। িাই িারা িাধয হজয়ড়ছজলে 
িাড় র পথ ধরজি। িিিমাে পড়রড়িড়িজি ্ীিে ধারজির লজক্ষয 
দােঁড় জয় িারা িাইজছে আিার কাজ্ ড়ফজর নর্জি। 
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িন্দী সমজয়র নলখ্া 

িন্ময় নদি 

 

সময় নম  হজয় উজ  র্ায়। নর্ে সাদা কাশফুল 

ফুজট আজছ মুহূিিজদর িীজর। মৃদুমন্দ িািাজস মােুষ 

অজপক্ষা ও ায়। অড়িজ্ঞিা ক্ষি আেঁজক েশ্বর শরীজর। 

 

ড়খ্জদ ছুেঁজি পাজরড়ে স্বাছজন্দযর উচ্চিা। শুেশাে রা্পথ 

কাির পড়থজকর নশাজক। নমজপজছ নকউ কখ্েও নশকজ র 

গিীরিা? মাইলজটােজদর ্  নিজি িুল কজর নলাজক। 

 

সময় সি ্াজে। কিদূজর আজছ গেজিযর হড়দশ। নকাথায় 

আ্ আিহাওয়ার মুখ্ িার। অিসাদ নহমলজকর নিজয়ও 

কড়ঠে ড়িষ। হাড়স... আমাজদর প্রািজখ্ালা হাড়স দরকার। 
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৭৪ িম স্বাধীেিা ড়দিস 

শযামল কুমার রায় 

 

আিার একটা স্বাধীেিা ড়দিস - 

একটু অেযরকম স্বাধীেিা ড়দিস নদখ্ল িারিিাসী। 

িন্ধ ড়শক্ষা প্রড়িষ্ঠাে, িন্ধ িা্া প্রাজির আোজগাো। 

িাও পিপি কজর উ জলা ্ািীয় পিাকা। 

িন্ধ গিপড়রিহে, িাও আটজক রাখ্া নগল ো িাজদর! 

অিযাস আর আজিজগর নমলিন্ধজে িারা হাড়্র। 

্গৎ সিা নদখ্জলা রাষ্ট্রোয়কজদর কমিকাে। 

ড়দজক ড়দজক সম্মাড়েি কজরাো নর্াদ্ধারা, 

্ািীয় আজিগ সঞ্চাড়রি িারিিাসীর মজধয। 

িাড় জি, নদাকাজে, মজল, নমাটর গাড় জি উ জলা নিরঙ্গা 

সােঁজ্ায়া গাড় জি হজলা শড়ক্ত প্রদশিে নিরঙ্গার 

এ নিরঙ্গা সিার- রাজমর, রড়হজমর, ন্াজশজফর। 
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ড়শশু-ড়কজশার মজেজিও স্বাধীেিার নছােঁয়া 

েীল আকাশ ছুেঁজি িাওয়ার স্বাধীেিা, 

নখ্ালা মজে কথা িলার স্বাধীেিা। 

নসড়দজের লাগাজো স্বাধীেিার গাছ আ্ মহীরুহ। 

স্বাধীেিা িার ৭৪িম ্ন্মড়দজে নদখ্জলা 

িার িারুজিযর কজলির, িার িােঁিার প্রশস্ত পড়রসর। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর ্াোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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কাগজ্র নেৌকা 

সায়রী লাহা 

 

আকাজশ নম  ্মজলই, 

িন্দী ড়িড়ঠরা োড়ক কাগজ্র নেৌকা হজয় র্ায়… 

নমজ র গা নিজয়  াম ঝজর পরজলই, 

নেৌকার িুজক স্পন্দে শুরু হয়। 

পুকুর, েদী পার হজয় িারা নপ্রড়মকার ড়ঠকাো খু্েঁজ্ নি ায়। 

এ শহর, ও শহর খু্েঁজ্ খু্েঁজ্ সার, 

িিু নদখ্া পায় ো ড়প্রয়িমার। 

শ্রািজির গিীর নরাজি োমহীে ড়ঠকাোয় নিজস র্ায় িরী। 

গেিয হাড়রজয় অজঝাজর ড়িজ্জছ, নপড়রজয়জছ নগাদািরী। 

হােঁটু ্ল নপড়রজয় নর্ নপ্রড়মকা নদখ্া করজি আসজিা। 

নস আর িাড়  নফজরড়ে, দ্বীপােজর হাড়রজয় নগজছ। 

পুরজো ড়িড়ঠরাও িাই ড়ফজর র্ায় িাঙ্গা ডাকিজের কাজছ। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৫ 

িার নিাজখ্র কা্ল ড়মজশজছ েদীর ্জল, ধুজয়জছ ড়িড়ঠর পােঁ্র। 

পুরজো ড়িড়ঠর গাজয় নমজখ্ থাজক মড়লে নপজের আেঁি ।। 
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ড়গেঁট 

রিড়্ৎ পাজে 

 

ড়িির নথজকই িন্ধ থাকি সদর দর্া 

নকেো 

উজটা ড়দকটায় অন্ধকার গিীর হজল 

কুকুরগুজলা নিজ  আসি 

 

র্খ্ে িলা ড়দজয় আজলা নদখ্া নর্ি 

ইজে কজরই ড়ছটড়কড়েটা খু্জল ড়দিাম 

এিিং লক্ষয করিাম- 

নমারগ ডাকার প্রথম শজব্দ নর্ িযড়ক্তর  ুম নিজে ড়ছল 

নসই আ্ কুকুরগুজলাজক নমারজগরই হা  খ্াওয়াজে 

 

এটা কার পজক্ষ অস্বািযকর 
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নিাঝার আজগই নগাপে ট্রাঙ্কড়টর ড়দজক ে্র নগল 

 

এিিং নর্ সামগ্রীগুজলা ক্ষমিা ধরজি শড়ক্ত ্ুড়গজয়ড়ছল 

নসখ্াজে হাি লাগাজি ইজেই করল ো 

 

কারি আড়ম িখ্ে দুই পৃড়থিীর মাঝামাড়ঝ 
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অিযক্ত 

উড়িি পালুই 

                 

োই িা িলজল কথা, 

আড়ম ড়ক িুড়ঝো ?? আড়ম ড়ক িুড়ঝো ড়কছুই ?! 

 

ড়কছু ড়কছু শব্দ আজছ, িলার িািাস নলজগ দপ কজর ড়েজি র্ায় ! 

নস সি কথার আজলা... নিাজখ্র গিীজর নেজক রাখ্া িাজলা... 

নস সি গাঢ় শজব্দর রহসয 

নের নিড়শ মাোয়  

নিাজখ্র পািায় আর নঠােঁজটর নরখ্ায় !! 

 

কান্নার নথজকও িীক্ষ্ম নকাজো কান্না নেজক রাজখ্ হাড়সমুখ্! 

আড়ম ড়ক িুড়ঝো ড়কছুই ?? 

আড়মও ড়ক ওরকম ড়েড়ি  গিীর কান্নায় কােঁড়দড়ে কখ্জো ??? 
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িি ুজর নস 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

্ীিে রু্জদ্ধ পরা্য় িরি কজরজছ নস ; 

্ীিে নক এখ্েও িাজলািাজস িজল, 

আ্ িি ুজর নস । 

 

একড়দে, অজেক স্বপ্ন ড়ছল িােঁর নিাজখ্ - মুজখ্ ; 

িাস্তি ও েযায় এর পজথ িলজি ড়গজয় আ্ ড়দজশহারা নস ; 

কড়ঠে সময় - কড়ঠে ইড়িহাস - কড়ঠে অিীি ! 

এই কড়ঠে- নক িাহে কজরই আ্ িি ুজর নস ।। 

 

একথা ড়ঠক, অিীজি সজিযর পূ্ারী ড়ছল নস ; 

ড়েছক সিয নক িাজলা িাসি িজলই হয়জিা ! 

