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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি ও 
ফাল্গুেী পাল।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
দীপজজযাড়ি গাঙু্গড়ল, রাজ আড়রফ, অড়িড়জৎ দাস ও 

োজজস মাহমুদ।

োজজস মাহমুদ 
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- েীলাড়ি নদি, ড়চ্রড়িৎ বিরাগী, মহাজেিা িসু, 
হুমায়ূে কিীর, কুশল চ্ক্রিিিী, িন্ময় নদি, আিদুস সাত্তার 
ড়িোস, সুজে চ্ন্দ্র িমিে, শুিব্রি লাড়হ ী, সাড়িো ইয়াসড়মে, 
ইমােুজয়ল হক, েীিা কড়ি, নসৌড়মি সরকার, আবু্দল রাহাজ, 
অড়িড়মত্র, পার্িসারড়র্, ফাল্গুেী পাল, নশখ্ সুমে এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী, নসৌড়িক দাশগুপ্ত এিিং নসৌড়িক দাস। 
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ফড় িং কর্া 
িাঙালীর নসরা উৎসি দুগিা পূজা সম্পন্ন। নশষ লক্ষ্মী পূজাও। 
সকলজক জাোই শুি ড়িজয়ার আন্তড়রক প্রীড়ি ও শুজিচ্ছা। 
এিাজরর দুগিা পূজা হজয়জে অজেকটাই আলাদািাজি। কজরাো 
আিজহ সমস্ত স্বাস্থ্যড়িড়ি নমজে এিাজরর দুগিা পূজা হজয়জে। নেট 
ফড় িং পূজা সিংখ্যা পাঠকজদর িাজলা নলজগজে নস কর্া আপোরা 
ড়েয়ড়মিিাজি জাড়েজয়জেে। যা নেট ফড় িং এর সমস্ত নলখ্ক-
নলড়খ্কার ি  প্রাড়প্ত। িজি উৎসি এর মাজেও োো সামাড়জক 
অিক্ষয় এর ঘটো মে-নক িারাক্রান্ত কজর নিাজল। িাই নেট 
ফড় িং এর আজজকর সিংখ্যার কজয়কড়ট নলখ্া ড়িড়িন্ন সামাড়জক 
অিক্ষয়, োরী ড়েযিািে এর ড়িরুজে গজজি উজঠজে। কারি মােুজষর 
সমজিি প্রড়িিাদই এই িরজির ঘটো প্রড়িজরাি করজি সজচ্ষ্ট 
হজি। ড়িড়িন্ন নলখ্জকর নলখ্ার মািযজম ফুজট উজঠজে নসই 
প্রড়িিাজদর িাষা। কারি কলজমর িার িজরায়াল এর নর্জকও 
িারাজলা, এ কর্া সিিজেড়িড়দি। নসইসাজর্ কজরাো িাইরাস এর 
ড়িরুজে ল াই জাড়র রাখ্জি সিিদা মাস্ক প ুে। এই িাইরাজসর 
কিল নর্জক মুড়ি নপজি সামাড়জক দূরত্ব িজায় রাখু্ে ও 
সযাড়েটাইজার িযিহার করুে। সকজল িাজলা র্াকুে, সুস্থ্ র্াকুে। 
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নসজেম্বর ড়ত্রশ 

েীলাড়ি নদি 

 
িারিার নমৌেড়মড়েল সাড়জজয় যাড়চ্ছ আমরা 

কাজলা কাপ  ড়দজয় মুখ্ িাাঁিড়ে 

িিু িাাঁিজি পারড়ে ো জলদসুযজদর 

জলও শুড়কজয় আসজে প্রায় 

আর ড়িিৎস 'হাাঁ' ি  হজচ্ছ 

লালা গড় জয় োমজে গাল নিজয় 

এিার অন্তি সমূ্পিি লাগাম আাঁকা প্রজয়াজে 

ড়কন্তু আাঁকজি নক ? 

উজি যাজচ্ছ নেজপইন্ট-এর যািিীয় রিং 

রি, কাাঁচ্া মািংস েড় জয় যাজচ্ছ দািাজিাজডির ওপর 

হাথ্রাস ড়লজখ্ গুগল করজে নদশ 

আজ হাথ্রাসই একড়ট নদশ 
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এরপর আর শান্ত র্াকজি পারজে ো োস 

ড়পজঠর চ্াম া নফজট নিড়রজয় আসজে 

অসম্ভি নকাে নরাি 

গজল প জে নমাম 

িীব্র ড়শখ্ায় পুজ  যাজচ্ছ আজলাজপাকা 

ড়কন্তু হাাঁ-মুজখ্ নকাে আাঁচ্ লাগজে ো 

নয দাাঁজি রি নলজগ আজে, 

িার নসৌন্দযিায়জের দাড়য়ত্ব ড়েজচ্ছে নকউ 

আড়ম কড়িিা ড়লখ্ড়ে, ড়মড়েল হাাঁটড়ে, প্রড়িিাদ... 