আ্ িি ুজর নস । 
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এখ্ে, িলার পজথ কল্পিরু ড়িজিার প্রাি এক ; 

িারপাজশ মুজখ্াশ ধারী মােুজষর আ াজল আ্ - 

িার অগ্রগামী পছজন্দর একটাই পড়রিয় ; 

িি ুজর নস ! - সড়িযই, িি ুজর নস । 
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ইড়িহাস 

পজহলী পাল 

 

এ সৃড়ির এক ইড়িহাস আজছ 

গাঢ় কাজলা ইড়িহাস। 

্ােজি নিজয়া ো, 

িুড়ম শ্রদ্ধা হাড়রজয় নফলজি। 

অেজরর েিিা ড়গজল খ্াজি নিামায়।  

িাজলািাসার প্রড়ি  

প্রড়ি মূহুজিি িুড়ম িুলজি  

অরু্ি-নকাড়ট প্রশ্ন। 

নিাজখ্র নসই ড়েমিল িাহড়ে  

উধাও হজি ড়িলক্ষি 

র্া ড়দজয় আ্ িুড়ম নদজখ্া এই সৃড়িজক। 

িাই এর নসৌরি, নসৌন্দর্িয,  
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ড়েমিালযজক উপজিাগ কর 

্ােজি নিজয়া ো ্জন্মর ইড়িহাস। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৫ 

অখ্ন্ড ড়িত্র 

শড়মি কমিকার 

 

১. সময়টাজক ধজর সকাজল ওঠা- 

একটু শরীর-িিিা িযায়াম সূজর্িাদজয়র আজগ পর্িে। 

িারপর িাড়  ড়ফজর মামুড়ের িাজসর সামজে। 

ড়কজগা িা টা হজি, গল্প নিা আর হয় ো ! 

এরপর িশমাটা গড়লজয় সকাজলর নপপাজর একটু নিাখ্ রাখ্া। 

২. িিিমাে সমজয়র সাজথ আর পারা র্াজে ো। 

িা্ার নদাকাে রাস্তা  াট সজিজিই আগুে। 

নমজে োও মাড়েজয় োও মধযড়িত্ত সমা্। 

ড়কছু িলা র্াজি ো নদশজরাহীিার িকমা লাগজি পাজর! 

 

৩. সি কজরও নর্ে ্ীিে নশষ হয় ো। 

নছজল ডাক্তার নমজয় অধযাড়পকা নিশ িাজলাই। 
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প ে-নিলায় নশষ নরাজদর এটা িাড় র নদওয়াজল নলজগ র্ায়। 

পজর থাজক িাড় , মা-িািার অেুপড়িড়ি। 

আমরা আ্ নিশ িাজলা আড়ছ, মা-িািা িৃদ্ধাশ্রজম! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নর্াগাজর্াগ করুে। ড়িড়্ট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়িরকুট 

ড়েজিদজে- অেুপম ড়মত্র 

 

প্রশ্ন- আমার ড়কছুড়দে হল একটু সমসযা হজে, মজে হজে িািা ও 
মা আমাজক আজগর মজিা গুরুত্ব ড়দজে ো। আমাজক িুঝজি িাইজছ 
ো। ড়ক করা উড়িৎ িুঝজি পারড়ছ ো। সাহার্য প্রাথিেীয়। 

-সুড়িিা, নকািড়িহার 

উত্তর- প্রথজমই িলজিা সুড়িিা ড়ঠক কিড়দে ধজর এটা হজে 
সড়ঠক সময় এর উজিখ্ নেই, এর ড়পছজে ড়ক নকাজো কারি আজছ 
নসটাও িজলেড়ে। অজেক সময় কড়মউড়েজকশে গযাপ হজয় র্ায়, র্ড়দ 
মজে হয় ওোরা আপোজক িুঝজি িাইজছ ো িজি নর্খ্াজে সমসযা 
হজে নসখ্াজে িুড়ঝজয় িলুে। িািা-মা একাে আপে  ওোজদর সজঙ্গ 
সরাসড়র কথা িলুে। আপোর সমসযাগুজলা ড়িশজদ িলুে। আশাকড়র 
ওোরা আপোজক িুঝজি পারজিে। 

সকজল িাজলা থাকুে সুি থাকুে, মে খু্জল কথা িলুে, আরও প্রশ্ন 
থাকজল ্াোজিে নমইল কজর উত্তর নদওয়ার নিিা করজিা। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৫ 

নক নদজি নছেঁ া নপাশাজকর দাম? 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 
ওরা অিুঝ! 

একটু স্বাধীেিা নিজয়ড়ছল 

িাই এি আ াজির ড়িহ্ন 

 

নিাখ্-্জল নেৌকা 

িিুও মরার উপায় নেই 

 

মাড়ঝ ডুিজল ক্ষড়ি নেই 

র্াত্রীজক িােঁড়িজয়, ওজদর ড়ঠকাো! 

 

নিামাজদর সুখ্ ফুলকড়পজি 

নপেঁয়াজ্র স্বাদ সজন্দজশ 
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সামােয নিদোয় নমাি াজো স্বিাি 

 

লক্ষযহীে এক, অজিাধ িপস্বী 

মূলযহীে ্  

নকাে পাশ্বিপ্রড়িড়ক্রয়ায় নিজ  উঠল? 

 

র্াজদর কাজছ শূেযটাই ড়েজ্র নগালাম 

আর পুরু নলজে নকো িুজকর কাি - 

 

অেি একিার শুদ্ধ-িজে 

পড়িত্র-গ্রজের ড়শক্ষা নেওয়া িাজলা! 

 

স্বাধীেিা অসীম 

অথি, নক নদজি নছেঁ া নপাশাজকর দাম? 
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আজক্ষপ 

অজেড়ষকা দাস 

 

িকিক করজল নসাো হয় ো। মাইজক্রাজগাল্ড িা ড়সড়টজগাল্ড হজি 
পাজর। নসাোর সাজথ মাইজক্রাজগাল্ড পরজল নসাোই মজে হয়। 
নিোর িুজল অজেক ি  িুল কজর নফজল অজেজকই। 

নশ্রয়া ড়ঠক এরকমই িুল কজর নফজলজছ। এক ড়িজয় িাড় জি 
নশ্রয়ার এক িান্ধিী নপৌলড়ম 

"কি নসাো পজরজছ" িজল নশ্রয়ার সিংসাজর কত্ত অশাড়ে। ড়কন্তু 
আজদৌ িা নসাো েয়, মাইজক্রাজগাল্ড। নসটা িুঝজিই িার নর্ 
কজয়ক মাস িজল নগল। ড়িধাে িুড়ঝজয়ড়ছল ওটা নসাো েয় 
মাইজক্রাজগাল্ড। ড়কন্তু নশ্রয়া িুঝজিই পাজরড়ে। ঝগ া কজর ড়িধাজের 
সাজথ কথা িন্ধ প্রায়। ড়িধাে আর নশ্রয়া দু্জেরই রাগ ন্দ সমাে 
নকউ কাজরা কাজছ হার মােজি ো। ড়কন্তু প্রায় প্রড়িড়দে নপৌলড়মর 
সাজথ কথা হজয়জছ ড়কন্তু লজ্জায় ড়্জ্ঞাসা করজি পাজরড়ে। আর 
ড়িধাে ড়কছুজিই ড়িশ্বাস করাজি পাজরড়ে নর্ গহোগুজলা 
মাইজক্রাজগাল্ড। একড়দে ড়্জ্ঞাসা কজরই িসল "আো িুই নর্ নসই 
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ড়িজয় িাড় জি এি গহো পজরড়ছড়ল ওগুজলা ড়ক নসাোর?" উত্তজর 
নপৌলড়ম িজল "ড়ক নর্ িড়লস আমার ড়ক এি ক্ষমিা আজছ োড়ক 
এি নসাো প ার। ওগুজলা সি মাইজক্রাজগাল্ড। নসাোর নর্ 
ি াদাম।" নশ্রয়া হার মােজি িাধয হল ড়িধাজের কাজছ। এখ্ে আর 
িাইজলও ড়িধােজক কাজছ পাজি ো নর্ ড়েজ্র িুল স্বীকার কজর 
িার িুজক মাথা নরজখ্ দুজটা কথা িলজি কারি নস ড়িজদজশ 
কমিরি। র্া কথা িলার নসটা িািুিয়াল ্গজিই নসজর নফজল নশ্রয়া। 
নস অকপজট স্বীকার কজর নেয় সড়িয িকিক করজল নসাো হয় ো 
িার ড়িিজরও অজেক গলদ থাজক আর কাজরা ড়্ড়েজস নলাি কজর 
ড়েজ্জক গুমজর মারজি নেই। র্ড়দ ড়কছু ্ােজি হয়, িাজকই 
সরাসড়র ড়্জ্ঞাসা করা উড়িি, ো হজল অর্থা ড়েজ্জদর মজধয োো 
ড়িো িািো, আজলািো কজর ড়েজ্র সিংসাজরই অশাড়ে নেজম 
আজস। প্রসু্ফড়টি মজে ্ীিে-র্াপে িখ্ে দায় হজয় র্ায়। িাই 
র্িটুকু ড়েজ্র আজছ নসটুক ড়েজয় খু্ড়শ মজে থাকজি হজি। কাজরা 
অজেক ড়কছু আজছ নদজখ্ও নলাি সামজল িলাটাই িাঞ্ছেীয়। 
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দ্বন্দ্ব 

্্ি হায়দার নসে 

 

রাি দুজটা োগাদ িােঁপা নশারজগাজল  ুম নিজে র্ায় আড়মোর এিিং   
ড়ে্ িাড় র নদািলা  জরর ্াোলা ড়দজয় নদখ্জি নপল নর্, ড়কছু  
নিো নলাক্ে ্টলা করজছ। িার মজধয এক্ে পাজশর িাড় র 
দর্া ঠুজক ি া সুজরই ড়্জজ্ঞস করল, কী নর কা্ হল? সজঙ্গ 
্ো িাজরা পজেজরা নলাক কাে খ্া া কজর উত্তর শুেজি িজল 
উৎসুক, নিির নথজক আওয়া্ এজলা, 

- ো নগা খু্ি কােঁদজছ। 

- নিিা কর নিিা কর, কা্ করজিই হজি, ো হজল ্াজয়্ হজি 
ো। িজল নস মাথাগুজলা একটু িফাজি ড়গজয় িসল। র্িক্ষি ো 
কা্ নশষ হজে িাজদর ড়িরাম নেই। 

আড়মো সি লক্ষয করড়ছল। গি পরশু গ্রাজমর রড়হম িািা নর্ 
রাজগর মাথায় িাড়িজক ড়িে িালাক িজল ড়দজয় ড়ছল, িা ড়েজয় ওরা 
নিশ উৎফুি। 
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আড়মো ড়ি এ নসজকন্ড ইয়াজরর ছাত্রী, নিাঝার িয়স হজয়জছ িার। 
িািড়ছল প্রড়িিাদ করা দরকার। আিার িািল নর্ ো, িার িািা 
এক্ে প্রড়িড়ষ্ঠি ও ড়শড়ক্ষি িযড়ক্ত হজয়ও র্খ্ে পাজরেড়ে িরিং 
এক জর হজয়জছে িখ্ে িার কথা নক শুেজি ? ওই অজ্ঞ 
নলাকগুজলার কথাই এ সমা্টা উজঠ িজস। প্রড়িিাদ কজর নকাজো 
ফল হজি ো, ফজল মজে মজে িার ওই সমাজ্র প্রড়ি আরও  ৃিা 
্ন্মায়। 
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ড়েড়শরাজির ক্ষি 

নদিড়্ৎ রায় 

 

নকজট আমার ড়শরা ধমেী, 

রক্ত উৎসগি কড়র নিামাজক! 

ড়ে্িে ড়েড়শরাি কাড়টজয় একা 

খ্ািা িরাই দুঃখ্-নশাজক। 

 

ক্ষিগুজলা টাটকা রক্ত সহজর্াজগ 

পড়রিি ড়িসুড়িয়াজসর িনু্ধিায়। 

নিামার আকাজশ, িাজলািাসার ফযাকাজশ নম  

শুধুই ড়মজথয িৃড়ি ঝরা'য়! 

 

রক্তস্নাজে নমজি উজঠ, ড়ে্িে ড়েড়শরাজি 

ম্লাে স্বপ্ন ঝাপসা হজয়, মৃিুযড়মড়ছজল হােঁজট।। 
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কড়ি সুকাে িরজি 

েীিা কড়ি 

 

ধে্ র্ িুড়ম কড়ি সুকাে 

প্রিাম, নিামাজক প্রিাম 

িাোড়ল কখ্জো িুজল ো নর্ে 

নিামার পূি্ র্ োম। 

 

সমাজ্র র্ি অে্ র্ায় আর 

অি্ র্ািাজরর ড়িজ  

গজ্ি উজঠজছ নিামার নলখ্েী 

নকেঁজদজছা অশ্রুেীজর। 

 

িুড়ম নিজয়ড়ছজল গ জিা সকজল 

অমড়লে এক ড়িশ্ব 
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েি্ািজকরা হাসজি নসখ্াজে 

হজি ো নর্ িারা ড়েঃস্ব। 

 

সাম্ র্ আর ে্ র্ার্্ র্ অড়ধকার 

পাজি ো নকে িারা? 

ড়িশ্ব্েেীর সোে সকজল 

নকে হজি সিিহারা? 

 

মােুষ হজয় ড়ক করজি পাড়র ো 

এিটুকু প্রড়িকার 

মরার আজগই মরজিা নকে 

্ীিে নর্ ন্রিার! 

 

নিামার মজিা সুন্দর ফুল 

অকাজলই নগল ঝজর 
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এজসড়ছজল কড়ি িািংলার  জর 

িড়হ্ন-কলম ধজর। 

 

অিাগা আমরা হারাজয় নফজলড়ছ 

অমূলয সম্পজদ 

এজসা নহ কড়ি, িার িার এজসা 

সদপি িীরপজদ। 

 

র্িড়দে রজি িািংলা, িাোড়ল 

িুড়ম রজি অম্লাে 

নিামার নলখ্েী ধ্রুিিারা হজয় 

িা াজি সিার মাে। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৫ 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

          

লকডাউজে গড়রি মােুষ গুজলা খু্ি োকাল হজে। মজে কারও শাড়ে 
নেই। শরীজর নকাে ফুড়িি নেই। নপজট ড়খ্জদ ড়েজয় সিাই নিেঁজি 
আজছ। আর ি জলাক গুজলা? ফ্ র্াজের িলায় ড়েড়িজে  ুমাজে। 
িাজদর নপজট নিা আর ড়খ্জদ নেই। ্ঠজর নকাে জ্বালা নেই। 
সুিরািং িাজদর  ুমাজি নকাে অসুড়িধা নেই। িজস িজস িারা টাকা 
পাজে। অড়ফজস নর্জি হজে ো। ড়ডউড়ট করজি হজে ো। সরকার 
িাজদর এমড়ে এমড়ে টাকা ড়দজে। ফজল িাজদর লকডাউে হজলই 
িা ড়ক ো হজলই িা ড়ক। 

মুশড়কল হজয়জছ র্ি গড়রি মােুষজদর। িাজদর ো আজছ কা্। ো 
আজছ  জর খ্ািার। ো আজছ পজকজট টাকা। সুিরািং িরম সমসযার 
মজধয িাজদর ড়দে কাটজছ। এই পৃড়থিীজি নর্ নকউ কারও ো। 
ড়িজশষ কজর গড়রি মােুষজদর ্ে্ র্ নিা নকউ-ই ো। হজল খু্িই 
িাজলা হজিা। খু্িই িাজলা হজিা। গ্রাজম র্ারা ি জলাক রজয়জছ 
িাজদর সামাে্ র্ িদােযিায় গ্রাজমর গড়রি মােুষ গুজলা িাহজল 
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সিাই নিেঁজি নর্ি। কাউজক খ্ািাজরর ্েয সমসযায় প জি হি ো। 
ড়কন্তু গড়রি মােুষজদর ড়েজয় িারা িাজি ো। নকােড়দেও ো। 

 

দুই 

এজদর ড়েজয় িািল অড়েমা দাই। দাইজয়র কা্ অড়েমা কজরো। 
িিু নস দাই। িার কারি িার মা একসময় দাইজয়র কা্ করি 
আর নস িার মাজয়র সজঙ্গ সঙ্গ ড়দি। িাই নস-ও দাই। গ্রাজমর 
মােুষ িাজক িাই দাই িজলই ডাজক। অড়েমা দাই। 