কাল িুজল যাি, িুজল যাি সি 

িাহজল েীরি নর্জক নকার্ায় নপৌঁজে ড়দই এসি ড়চ্ৎকার, 

আমরা ড়ক জাড়ে? 

নহ রাষ্ট্র, আপড়ে মাজস্কর উপর 

আরও কজয়কড়ট মাস্ক জড় জয় র্াকুে 

মুখ্ নদখ্াজোর অিস্থ্ায় আপড়ে নেই, 
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আমরা নমজে ড়েজয়ড়ে এই সিয 

সুরক্ষা শব্দড়ট নর্জক অক্ষর চু্ড়র নযজি নযজি 

ড়কেু িাড়ক নেই 

শূেয নকাজো মাঠ 

নদখ্লাম, ওখ্াজেই ড়চ্িা জ্বলজে 

দািােজলর পাজশ িজস নিহালা িাজাজিে, িািজেে? 

িুজল যাজিে ো, এ নদজশর োম মেীষা িাড়িকী 
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িাজলা-িাসা রহসয 

ড়চ্রড়িৎ বিরাগী 

 

অজেক গিীজর ড়গজয় নদখ্লাম 

আড়ম ড়ক পরাড়জি 

আড়ম ড়ক সিযিা হারাড়চ্ছ 

আড়ম ড়ক অড়িেয় করড়ে 

আজ ড়ি  করজে কি প্রশ্ন 

 

অজের সূত্রগুড়ল হয়ি মুখ্স্ত করজি িযর্ি 

িজি এমে অড়েয়ম 

ড়িজ্ঞাে ড়েজয় হয়ি প জি পাড়রড়ে 

িজি এমে শাড়স্ত 

এই আকাশ। প্রকৃড়ি। সি নশখ্াজলা 

ড়কেুই ড়ক গ্রহি কড়রড়ে 
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আজ। িাজলািাসার োজম ড়িড়ক্র হয় কি নগালাপ 

এি সহজ িাজলা-িাসা 

 

নরাড়মও অযান্ড জুড়লজয়ট। শাহজাহাে এিিং মুমিাজ 

আজ এটুকুই যজর্ষ্ট  

 

এজদর িাজলা-িাসা ড়ক এজিাটাই সহজ 

কি ড়শখ্জি হয়। এটা িাজলা-িাসা 

ো হজল নচ্ারাকারিাড়র নর্জকই যাজি। 
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মজের আস্তাো 

মহাজেিা িসু 

 

দুুঃখ্... 

আমায় আঘাি ড়দড়ি িুই ? 

িুচ্ছ যিই যন্ত্রিা নহাক 

িিু নরাজই নিাজক েুাঁই। 

 

কষ্ট... 

আমার মজের নগাপে 

শিিগুজলার কাজে, 

জড় জয় র্াজক সকল আঘাি 

নযে ো িুড়ল পাজে।। 

 

নিদো... 
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আমার মজের দ্বন্দ্ব এজলাজমজলা 

সি ড়কেুজক োড়পজয় িিু 

আেন্দ সায় ড়দল। 

 

অেুিূড়ি... 

িুই প্রিল িযড়িচ্ারী। 

ড়চ্ত্ত িযাকুল হজলও িুড়ে 

যুড়ি সাড়র সাড়র।। 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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নযাগযিার পড়রচ্য় মুজখ্াজশ 

হুমায়ূে কিীর 

 

দৃশযগুজলা ক্রমশ পাজে পাজে যায়, 

নযে দুরন্ত পােড়সজি সওয়ার 

হজয় পাড়  ড়দড়চ্ছ পারািার৷ 

 

নচ্ো মুজখ্ও ড়িিিিজের োপ 

চ্ারপাশটা নকমে অসহয লাজগ, 

অর্চ্ এমেটা ড়েল ো আজগ, 

 

ড়িিিিে, অড়িজযাজে—নযাগযিজমর উদিিিে 

এই নযাগযিার পড়রচ্য় পড়রিিিজে 

িাই িদজল যাও প্রড়িড়ট ক্ষজি ! 
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ডাইজোজসার আজ ড়িলুপ্ত প্রজাড়ি 

ড়কন্তু ড়গরড়গড়ট নিাঁজচ্ র্াকজলা আজপাজশ, 

কারে... নযাগযিার পড়রচ্য় মুজখ্াজশ৷ 
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খ্রজরািা ো উ েচ্ণ্ডী 

কুশল চ্ক্রিিিী 

                 

নসই নমজয়টার কাজল নচ্াজখ্ ব্রািয পদিােড়সি, 

শান্ত নরাজি উজ্বল িারা, ড়সাঁড়র্র ড়সাঁদুর গড়সপ। 

নপ্রম নটজকো, উ েচ্ণ্ডী, এলিযাজম িার সই, 

িার নজাৎস্না জুজ  উপেযাজসর উর্াল নপ্রড়মক িই। 

 

নসই নমজয়টার চ্লার পজর্ প্রশ্নড়চ্হ্ন চ্াাঁদ, 

রসমড়ি, সফরসঙ্গী িাড়ঘমা নঘরা োদ। 

কান্না পাহা , ড়েেুক েদী, নপ্রজমর প্রড়িিাদ, 

আহ্লাজদর িার শরীর নোাঁয়া আিুড়েক যুগিাদ। 

 

নসই নমজয়টার মে মহজল শাড়সি নঘরা উজঠাে, 

আরড়শেগর িাড়টর সুজর, িািো চ্িুজকাি। 
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আদরিাসায় কযাকজফড়ে, সজযয প্রদীপ ড়ঘজর, 

িুলসী িলা, ড়োঁড়ের ডাজক ড়িউড়ল সুিাস ড়িজ । 

 

নসই নমজয়টার আস্তাো আজ অট্টাড়লকার পাহা , 

গ্রাময সিুজ আকাশ জুজ  কিংড়ক্রজটজদর িাহার। 

িযস্ত পজর্র পড়রযায়ী চ্াাঁদ ড়দেিদজলর রাজি, 

ইস্কািজের শহর জুজ  ক্লান্ত শরীর সাজর্। 

 

নসই নমজয়টার উচ্কপাড়ল নহয়াড়ল আড়িকার, 

ডাইড়র িাাঁজজ নগালাপ েুাঁজয় নপৌরুষ েুৎকার। 

ড়িজচ্ছজদ িার খ্রজরািা, অজিযজস িার অিীি, 

িীষি নপ্রড়মক শন্দিাজে, িাঙজে প্রাচ্ীর ড়িি। 
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অদৃশয নদয়াল 

িন্ময় নদি 

 

সম্পজকির এক প্রান্ত ড়োঁজ  নগজে। অদৃশয নদয়াল 

পাহা  হজয় দাাঁড় জয় আজে দুজজের মাে িরাির 

 

নিামারও ড়কেু িলার নেই। আড়মও চু্পচ্াপ। 

অর্চ্ ড়কেু ো িলাজিই নযে আস্ত একখ্াো 

ড়িজচ্ছজদর মহাকািয নলখ্া হজয় যাজচ্ছ 

 

নকউই চ্াইড়ে ো নদয়ালটা সজর যাক... সড়িয? 

োড়ক িািড়ে অপরপক্ষ এজস নজাজর আঘাি করুক 

আর নদয়ালটাজক চু্রমার কজর জড় জয় িজর িলুক 

‘পাজশই আড়ে, সিসময়’ 
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এই চ্াওয়া ো চ্াওয়ার মাজে কি েদী শুড়কজয় যায়। 

পািা খ্জস পজ । স্বজের মৃিুয হয়। 

আমরা িিুও নদয়াল িাঙার সাহস কড়র ো। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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দুগিা মা ড়ক জয় 

আিদুস সাত্তার ড়িোস 

 

শীিলপুর খু্ি নোট একড়ট গ্রাম। এি নোট গ্রাম আর নকার্াও 
আজে ড়কো জাো নেই। নলাক-সিংখ্যাও িাই খু্ি কম ! িার উপর 
আিার পয়সা অলা মােুষ এখ্াজে একড়টও নেই। সি গুজলাই ড়দে 
আো ড়দে খ্াওয়া মােুষ। সুিরািং শারদীয় দুগিা পূজা এখ্াজে নকাে 
িেরই হয় ো। িের িের নয নযখ্াে নর্জক পাজর ড়গজয় নদজখ্ 
আজস। িজি ঠাকুজরর এই গ্রাজমর মােুষজদর প্রড়ি যড়দ নকােড়দে 
করুিা হয় নিা নসড়দে অিশযই হজি। পুজজা নদখ্জি নসড়দে আর 
গ্রাজমর নকাে মােুষজক িাইজর নযজি হজি ো। যড়দও িা নকউ যায় 
নসটা হজি শখ্ কজর। 

যাইজহাক, এই গ্রাজমরই একড়ট নমজয় হল আগমেী। িয়স িার দশ 
এগাজরার নিড়শ হজি ো। িার িুজকর জাড়ল স্তে দুড়ট সজি শঙ্খ 
আকৃড়ি ড়েজয় উঠজে। িাজিই নচ্াখ্ পজ  যায় কামুক পুরুষজদর। 