র্াইজহাক, অড়েমা দাই নর্ খু্ি ি জলাক নমজয় িা ড়কন্তু েয়। নস 
খু্ি গড়রি নমজয়। খু্িই গড়রি নমজয়। িার স্বামী সিংসার নেই। 
নমজয়জিলায় িার একিার একটা ড়িজয় হজয়ড়ছল। স্বামী ন্ায়াে 
মরদ ড়ছল। ড়কন্তু িগিাজের ড়ক নখ্লা! স্বামী ড়িজয়র রাজিই সাজপর 
কামজ  মারা র্ায়। এরপর পজর নস আর ড়িজয় কজরড়ে। কজরড়ে 
নিা এ পর্িে কজরড়ে। র্ড়দও িার রূপ ও নর্ৌিজে মুগ্ধ হজয় 
অজেক নছজল পজর িাজক ড়িজয় করজি নিজয়ড়ছল। ড়কন্তু অড়েমা দাই 
কজরড়ে। "মােুষ ড়িজয় কিিার কজর? একিার কজরড়ছলাম সুিরািং 
আর েয়। িগিাে র্া কজর িাই হজি।" 
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এখ্ে অড়েমা দাইজয়র িয়স হজয়জছ। শরীজরর িাম া ্জ া ্জ া 
হজয়জছ। নর্ৌিেও ফুড়রজয়জছ। রূপও ঝজরজছ। এখ্ে নিা ওসি ড়িো 
মাথায় আসজিই ো। 

 

ড়িে 

অড়েমা দাই িার িািার ড়িটাজি থাজক। প্রথম নথজকই িািার 
ড়িটাজি থাজক। কারি অড়েমা দাইজয়র িািা র্খ্ে মারা র্ায় ড়িটাটা 
অড়েমা দাইজক নরড়্ড়ি কজর ড়দজয় র্ায়। র্াজি অড়েমা দাইজয়র 
িাস করজি এখ্াজে নকাে অসুড়িধা ো হয় এিিং ্ীিজের নশষ 
ড়দে পর্িে নস ড়েড়িিজে কাটাজি পাজর। নকেো অড়েমা দাইজয়র 
একটা দাদা ড়ছল। িািার মাঠাে পােঁি ড়ি া ্ড়ম নস ্াল কজর সি 
ড়লজখ্ নেয়। িািা নসটা ্ােজি পারার পর অড়েমা দাইজক ড়িটাটা 
ড়লজখ্ নদয়। অড়েমা দাইজয়র ওই দাদা ইন্দ্রড়্ৎ। নস এখ্ে গ্রাজম 
থাজকো। শ্বশুজরর গােঁজয় থাজক। গ্রাজম নকােড়দে আজসো। অড়েমা 
দাইজয়র নখ্ােঁ্ খ্ির রাজখ্ো। অড়েমা দাইও িুজল নগজছ দাদাজক। 
গ্রাজমর মােুষই এখ্ে িার সি। গ্রাজমর মােুষই এখ্ে িার আপে 
এিিং অড়ি ড়প্রয়্ে। 
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িার 

িািা মারা র্াওয়ার পর অড়েমা দাই ড়কছুড়দে খু্ি কি নপজয়ড়ছল। 
খ্ািাজরর কি নপজয়ড়ছল। পয়সার কি নপজয়ড়ছল। কারি িার নিা 
িখ্ে নকাে নরা্গার ড়ছল ো। িিু িার নরা্জগজর দাদা িার 
্েয ড়কছু কজরড়ে। ড়কছু পয়সা কড়  ড়দজয় সাহার্য পর্িে কজরড়ে। 
িার ড়প্রয় গ্রামিাসী িাইজয়রা িখ্ে কা্টা িাজক পাইজয় নদয়। 
গ্রাজমর ড়শশু ড়শক্ষা নকজন্দ্র িাচ্চাজদর ড়খ্েঁিুড়  রান্না করার কা্টা। ও 
িার ড়িধিা িািা ড়ছল ো নসটাও কজর নদয়। দুজটা কা্ একসজঙ্গ 
নপজয় অড়েমা দাই এখ্ে খু্ি িাজলা আজছ। িার একার নকাে 
অসুড়িধা নেই। িার অসুড়িধা ো হজল ড়ক হজি? গ্রাজমর আজরা 
মােুজষর নিা অসুড়িধা আজছ। সুিরািং িার একার িাজলা থাকার 
িার কাজছ নকাে মূলয নেই। নস িাজলা থাকজি আর িার ড়প্রয় 
গ্রামিাসী িাইজয়রা কজি থাকজি! ো নখ্জয় থাকজি! এটা নিা 
হয়ো। অিএি নস িায় সিাই ড়মজল একসজঙ্গ িাজলা থাকজি। 

 

পােঁি 

অিঃপর অড়েমা দাই একড়দে গ্রাজমর ড়েরন্ন মােুষজদর ড়েজয় 
িািজি লাগল। লকডাউজে র্ারা সিজিজয় ি  সমসযার মজধয পজ  
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রজয়জছ নসইসি মােুষজদর ড়েজয়। নসড়দে সারাড়দে সারারাি ধজর 
িািল। িািজি িািজি িািো নশজষ নস এই ড়সদ্ধাজে এল নর্, 
গ্রাজম নর্ পঞ্চাশ ্ে ড়েরন্ন মােুষ রজয়জছ িাজদর নস খ্াদয দাে 
করজি। িাল, ডাল, আলু। িারপর পজর র্া হজি িখ্ে নদখ্া র্াজি। 
এখ্ে নিা মােুষ সামােয ড়কছু নখ্জয় ্াজে ড়কছুড়দে নিেঁজি থাকুক। 

 

ছয় 

অড়েমা দাইজয়র দাদা নর্জহিু নকাে নখ্ােঁ্ খ্ির রাজখ্ো অড়েমা 
দাই িার ড়দে অড়দজের ্েয নপট িাড়লজয় ড়কছু টাকা ্ড়মজয় 
নরজখ্জছ। ড়কন্তু মােুজষর এখ্ে নর্ ন ারির ড়িপদ িলজছ িাজি নস 
র্জক্ষর ধজের মজিা টাকাটা আগজল রাজখ্ ড়ক কজর? ো, নসটা ড়ঠক 
হজিো। িার ড়দে অড়দে আজছ িগিাে আজছ। িার ড়প্রয় গ্রামিাসী 
আজছ। ড়েিয় িারা িার ি্ র্িিা করজি। নকউ িাজক নফজল 
রাখ্জি ো। িার টাকাটা ড়েজয় নস এখ্ে িরম দুড়দিজে মােুজষর 
পাজশ দােঁ াজি িায়। ড়েরন্ন মােুজষর অন্ন দাে করজি িায়। িািো 
মজিা অড়েমা দাই একড়দে করলও িাই। মাথা ড়পছু প্রি্ জর্কজক 
ড়িড়রশ ড়কজলা কজর িাল। দু-ড়কজলা কজর ডাল। আর দশ ড়কজলা 
কজর আলু দাে করল। অড়েমা দাইজয়র এই দাে নপজয় ড়েরন্ন 
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মােুষ গুজলা িীষি িীষি খু্ড়শ হল এিিং দু-হাি িজর ঠাকুজরর 
োজম সিাই িাজক আশীিিাদ করল এিিং প্রাি িজর প্রাথিো করল। 
িার এই দাে নথজক গ্রাজমর নশষ প্রাজে নর্ দু-্ে মুসড়লম  রামী 
ড়ছল িারাও িাদ নগল ো। অড়েমা দাইজয়র এই মহােুিিিার কথা 
ইথাজরর মজিা িািাজস গ্রাজমর আোজি কাোজি সিিত্র ছড় জয় 
প ল। িারপর গ্রাম নপড়রজয় শহজরও। সুদূর কলকািা শহজর এিিং 
নসখ্াে নথজক ড়টড়ি ও কাগজ্র নলাজকরা ছুজট এল। অড়েমা 
দাইজয়র ছড়ি িুলল। িার মুজখ্ কথা শুেজলা এিিং নসরা সমা্ 
নসড়িকার নস সম্মাে নপল। িার সম্মাজে নগাটা গ্রাম সম্মাড়েি হল। 
সিাই নমজি উঠল িার সম্মাজে। গ্রাজম র্ারা ি জলাক ড়ছল লজ্জায় 
িারাও এিার দাে করজি শুরু করল। িাজদর দাজে গ্রাজমর ড়েরন্ন 
মােুষ গুজলার খ্াদ্ র্ািাি দূর হল। পজর সরকার নগাটা নদশ ্ুজ  
দাে ড়দল। 

হায়! অড়েমা দাইজয়র মজিা নমজয় র্ড়দ আমাজদর নদজশ প্রি্ জর্ক 
গ্রাজম একড়ট কজর থাকজিা ড়ক িাজলা হজিা! 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়্ৎ িমিে 

 

सुभाषितम् - 

कामधेनुगुणा षिद्या ह्यकाले फलदाषिनी।  

प्रिासे मातृसदृशी षिद्या गुपं्त धनं सृ्मतम्॥  

উচ্চারি- 

কামজধেুগুিা ড়িদযা ড়হ অকাজল ফলদাড়য়েী। 

প্রিাজস মািৃসদৃশী ড়িদযা গুপ্তিং ধেিং িৃিম্ ।। 

 

অথি- 

ড়িদযা কামজধেু গািীর মজিা সমাে গুিিিী; নস অকাজলও ফল 
দাে কজর। ড়িদযা ড়িজদজশ মাজয়র মি পালে কজর; নিারও 
ড়িদযারূপ ধে হরি করজি সক্ষম েয়, িাই ড়িদযাধেজক 

গুপ্তধে িথা নশ্রষ্ঠধে িলা হয়। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

ড়িজকে সযালাড - 

উপকরি: ড়িজকে নিােজলস টুকজরা কজর কাটা, নপেঁয়া্ কুেঁজিা কজর 
কাটা, রসুে কুেঁজিা কজর কাটা, লঙ্কা কুেঁজিা কজর কাটা, কেিসীড, 
কযাপড়সকাম, আলুড়সদ্ধ কজর ডুজমা কজর কাটা, িাট মশলা, টমযাজটা 
সস, েুে, ড়মট মশলা, িাটার, নগাল মড়রজির গুজ া । 

 

পদ্ধড়ি: প্রথজম ড়িজকে গুজলা ড়সদ্ধ কজর নছাজটা নছাজটা টুকজরা কজর 
নকজট ড়েজি হজি। এরপর একড়ট পাজত্র নপেঁয়া্ কুেঁজিা, রসুে কুেঁজিা, 
কযাপড়সকাম, কেিসীড ও িাটার ড়দজয় নেজ  নিজ  ড়েজয় ড়সদ্ধ 
করজি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অেয একড়ট িাড়টজি টমযাজটা 
সস, নগাল মড়রজির গুজ া, স্বাদ মজিা লঙ্কার কুেঁজিা, েুে, হলুদ, ড়মট 
মশলা, ড়িড়ে ও পড়রমাি মজিা ্ল ড়দজয় িাজলা কজর ড়মড়শজয় ড়েজয় 
ড়সদ্ধ করা ড়্ড়েস গুজলার উপর ড়দজি হজি। এরপর ড়িজকে গুজলা 
ড়দজয় নেজক রাখ্জি হজি। এরপর ড়সদ্ধ হজয় নগজল অল্প সস ও 
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িাটার ড়দজয় নেজ  নিজ  োড়মজয় ড়েজলই বিড়র ড়িজকে সযালাড। 
নকউ িাইজল িাটার এর িদজল অড়লি অজয়ল িা সাদা নিলও 
ড়দজি পাজর। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাট করজি নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 

উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ র্ড়দ ড়েজ্র নলখ্াও 
নদখ্জি িাে, িজি দুই/িার লাইজের অেঃড়মল 

কড়িিা পাঠাে। 
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িগিাজের দাস মারা নগজছ 

িৃড়ি (পড়ল ন াষ) 

 

কান্নায় নিজঙ্গ পরজছ ড়িশ্বিাসী 

কােঁদজছ সমগ্র ্াড়ির মােুষ। 

কােঁদজছ নগাপজে ড়িরজহ 

 র, িারান্দা, উজঠাে িৃিলিা, পশু, পাড়খ্, মাঠ  াট, পাহা  েদ-
েদী। 

িািায়জে িাসজছ ড়িরজহর কড়িিা। 

কােঁদজছ নগাপজে সিাই একাকী ড়ে্িজে। 

ড়েড়শ রাজির অন্ধকাজর মৃিুয নি েজল পজ জছ িগিাজের দাস। 

ড়ক আির্ি অেুিূড়ি আকুলিা অেুিি, 

মৃিুযর পর ও নস নহেঁজট িজলজছ একা পজথ 

সুগড়ন্ধ শর্যায়। 

নপ্রজমর টাজে আটজক নগজছ িার নলখ্া ড়মড়ি শব্দ। 
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িাড়রড়দক নথজক িািাজস লাজশর গন্ধ নিজস আসজছ আমার 
আড়েোয়। 

উঠজছ হড়রধ্বড়ে 

িজলা হড়র হড়র নিাল 

সুপ্রিাি সজন্দশ পজ  আেঁিজক উঠজি স্ব্ে পড়রিার। 

িগিাজের দাজসর মৃিুয সিংিাদ নদজখ্। 
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একটু খ্ািার দাও 

িুমড়ক দাস 

 

সকাল নথজকই ড়পছু ছা জছ ো 

নকিলই পাজয় পাজয়  ুরজছ, 

পাজছই আ াি কজর িজস- 

নসই িয় আর ড়কছুটা ড়িরড়ক্তজিই ; 

দু-ড়িেিার এর ওর লাড়থও নখ্জয়জছ। 

লাড়থ নখ্জয় ড়কছুক্ষি পজর নথজকই - 

আিার ড়পছু করা, 

নসই এড়ক পাজয় পাজয়  ুজর িলা। 

 

োঃ িুঝলাম আ াি করা ওর লক্ষয েয়; 

িলাজফরা করা এ ড়িমূঢ় শুধুই - 

নমউ নমউ কজর িজলজছ এর ওর ড়পছু ড়পছু। 
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হয়জিা িলজছ- 

নদাকােপাঠ সিই নর্ িন্ধ- 

পজথ  াজট নকাথাও একটু এজটাকােঁটাও পজর নেই; 

আমায় নিামরা নকউ একটু খ্ািার দাও- 

কিড়দে নর্ হল- নপজট একড়ট দাোও পজরড়ে। 

আমায় একটু খ্ািার দাও... 
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অড়িড়মত্র (ডঃ সায়ে িট্টািার্ি) 

 

আ্কাল অেলাইজে ড়্ড়েসপত্র নকোর খু্ি িল হজয়জছ । 
কােঁথাটাথা, কলম, িাচ্চাজদর ডায়পার, নগড়ি- নমা্া, ্ুজিা সিই 
অেলাইে নকো হজে! এমেড়ক সিড়্, মাছ- মািংস সিই এিাজি 
পরািাস্তি মাধযজম অডিার হজয় িারপর িাস্তি হজয় আসজছ । এজি 
অজেক 'অফার' থাজক। মাজে দাজম নিদম ছা  আরড়ক !...নলাজক 
নমাড়হি হজয় ড়কজেই িজলজছ। ড়কন্তু...। 

গি িছর এক ড়িখ্যাি নলাক অেলাইে নকোকাটায় ড়েদারুি 
অেুিূড়ি লাি কজরড়ছজলে । নমািাইল িায়ো ড়দজয় দুড়ট পাথর 
নপজয়ড়ছজলে! দশ হা্ার টাকা নরফ ্লািড়ল ড়গজয়ড়ছল। অজেক 
খ্িজরর কাগজ্ নিড়রজয়ড়ছল । 

আ্ নফ.িু.নি নদখ্লাম, এক্ে নলাক নপ্রশার কুকার ড়কজেজছে 
অেলাইজে ও পাগল হজয় ড়গজয়জছে। দুহা্ার টাকার কুকার োড়ক 
সাজ  ড়িেজশা টাকায় পাড়েজলে! আেজন্দর আড়িশজর্য অডিার 
কজরে। এল ড়কন্তু ি  পযাজকজটর ড়িির এক নছাট্ট কুকার, িা 
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নখ্লো কুকার । হাজির িালুর নথজকও নছাট । িলাই িাহুলয, টাকা 
্জলই নগল ! এক্ে ড়লজখ্ড়ছজলে, িই অডিার কজর নছেঁ া ফাটা 
িা পুরজো িই নপজয়জছে ! 