নস িার ড়দড়দমা, মা ও কাড়কমাজদর সাজর্ পাজশর গ্রাম বচ্িেযপুজর 
পুজজা নদখ্জি যায় এিিং নসখ্াে নর্জক নস অজেক নলাজকর ড়িজ  
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িাজদর সার্ ো া হজয় যায়। সযযার পর িাই নস িাজদর খু্াঁজজ ো 
নপজয় েদীর িার িজর নহাঁজট একা িাড়  ড়ফরজি র্াজক। "দুগিা মা 
ড়ক জয়" অন্তজর এই কর্া িলজি িলজি। নয কারজি নস একা 
র্াকজলও িার নকাে িয় কজর ো। কারি িার মজে এই ড়িোস 
আজে নয, নস এখ্ে নদিী দশিে কজর আসজে িার দরুে িার 
নকাে ড়িপদ হজিো। আর ড়িপদ নকাে যড়দও িা হয় ড়েশ্চয়ই 
সিিমঙ্গলা মা দুগিা িাজক রক্ষা করজিে, ড়েশ্চয়ই করজিে। সুিরািং 
ড়কেু দূর এজস নস দুড়ট উন্মত্ত শয়িাজের সামজে পজ  নগজল িারা 
িাজক দাাঁ াজি িজল, "এই দাাঁ া।" 

আগমেী দাাঁড় জয় যায়, "ড়ক হল, িজলা।" 

এরপর িলা নেই কওয়া নেই আগমেীর হাি িজর িারা ড়েজচ্র 
ড়দজক টােজি শুরু কজর। েীজচ্ ড়িরাট কাশিে। আগমেী িুেজি 
পাজর, নসখ্াজে ড়েজয় ড়গজয় িারা িাজক ড়ক করজি। এই কারজি 
আগমেী ড়েজচ্ নযজি চ্ায় ো। িরিং নস িাজক নেজ  ড়দজি িজল। 
ড়কন্তু িার কর্া িারা যখ্ে নশাজে ো আগমেী িখ্ে "দুগিা মা ড়ক 
জয়" িজল িাজদর নচ্াজখ্, মুজখ্ রু্িু ড়েটাজি র্াজক। আর িারা অয 
হজয় মাড়টজি পজ  যায়। "দুগিা মা ড়ক জয়" এর ড়ক গুি ! 
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হৃদজয়র ড়চ্রকুট ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পাঠাজি চ্াইজল প্রশ্ন 
ড়লজখ্ নমইল করজিে netphoring@gmail.com এ। 
প্রজশ্নর সাজর্ ড়েজজর োম, ড়ঠকাো ড়দজি পাজরে। 
আপড়ে ো চ্াইজল আপোর োম প্রকাশ করা হজি ো। 
নসজক্ষজত্র ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ অড়েচু্ছক। হৃদজয়র 
ড়চ্রকুট আপোর পাজশ আজে, র্াকজি সিিদাই। 
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নপ্রজমর কড়িিা 

সুজে চ্ন্দ্র িমিে 

 

হঠাৎ কজরই শব্দ হয়; 

ড়েপ-ড়েজপ েদিমার জজল, 

নকিল নজাোড়কগুজলার হাক-ডাক 

সা া ড়দজয় যায় ড়েজিজে। 

 

আচ্ছা কড়িিা ড়লজখ্ ড়ক হয় ! 

ড়েজস্তজ প্রাি ো া ড়কেুই ো, 

খ্ািা-কলজম িসজি হয় একলা 

ড়েুঃশজব্দ িুলজি নপ্রজমর িািো। 

 

শুিু নপ্রমটাই নলখ্ায় আজস, 

োোে িাষায় িাজক অলিংকার পড় জয়; 
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কই নপ্রম নিা নমজল ো দুই েয়জে 

ড়ঠক-ঠাক পাড়রো নিািহয় প্রকাশ করজি। 

 

কড়িিা ড়লখ্জি হজল নপ্রড়মক হজি হজি, 

ো... ো... ড়ঠক নপ্রড়মক েয় 

িযর্ি হজলও চ্লজি; 

িজি নপ্রড়মক হজিই হজি। 

 

একড়দে অলীক কল্পোয় আসজি কড়িিা; 

হঠাৎ ক্ষীি-িীক্ষ্ণ করুি রাজি, 

কড়িিা ড়লজখ্ নপ্রম নিা নপলাম ো, 

ড়লজখ্ নগলাম শুিু একাড়কজত্ব। 
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একড়ট পড়রযায়ী নকৌিুক 

শুিব্রি লাড়হ ী 

 

সুসড়িি আদালজির আিলুস কাজঠর পাড়লশ করা কাঠগ ায় 
দাাঁড় জয় উড়লঢুড়ল নোঁ া ফাটা মােুষটা নখ্জুরকাজন্ডর মজিা খ্ খ্জ  
হাজির পািা দুজটা নজা  কজর মহামােয আদালি নক িলজলা - 
হুজুর, আড়ম ক্ষমা চ্াইড়ে। ড়িোস করুে হুজুর, আড়ম িুেজিই 
পাড়রড়ে নয, আড়ম একটা িয়ের অপরাি কজর নফজলড়ে। আড়ম 
ক্ষমা প্রার্িিা করড়ে হুজুর। ড়েিান্তই ড়খ্জদর িা োয় িুল কজর 
নফজলড়ে। এটা যড়দও একড়ট দুঘিটো মাত্র িিু আড়ম ক্ষমাপ্রার্িী। 