আড়ম ড়েজ্ও নদজখ্ড়ছ, নলপ িাইজল এরা কম্বল ড়দজয় র্ায়; ডিল 
সাইজডড নিাডি (নলখ্ার) িাইজল ড়সঙ্গল সাইজডড নিাডি নদয়! 

কাজ্ই এই অেলাইে শড়পিং নথজক খু্ি সািধাে ! র্িই প্রলুব্ধ 
করুক, পা িা াজো ড়ঠক েয়, িা খু্ি নিজিড়িজে িা াজি হজি ।।
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শিংকর হালদার 

 

র্খ্ে নিামরা স্বাধীেিা আেঁজকা 

রে িুড়লর আপে টাজে, 

নখ্াশজম্াজ্ নলখ্ড়ে িজল 

অ্ুিজেরই িীক্ষ্ম িাজি । 

 

স্বাধীে িকমা গাজয় নলজপ 

পশুিারে নপাশাক পুজর, 

মজর নমজর সমা্ ক্ষয় 

িা ায় িযসে নরস ধজর । 

 

সুখ্ নপজলাো স্বাধীেিা 

ওজদর গাজয়র গজন্ধ, 
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ছুটজছ নদশ নেশার ন াজর 

কুয়াশা মাখ্া ছজন্দ । 

 

এ নকমে নদজশ করড়ছ িাস 

মূলয ড়দজয় মূলযায়ে, 

র্াজদর শ্রজম সমা্ গ া 

নশাড়িি ধারায় আপযায়ে । 

 

স্বাধীে র্ারা ধে ঐশ্বজর্ি 

মজের পািায় রািে , 

নিেঁজি থাকা কী স্বাধীে হওয়া 

স্বাধীেিার কারে ! 

 

 

স্বাধীে হওয়া কী এিই সহ্ 
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মজে প্রাজে সাময নেই! 

নখ্য়াল খু্ড়শর োগর নদালায় 

স্বাধীেিার মূলয নেই । 

 

নপজটর দাজয় মরজছ ওরা 

স্বাধীে িজল করছ ি াই, 

নিামার েযায় ওরা ও মােুষ 

অিাি নকে ওজদর িাই ? 

 

িলড়ছ আড়ম দৃঢ় কজে 

আগট মাজে দুঃস্বজপ্নর রাি , 

মূলয িাজদর ড়দলো নকউ 

ফােঁড়সর মজঞ্চ অকাজল প্রািপাি । 

 

ড়েছক স্বজপ্ন ড়িষন্ন মে 
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িারাক্রাে এক আশা , 

অথই প্রাজির িড়লদাজে 

অদয সমাজ্ কীজটর িাসা  । 
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মোমী সরকার 

 

সময়টা ১৯৮৮- ৮৯হজি | িখ্জো আমার শহজর ইেিাটিার এর 
প্রিলে হয়ড়ে | দু এক্জের কাজছ ইমারজ্ড়ে িা্িার লাইট 
থাকজলও থাকজি পাজর | ড়কন্তু আমার নিাজখ্ নসিাজি কখ্জো 
পজ ড়ে | নলাডজশড়ডিং হজল িরসা ড়ছল লন্ঠে, কুড়প, ড়িমলাইট, 
নমামিাড়ি আর টিি | িখ্ে সন্ধযা নিলা প্রায় ড়েয়ম কজরই 
নলাডজশড়ডিং হি | ড়িজকজলর নখ্লাধুজলার পর সন্ধযার ্লখ্ািার 
নখ্জয় িই ড়েজয় িসজি ো িসজিই নলাডজশড়ডিং হজয় নর্ি | সড়িয 
িলজি আমরাও হয়জিা নলাডজশড়ডিং এর ্জেযই অজপক্ষা করিাম 
| আমার নছাট নিলাটা নকজটড়ছল একটা সরকাড়র আিাসজে | 
কাজরন্ট র্াওয়া মাত্রই মেটা আেিাে করি কখ্ে  জরর নথজক 
একটু নিজরাজিা | আমার মি সিারই একই অিিাই ড়ছল | প াটা 
নকােিাজি নশষ কজরই নর্ র্ার  জর নথজক নিড়রজয় আসিাম | 
আিাসজের নিিজর একটা নছাট নখ্লার মাঠ ড়ছল | অন্ধকার হজলই 
নকাথা নথজক নর্ে হা্ার, হা্ার ন্াোড়ক িজল আসজিা নসখ্াজে | 
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ন্াোড়কর মৃদু আজলায় িারপাশটা িজর উঠি | নছাট-ি  নর্ র্ার 
মজিা নছাট নছাট দল কজর কজর িলি আড্ডা | আর গরমকাল 
হজল মাজঝ মাজঝ সঙ্গী হি িালপাখ্া | নসই আড্ডায় গাজের ল াই 
নথজক শুরু কজর ড়িিকি প্রড়িজর্াড়গিা ড়কো িলি | মাজঝ মাজঝ 
ড়কছু মজের কথা আদাে প্রদাে, িড়িষযজির অলীক কল্পো | ড়ক ো 
থাকি নসখ্াজে | নমাটকথা ড়েজিি্াল একটা আড্ডা | একইিাজি 
পা ার নমাজ  নমাজ , িা িাড় র পুজলর সামজে এরকম আড্ডা 
্জম উঠি নলাডজশড়ডিংজক নকন্দ্র কজর | 

মজে আজছ নলাডজশড়ডিং র্ড়দ অজেকক্ষি ধজর িলি ওই অন্ধকাজরই 
মা হযাড়রজকে িা ড়িম লাইট সহজর্াজগ খ্ািাজরর ন্াগার করি | 
আর নখ্জি িসা মাত্রই নস ড়ক নপাকার অিযািার | ওই 
হযাড়রজকজের আজলাজক নকন্দ্র কজর নকাথা নথজক নর্ে নছাট নছাট 
নপাকাগুজলা িজল আসজিা নক ্াজে ? মাজঝ মাজঝ দু'িারটা আিার 
খ্ািার থালার মজধযও লাড়ফজয় প জিা | দু-একটা নক ধজর ধজর 
আিার হযাড়রজকে এর মজধয নফজল ড়দিাম | 

পরীক্ষার আগ ড়দজয় মাজঝ মাজঝ নলাডজশড়ডিং হজলও িাইজর 
নিজরাজোর অেুমড়ি পাওয়া নর্ি ো | ওই নমামিাড়ি িা হযাড়রজকে 
এর আজলাজি িজস প জি হি | ড়কন্তু মে ড়ক আর  জর থাজক | 
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ওই প জি প জি ্ােলা ড়দজয় ন্াোড়কর আজলা' নদখ্িাম | 
আর হযাড়রজকজের কােঁজির মজধয নমামটাজক লাগািাম | হযাড়রজকজের 
আেঁজি নমামিাড়িটা একটু একটু কজর গজল হযাড়রজকজের কােঁজির 
মজধয নলজগ নর্ি | পজর নসই ্েয র্ড়দও মার কাজছ খু্িই িকুড়ে 
নখ্িাম | ড়কন্তু নিশ ম্া লাগজিা করজি | আর নমামিাড়ি সামজে 
থাকজল হাি ড়দজয় নমাজমর আগুেটাজক ধরার নিিা, এটা কমজিড়শ 
সিাই আমরা কজরড়ছ | হযাড়রজকে নমামিাড়ির আজলার সাজথ ছায়ার 
নখ্লা িীষি ড়প্রয় ড়ছল আমার | ড়িম লাইট এর উপর কাগ্ িাপা 
ড়দজয় কািিে-ডাই-অোইড এর অড়স্তত্বপরীক্ষা করজি ড়গজয় িাড়ি 
ড়েড়িজয় নদওয়া | হযাড়রজকজের কাড়ল হাজি নমজখ্ দুিুড়ম করা 
এগুজলা খু্ি কমে িযাপার ড়ছল | আর টজিির আজলাজি িূি সা্া, 
আর হাজির মজধয টিি নিজপ ধজর শরীজর রক্ত আজছ ড়কো পরীক্ষা 
করা এগুজলাই ড়ছল িখ্ে আমাজদর নখ্লা | 