আদালিকজক্ষ হাড়সর হররা উঠজলা। আর আসাড়ম নিাকা িামুজের 
মজিা মুখ্ কজর এড়দক ওড়দক নদখ্জি নদখ্জি শুেজি নপজলা 
ড়িচ্ারজকর বদি কন্ঠস্বর - ড়িেড়দজের নজল ও সািড়দজের ফাাঁড়স। 

 

পুেশ্চ : গল্প নশষ ড়কন্তু এমে একটা অদু্ভি রায় নদিার নপেজে 
অপরাি ড়ক নসইজট নিা িলা হল ো। সুমহাে গিিজন্ত্রর 
সুোগড়রকিৃন্দ িজি শুেুে : আসাড়মর অপরাি অিশযই গুরুির। 
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নকে ো আসাড়ম এক নপট ড়খ্জদ ড়েজয় অমাইক আরাজমর িড়ঙ্গজি 
ঢাউস একড়ট উদগার িুজলড়েল ড়ঠক নসই মূহুজিি যখ্ে মহারাজ 
গিিিচ্ন্দ্র পঙ্খীরাজজ নচ্জপ পড়রযায়ী শ্রড়মকজদর অক্লান্ত পদযাত্রার 
(প ুে - নশািাযাত্রার) এক েলক এযড়রয়াল ড়িউ উপজিাগ করজি 
চ্াইড়েজলে। উদগাজরর ড়িকট ককিশ শজব্দ মহামড়হজমর গা ড়ঘেড়ঘে 
কজর উজঠড়েল মাত্র। 

পাঠক আপোরাই িলুে এটা অপরাি েয় ? 
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মজের হড়দস 

সাড়িো ইয়াসড়মে 

                         

মে চ্ায় প্রাি খু্জল িাাঁচ্জি 

সিুজ িােজখ্জি, েীল আকাজশ, ড়স্নগ্ধ িািাজস 

চ্াড়রড়দজক উত্তাল সমুজির নঢউ 

িজস আড়ে এক নকাজি 

ড়কন্তু, খ্ির ড়েজি আসজে ো নকজো নকউ? 

নঢউ িইজে মািাল নরাজি 

পাড়খ্ করজে ড়কড়চ্র-ড়মড়চ্র। 

আত্মীয়স্বজে নকউ পাজশ নেই আজ, 

অর্ি নয আমার ফুড়রজয় নগজে।। 

িুজক দুুঃখ্ নিদো ড়েজয় দাাঁজি দাাঁি কামজ  

নিাঁজচ্ আড়ে এই ড়িশাল পৃড়র্িীজি।। 

ি জলাজকরা খ্াজচ্ছ মািংস, নপালাও, ড়িড়রয়ােী ড়দজচ্ছ সি স্টযাটাজস 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬৫ 

নকউ ড়ক ড়দজি পারজো ো একমুজঠা খ্ািার এই ফুটপাজি ? 

পৃড়র্িী নয আজ িজ াই অজচ্ো 

মােুষ মােুষজক করজে ঘৃিা 

ো জাড়ে কি স্বে আজে নিাো এই দু’নচ্াজখ্। 

ড়কেু স্বে জন্মায় দু’নচ্াজখ্ 

ড়কেু মুজে যায় েীরিিায় 

িাজির নঘাজর ড়িির র্াড়ক, শান্ত ঘুঘুর ডাজক চ্মজক উড়ঠ 

একমুজঠা ড়েিা খু্াঁড়জ 

এই ক্লান্ত অসহায় পৃড়র্িীজি।। 
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নেিাড়জর প্রড়িধ্বড়ে 

ইমােুজয়ল হক 

 

আড়ম এখ্ে আর নকাজো প্রড়িিাদী ড়মড়েজল সাড়মল হই ো। 
নসাশযাল ড়মড়ডয়ায় নকােরকম িষিি ড়িজরািী নপাস্ট কড়র ো। ড়ক 
িািজেে ? আড়ম িদজল নগড়ে ! আমার মেুষযত্ব হাড়রজয় নগজে !! 
নমাজটও ো। প্রড়িিাজদর আগুে আমার রজি এখ্জো িইজে। শুিু 
িাস্তিটাজক উপলড়ি করজি ড়শজখ্ নগড়ে। প্রড়িিাদী নপাস্ট, 
নমামিাড়ি ড়মড়েল, ি  ি  নপাস্টার আর মােুষ নদখ্াজো োটকীয় 
রঙ্গলীলা- এসি নযে িিিমাজে জািীয় নেন্ড-এ পড়রিি হজয়জে ! 
সিাই নদশজুজ  কজয়কড়দে ড়িশাল প্রড়িিাজদর ে  িুলজি আর 
চ্ারড়দে পজর সিড়কেু িুজল যাজি।  সাল ২০১২, ড়ডজসম্বজরর ১৬ 
িাড়রজখ্ ড়দড়ির একজে পযারাজমড়ডজকল োত্রী ৬ জে 
ড়িকৃিমড়স্তজকর পুরুজষর হাজি িড়ষিি হয়। মৃিুযর সজঙ্গ ল াই কজর 
নশষ পযিন্ত জীিেযুজে হার মাজে। সারা নদশ জুজ  ড়িশাল 
প্রড়িিাজদর আগুে। ড়িজক্ষাি, ড়মড়েল, প্রড়িিাদী নশািাযাত্রা ! 
রাজনেড়িক মহল নর্জক শুরু কজর অড়িেয় জগৎ, ক্রী াড়িদ সকল 
স্তজর নিশ িৎপরিা নদখ্া যায়। ড়কন্তু নকাজো দৃষ্টান্তমূলক 
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পড়রিিিে এজদজশ হয়ড়ে। ড়কেুড়দে পর সিাই নযে িুজলই নগজে ! 
সিংিাদমািযজম নচ্াখ্ রাখ্জলই নিাো যায় িষিি িারিিজষি ড়েিয 
ড়েয়ড়মি ঘজট চ্জলজে। অর্চ্ প্রশাসজের এ িযাপাজর নকাে 
মার্ািযার্াই নেই ! আসজল এজদজশ নিা ড়শক্ষা-সম্মাজের নচ্জয় 
সাম্প্রদাড়য়কিাজক নিড়শ প্রািােয নদওয়া হয় ! আর শাসজের োজম 
চ্জল লুটিরাজ !! 

এরপর ২০১৮ সাজল ১০ই জােুয়াড়র নর্জক ১৭ই জােুয়াড়র পযিন্ত ৮ 
ড়দে িজর িষিি কজর খু্ে করা হয় ৮ িেজরর আড়সফাজক। এই 
ঘটো প্রকাজশয আসজিই সমস্ত নদশ উত্তাল হজয় ওজঠ। ড়কন্তু 
প্রড়িচ্ছড়িটা একই - নসই আজগর মিই। নকাে পড়রিিিে নেই। 
অপরািীজদর নগ্রপ্তার, শাড়স্ত আর সারাজদশ ড়েশু্চপ। স্থ্ায়ী 
সমািাজের নকাজো প্রজচ্ষ্টাই নেই !! 

এরপর সাল ২০১৯ হায়িািাজদর ২৬ িের িয়সী ড়চ্ড়কৎসক 
িরুিী ড়প্রয়াো নরড়িজক চ্ারজে মেুষযরুড়প রাক্ষস িষিি কজর 
এিিং আগুজে পুড় জয় েৃশিংসিাজি হিযা কজর। পুড়লশ ২৪ ঘন্টায় 
অপরািীজদর এেকাউন্টার কজর ড়ঠকই, ড়কন্তু প্রড়িচ্ছড়ি একই -
আজগর মজিা !! 
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এরপজর সাল ২০২০, উত্তরপ্রজদজশর হার্রজস ১৯ িের িয়সী 
মেীষাজক চ্ারজে রিজলালুপ এর ড়শকার হজি হয়। শুিু িষিি-ই 
েয়, ড়জি নকজট নদওয়া হজয়ড়েল মেীষার। অিজশজষ জীিেযুজে 
নহজর যায় নস। ড়িড়িন্ন সিংিাদ মািযম নর্জক জাো যায়, এই 
ঘটোয় প্রমাি নলাপাজটর নচ্ষ্টায় পুড়লশও জড় ি ড়েল। 