িারপর কখ্ে ড়েজ্র অ্াজেই িা্িার লাইট, ইেিাটিার িজল 
এজলা | ওই ন্াোড়ক নপাকাগুজলা নকাথায় নর্ে হাড়রজয় নগল | 
হাড়রজয় নগল ওই আড্ডাগুজলা | এখ্ে নলাডজশড়ডিং হজলও আর 
আলাদা কজর ড়কছু িুঝজি পাড়রো | ড়কছু ড়কছু িাজলা লাগা িাজলা  
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অেুিূড়িগুজলা প্ররু্ড়ক্তর উন্নড়ির সাজথ সাজথ নকাথায় নর্ে িাপা 
পজ  নগজছ।
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স্বপে কুমার রায় 

 
গিকাল গিীর রাি অিড়ধ মাজয়র কাজছ ন্জেড়ছ নিামার দুঃখ্ 
কজির কথা | িগি ড়সিং সূর্ি নসে নক ড়েষু্ঠর িাজি নমজর নফলল 
ওরা, িুড়ম ওজদর নদখ্জি নপজল ো | প্রীড়ি পটাড়শয়াম সায়াজেট 
নখ্জয় ড়েল, র্িীে ন্জলর ড়িির নিৌষড়ট্ট ড়দে আমরি অেষি; 
অিজশজষ মৃিুয হল ! 

িুড়ম হয়জিা ্াজো ো, প্রীড়িরা এখ্েও ড়িষ খ্ায়, আত্মহিযা কজর 
| লালা লা্পি নক নর্ পুড়লশ ড়পড়টজয় নমজরজছ িারা এখ্েও 
নলাকাল থাোর ওড়স | দীজেশ িমিজের নছজলটা মািৃিাষার দািী 
আদাজয় আজন্দালে করায় ; িাজক ্ড়ঙ্গ িজল সাি িছর ধজর ন্জল 
আটজক নরজখ্জছ | 

স্বজদশ িািু সািড়ট হাসপািাল  ুজরও ড়িড়কৎসা পােড়ে | এখ্াজেও 
এখ্ে অিশয মৃিজদহ নদওয়া হয় ো | ড়িো ড়িড়কৎসায় মৃিুযর 
সিংখ্যা ক্রমশ নিজ  িলজছ | ফােঁড়সজি ঝুড়লজয় আত্মহিযা িজল 
িাড়লজয়র নদওয়ার রীড়ি নিশ িহাল িাড়গজদ িজল | 
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্িলার স্বামীর মৃিুযর পর িার ড়িে নমজয় নক কারা িুজল ড়েজয় 
নগজছ ; পা া শুদ্ধ নলাক ্িলাজকই িড়রত্রহীে িজল | ড়িিার ো 
পাওয়া ্িলা িিিমাজে নিার ছটায় নলাকাল নট্রে ধজর শহজর র্ায় 
| ্িলা আটড়ট িাড় র িাসে মা্ার কা্ কজর স্বাধীে িাজিই 
আজছ | সুশীল মাধযড়মজক ড়িেজট ড়িষজয় নলটার পাওয়া সজেও 
প্রাইমাড়রজি িাকরী পায়ড়ে দশ লক্ষ ড়দজি পাজরড়ে িজল | নস এখ্ে  
পা ার নমাজ  নিজল িা্ার নদাকাে ড়দজয় স্বাধীে িাজি নরা্গার 
করজছ | 

ডিল এম পাশ ড়িেজয়র ইজে ড়ছল িাকরী নপজয় একটা নমাটর 
িাইক ড়কেজি | নস এখ্ে ড়টউশে প াজোর ্মাজো টাকায় নটাজটা 
ড়কজে কযাোর আক্রাে িািার নকজমার িযিিা কজর অসুি মাজয়র 
পথয ন্াগা  কজর | 

অসহায় ে্রুল ড়মঞার, মা মরা নছাট্ট নছজলটা িাজয়র নদাকাজে 
কা্ কজর ; নেট নপেড়সল ড়েজয় অেযজদর মি সু্কজল র্াজি নস 
স্বাধীেিা আ্ও পায়ড়ে | আ্ নিার পােঁিটায় উজঠ এেঁজটা কাপজেট 
মাজ্, নকেো পা ায় িনু্ধজদর ড়েজয় নস পিাকা িুলজি র্াজি | 
ড়কন্তু র্াওয়া হজলা নকাথায় ? কাপ নিজেজছ িজল মাড়লক িাজক 
সাপজট এক থাপ্প  মাজর | নছাট্ট নছজলটা পরাধীেিার মাজে নিশ 
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নিাজঝ | নদজশর নিিজর আর একটা নদশ ; ্াড়ির ড়িির ্াড়ি 
ক্রমশ ন্া াজলা হজে | 

শহজরর িাইজর নকাথাও সুখ্ স্বােন্দয আজছ িজল মজে হয় ো ; ো 
আজছ শাসে, আজছ নশাষি | অসহায় িড়স্তিাড়স মৃিুযজক প ড়শ 
কজর নিেঁজি আজছ | উন্নয়জের সিিস্ব লুজঠ নেয় েিুে রক্ত িী্ |  
দুিিাগযক্রজম এরা স্বাধীে নদজশর নেিামন্ত্রী ; এজদর নছজল-নমজয়রা 
কখ্েও সীমাজে শত্রু বসজেযর মুজখ্ামুড়খ্ দােঁ াজি পাজর ো অথি 
এরা ড়েজ্র নদশ িড়ক্তর ড়্ড়কর টাজে | এিার অিশয শহরিাড়স 
িুজঝজছ গ্রামগুজলা কিটা স্বাধীে | 

কােুজদর িড়স্তগুড়ল পােঁি নকড়্ িাজল এক সপ্তাহ স্বাধীে থাজক িাড়ক 
ড়দেগুজলা পরাধীে | এখ্াজেও পিাকা ওজ , িজন্দমািরম উচ্চাড়রি 
হয় | িড়স্তিাড়স আজস ড়িসু্কট-িকজলজটর নলাজি | র্াজদর িাি 
নদওয়ার ক্ষমিা নেই িারাই আমাজক ড়িজদশী িজল | এটা োড়ক 
আমার নদশ েয় অথি নকােড়দে িড়লড়ে সন্ধযাটা নিামার একার ; 
নর্ গাছটায় এিড়দে ্ল ড়দজয়ড়ছ, আগজল নরজখ্ড়ছ, নস গাছটা 
এখ্ে ফল নদয় | 
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আবু্দল রাহা্ 

 