অিজশজষ িেজরর পর িের িজর একই ঘটো, একই প্রড়িচ্ছড়ি 
আর একই পড়রোম নদজখ্ এটাই উপলি নয, প্রড়িিাজদর নচ্ষ্টায় 
খ্ামড়ি রজয় নগজে প্রজিযকিারই। এই খ্ামড়ি হল ঐজকযর অিাি। 
আজরা স্পষ্ট কজর িলজল, এমে একজে নেিার অিাি নয সমস্ত 
শুিাকাঙ্ক্ষী প্রড়িিাদীজদর একিা িজায় রাখ্জি সক্ষম হজি। 
প্রজয়াজে আমাজদর ড়শক্ষািযিস্থ্ায় একটা ি রকজমর পড়রিিিে, 
যাজি সমাজিযিস্থ্ার মােড়সকিা িদলাজো সম্ভি। মজোড়িজ্ঞাে 
সিংক্রান্ত নসড়মোর করা উড়চ্ি নদজশর সকল প্রাজন্ত। আর 
প্রশাসড়েক স্বািীেিা নদওয়া আিশযক পুড়লশ ড়িিাগজক। ড়কন্তু 
দুিিাগযিশি আমাজদর প্রশাসজের উচ্চপদস্থ্ নেিা-মন্ত্রীজদর ইশারায় 
োচ্জি হয় পুড়লশ আড়িকাড়রকজদর। আজ নেিাড়জ সুিাষচ্ন্দ্র িসু 
জীড়িি র্াকজল প্রড়িিাজদর আগুজে েলজস ড়দজিে এ নদজশর এই 
জঘেয শাসেিযিস্থ্াজক। "জেিাড়জর প্রড়িধ্বড়ে" ধ্বড়েি হয় আমার 
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প্রড়িড়ট রিড়িনু্দজি !! ড়কন্তু আজ আড়ম আওয়াজ উঠাজল নকউ 
আমার কর্ায় গুরুত্ব নদজি ো।যাজদর হাজি ক্ষমিা রজয়জে 
ড়িিায়ক, নেিা-মন্ত্রীরা, নসাশযাল ড়মড়ডয়ায় নযসি নসড়লড়ব্রড়টজদর 
ড়মড়লয়ে-ড়িড়লয়ে ফজলায়াসি, দুিিাগযিশি িাজদর নকউ আওয়াজ 
ওঠায় ো। আশা রাখ্ি অড়ি শীঘ্রই "জেিাড়জর প্রড়িধ্বড়ে" িাজদর 
কিিজগাচ্র হজি এিিং প্রড়িিাদী রিড়িনু্দজি অেুপ্রাড়িি হজয় 
ড়চ্রাচ্ড়রি প্রড়িচ্ছড়িটা িদলাজোর দাড়য়ত্ব গ্রহি করজি।। 
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ড়িসজিে 

েীিা কড়ি 

 

আগমে-কাজল ড়দজক ড়দজক ড়েজলা আগমেী গাজে িরা 

উমা এজসড়েজলা িাজপর িা ীজি পজ ড়েজলা িারই সা া 

ড়শউড়ল চু্জমজে চ্রিদুখ্াড়ে, ড়শড়শর িুজয়জে পা 

কাশফুল িাই নসাহাগ-িজর দুড়লজয়জে িার গা। 

 

জগিেেী মা আমাজদর দেুজদলে কজর 

অশুিশড়ি হার নমজে িাই মাজয়র চ্রি িজর 

সন্তাজেরা সি নমজি উজঠড়েজলা, আেজন্দ মাজিায়ারা 

আজ ড়িদাজয়র সুর িাজজ ঐ, সিাই আকুলপারা। 

 

সপ্তমীজি এজলা মা জেেী চ্িুজদিালায় চ্জ  

মহা-অষ্টমীর সড়যক্ষজি সি পূজার মন্ত্র পজ  
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েিমী ড়িড়র্জি কজিা ড়কেু 'িড়ল' অঘিয ড়দলাম িাাঁজর 

দশমী ড়িড়র্জি ড়মড়ষ্টমুখ্ আর ড়িদায় অশ্রু েজর। 

 

আর দুজটা ড়দে নর্জক যাও মাজগা, ওজগা আেন্দময়ী 

নিামার প্রসাজদ মিিযিাসী নযে হজি পাজর জয়ী 

িািা-নিালাোর্ িজ া অড়িমােী, বকলাস আজে ফাাঁকা 

পািিিী ড়িো ড়শি ড়ক নসখ্াজে র্াকজি পাজরে একা? 

 

েন্দী-িৃঙ্গী যজিা অেুচ্র সিাই নয নখ্াাঁজজ মা-নক 

ড়শি-ঘরিী ড়িো ড়শজির আলয় ? নযজিই হজি িাাঁজক 

ড়িসজিজের িাজদয িাজজলা অিীি করুিসুর 

আকাজশ িািাজস নসই সুর নিজস চ্জল যায় িহুদূর। 

 

আেন্দময়ীর আগমজে ড়েল এ িরিী মাজিায়ারা 

মা চ্জল নগজেে, সন্তাজেরা সি হজয়জে মািৃহারা 
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আিার এজসা মা-আেন্দময়ী অসুরোড়শেী িুড়ম 

আসজে িেজর চ্রিপরজশ িেয হজি এ িূড়ম।
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নসৌড়মি সরকার 
 

আজ আমার সঙ্গী হজয়জে কলম, আজ আমার িুজক জজম আজে 
েীলজচ্ নিাাঁয়া, িাই আজ আর চ্াই ো আড়ম কারও উষ্ণ িুজকর 
েরম নোাঁয়া। 