বমরািং অড়দড়ি ড়িেয় ওজদর িাড় গুজলা ডুয়াসি অঞ্চজল ওরা সিাই 
নসই নছাট্ট নথজক িা িাগাজে কা্ কজর প াজশাো কজর। ওরা 
খু্িই প্রাড়েক দুজিলা দুমুজঠা িাি ন্াগা  করজি ড়হমড়শম নখ্জয় 
র্ায় িিুও ওরা ্ীিে সিংগ্রাজমর মধয ড়দজয় নিেঁজি থাজক ডুয়াজসির 
িা িাগাে নক ড় জর। ওজদর হাজির কা্ ড়ছল খু্িই সুন্দর ওজদর 
িাড় র সিাই িা িাগাজে কা্ কজর ্ীড়িকা অ্িে কজর িা ড়দজয় 
ওরা সিংসার িালাে। পাহা ময় মজোরম পড়রজিজশ িা িাগােগুজলা 
নদখ্জি খু্িই সুন্দর লাগজিা নম লা পড়রজিজশও িার িারপাজশ 
পাহা ময় কুয়াশােন্ন পড়রজিজশ ডুয়াজসির এই মােুষগুজলা নর্ে এক 
অেেয নসৌন্দজর্ির অড়ধকারী। মােুষ-গুজলা সারাড়দে ডুয়াজসির িা 
িাগাজে কা্ কজর র্া উপা্িে কজর িাই ড়দজয় সিংসার িালাে 
সুজখ্-শাড়েজি পাহা ময় অিুল পড়রজিজশ িসিাস কজর। বমরািং 
অড়দড়ি ড়িেয় একটা সু্কজল প জিা িাজদর িাড়  নথজক প্রায় পােঁি 
ড়কজলাড়মটার দূজর। পুরা িষিার ড়দজে ইসু্কজল র্ায় ো ধজসর িজয়। 
ওরা িষিার শুরুজি একড়দে সু্কজলর পজথ ড়ঝরড়ঝর িৃড়ি হজে 
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ওইড়দেই িাজদর নসই সু্কল িারপর সারা িষিাকাল ্ুজ  সু্কল ছুড়ট 
থাকজি আহা ওজদর কী আেন্দ ওরা গল্প করজি-করজি ইসু্কজল 
নপৌঁছজলা। সু্কজল িাজলািাজি প াজশাো করলঝ ছুড়ট ন াষিা হজয় 
আমাজদর িা ািাড়  সু্কল নশষ হজলা ওরা আেজন্দ হাড়সমুজখ্ িাড় র 
পজথ রওো ড়দল । নিড়শ ন্াজর িৃড়ি প জছ বমরািং হঠাৎ নদখ্ল 
িাজদর সামজে ধ্বস নেজমজছ একটু হজলও নিেঁজি ড়ফজরড়ছ অড়দড়ি 
িলল মড়হলাজদর অেয পথ ধজর নর্জি হজি ড়কন্তু এখ্ে নর্ ড়িকাল 
হজয় নগজছ একটু পজরই নিা সজন্ধ োমজি ড়কিাজি র্াি িাসটজপ 
ড়কছুক্ষি িজস িািজি লাগজলা। িারপর বমরািং িলল ওই নদখ্ 
পাহা  ওর পাশ ড়দজয় একটা  ে ্ঙ্গল নসটা পার হজলই 
আমাজদর িাড়  এজস র্াজি িাই িল িল এই পথ ড়দজয় হােঁটজি 
হােঁটজি  ে িিজের ড়িির েুকজলা প্রথজম একটু িয় িয় করড়ছল 
িারপর ওরা দ্রুি পা িাড়লজয় িাড় র কাজছ ডুয়াজসির িা িাগাজে 
এজস নপৌঁছল িারপর নর্ র্ার িাড় জি িজল নগল ওরা িলজলা কাল 
নদখ্া হজি িা িাগাজে ও িলজলা হযােঁ-হযােঁ। ডুয়াজসির িা িাগাে িষিার 
মরশুজম নর্ে িার নশািা অপরূপ মহামায়া পড়রজিশ ড়েজয় ফুজট 
উজঠজছ। ডুয়াজসির িা িাগাে নর্ে এসি মােুষগুজলার কাজছ ্ীড়িকা 
উপা্িজের এক অেযিম প্রাজির িল। ডুয়াজসির িারধাজর িা িাগাে 
এ এইসি মােুষগুজলা িসিাস কজর আজছ ড়দজের পর ড়দে িছজরর 
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পর িছর সুজখ্-শাড়েজি পারস্পাড়রক নমলিন্ধজে সহ্-সরল িাজি 
িসিাস কজর ওরা। ডুয়াজসির িা িাগাজে কা্ কজর র্া উপা্িে 
কজর িাই ড়দজয় দু'নিলা দু'মুজঠা িাজির ন্াগা  কজর নছজল 
নমজয়র মুজখ্ অন্ন িুজল নদয় িাজদর মুজখ্ হাড়স নফাটায়। ডুয়াজসির 
িা িাগাে নর্ে িাজদর সাহার্য করজছ এখ্ে অেয রূজপ ডুয়াজসির িা 
িাগাে নর্ে িাজদর কাজছ অেযমাত্রার পাওো হজয়জছ। িাজদর কাজছ 
ডুয়াজসির িা িাগাে অমূলয সম্পদ। প্রকৃড়ির মহামায়া পড়রজিজশ 
ডুয়াজসির িা িাগাজের গাছগুজলা সিু্ প্রিীক ড়হজসজি সিার মজে 
মাজঝ নগেঁজথ আজছ।
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অিড়ল নদ েন্দী 

 

লক ডাউে। িন্ধ টাউে। নিশ ক'টা মাস  জর িজসই নকজট র্াজে। 

এমড়েজি আড়ম অজিা সাড়্টাড়্ ো। আ্ হঠাৎ সা্জি ইজে 
নহাজলা। অকারিই। ২১-নশ বিশাখ্, ড়িিাহিাড়ষিকীজি সাজ্র িাে 
উপহার নপজয়ড়ছলাম। নিা খু্জল নিড়সিং নটড়িজলর সামজে একড়ট 
ড়রিলড়িিং নিয়াজর নিাসলুম। িাব্বা নর! কজত্তা কী নর িািাঃ! এগুড়ল 
নর্ নকাথায় কীিাজি লাগায়, িা নিা ড়কেুই ্াড়ে ড়ে নর িািা! 
সাড়্ ড়ক কজর এজখ্াে? এজহ নর! সড়িযই আড়ম এজেিাজর এরু্জগ 
অিল! 

িা, আন্দাজ্ নর্খ্াজে র্া ইো মাখ্লুম। আয়োয় নদখ্লুম, নিশ 
লাগজছ! িয়সটা ড়ক একটু হজলও কজম গযাজলা োড়ক? 

এিার কী হল? 
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আমার ্ীিেসঙ্গী মহাশয় আড়সয়া আমার ড়পছজে দন্ডায়মাে 
হইজলে। আয়োর মাধযজম ড়্জ্ঞাসা করলাম, " কী নহ পড়িজদি! 
ড়িেজি পারজছে? " 

উড়ে আর নর্ে ড়কছুজিই হাড়স নিজপ রাখ্জি পারজছেই ো। আমার 
একটু আত্মসম্মাজে লাগজলা। িাই গম্ভীর হজয় নগলুম। 

উড়ে িলজলে, " এজসা নফাজটা িুড়ল! " 

িুললাম। 

এিার উড়ে আিার িলজলে, " লকডাউে নশষ হজল, ড়িউড়ট 
পালিাজর ড়গজয় নসজ্ এজসা নকমে! " 

আড়ম িললাম, " নকে আড়ম নিা ড়েজ্ই নসজ্ড়ছ। " 

উড়ে িলজলে, " মড়হলারা িাড়লকাজিলায় িাজদর নখ্লার 
পুিুলগুজলাজকও এর নথজক দক্ষ হাজি সা্ায়। " িজলই উড়ে নহা 
নহা নহা কজর নহজস উঠজলে। 

আড়ম ওয়াশরুজম ড়গজয় সাফ করলুম। 

উড়ে িলজলে, " এজিই িুড়ম বেস্বড়গিকা। " 
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অড়মিাি দত্ত। 

 

েয় আিঙ্ক ; েয়জকা িয়, 

্ীিে িীষি মূলযিাে। 

কজরাো রু্জদ্ধ নেজমজছ মােুষ, 

্েজিিেিার গাইজছ গাে। 

ল জছ মােুষ িােঁিাজি প্রাি। 

মােিিায় ন্জগজছ মােুষ, 

নিাজরর আকাজশ েূিে গাে। 

এ ; িাজলািাসারই অজমা  দাে। 

আড়হর বিরজি পাজখ্ায়া্ নিাজল, 

ড়ি্য় রজথ িুজলজছ িাে। 

ন্জগজছ মােুষ ; ন্জগজছ প্রাি। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিিিী 
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এক কাপ িাজয়... 

ড়েজিদজে- সাড়হল নহাজসে 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- রুমড়ক দাস 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৫৫ 

পাঠজকর মিামি নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, ্াোে 
আপোর অড়িজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৫৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা ্াোজি 

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

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

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ফড় িং 

Camera-man of the week 

িুমড়ক দাস 
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পুেি 

প্রড়িিারই েিুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই ্াোজি পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইিযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