এই কর্াড়ট িিিমাে সমজয় িাস্তি নকেো এখ্েকার সম্পকিগুজলার 
একসাজর্ পর্ চ্লার অড়িকার আজে। শুিু নসই একসাজর্ চ্লা আর 
স্বেটাজক িাাঁচ্ার অড়িকার নদওয়া হয় ো। 

নপ্রড়মজকর সজঙ্গ প্রর্ম সাক্ষাৎকার খু্ি িাজলা কাটজে ড়দেগুজলা, 
িখ্েই মজে হয় আমার প্রচ্ন্ড জ্বর এই সময় িুড়ম পাজশ র্াকজল 
িাজলা হজিা। এই নিা কালনিশাখ্ী যখ্ে রুিিান্ডজি সিড়কেু 
লন্ডিন্ড কজর নদজি। নসই ড়েেুম রাজি ে  নর্জম যািার পর 
আমরা দু’জজে ড়েিৃজি নগাটা পা াটা ঘুজ  নি াি। ড়কন্তু কল্পোর 
কালনিশাখ্ীর রুিিান্ডজির কর্া িািজি িািজি যখ্ে িুড়ম 
িাস্তজির কালনিশাখ্ীর মুজখ্ামুড়খ্ হজি িখ্ে িুড়ম নয পড়রড়স্থ্ড়ির 
সমু্মখ্ীে হজি নপ্রম ও নসই কালনিশাখ্ীর রুিিান্ডজির মজিাই। 
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িাই নিা িড়ল "জপ্রম এজল মজে হয় দূর নর্জক নদড়খ্, মজে হয় 
স্বে, ড়কেুটা ড়িেজদশী িারা"। 

এই িারাড়ট নসই িারা যার মায়ািী নচ্াজখ্ ড়েল অজঢল িাজলািাসা, 
যাজক জড় জয় িজর েিুে কজর িাাঁচ্ার আশা নপজয়ড়েলাম। শুরু 
হজয়ড়েল েিুে স্বে নদখ্া। ড়কন্তু যখ্ে" ড়িজকল নশজষ সযযা নেজম 
আজস, িখ্েই নদড়খ্ িুড়ম নেই আমার পাজশ"। িখ্ে িুেজি 
পারলাম নচ্াজখ্র পেন্দ, মুজখ্র িলা িাজলালাগা সি ড়কেুই 
ক্ষড়িজকর নমাহমায়া। আর এটাও িুেজি পারলাম নয "চ্লজি র্াকা 
একটা গজল্পর নশষ মাজে, আর একটা েিুে গজল্পর শুরু"। আর 
এই গল্প সিারই জীিজের অঙ্গ। কাজরার গল্প পূিিিা পায় আর 
কাজরা গল্প অপূিি নর্জক যায়। 

এই অপূিি গল্প নর্জক নয িািোর জন্ম নেয় িা হল এই পার্জরর 
দুড়েয়াজি আজিগ িজল ড়কেু নেই। মে িলজি নয ড়কেু হয় িা 
নসটা নকউ িুেজি চ্ায় ো, ড়ঠক নযে চ্াাঁজদর মিে "চ্াাঁদ ও রাজির 
আকাজশ একা র্াজক িারাজদর ড়িজ  ড়কন্তু চ্াাঁজদর িযর্া রাি ও 
নিাজে ো। 
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োরীর ড়েরাপত্তা 

আবু্দল রাহাজ 

 
িিিমাে সমজয় আমরা আিুড়েকিার মায়াজাজল আিে, সিাই 
েুটজে নসইসজঙ্গ ড়পড়েজয় নেই োরীরা। মিযযুজগর িমিীয় নগাাঁ াড়ম 
নর্জক নিড়রজয় এজস আজ িারা ড়িে দরিাজর নদখ্াজচ্ছ অেেয 
ড়দশা। ড়কন্তু নকার্াও নযে ওজদর ড়েরাপত্তা জড়েি অিাি নদখ্া 
ড়দজচ্ছ। ড়দজের পর ড়দে িার প্রিাি নগাটা মােিজাড়ির সামজে 
ফুজট উঠজে। িিিমাে সমজয় এর নপ্রক্ষাপজট দাাঁড় জয় োরীজদর 
সাফজলযর উচ্চ ড়শখ্জর সমাজজর ড়িড়িন্ন নক্ষজত্র এড়গজয় এজসজে। 
সামজে নর্জক নেিৃত্ব ড়দজয় ওজদর প্রড়িিাদী ড়চ্ৎকাজর রাজপর্ হজয়  
উজঠজে োরীজদর কাজে অড়িকাজরর সুগম পর্। আমরা িারিিাসী 
আমরা িৃহৎ গিিন্ত্র নদজশ িাস কড়র, আমরা িাস কড়র 
িমিড়েরজপক্ষ নদজশ এখ্াজে সিার অড়িকার আজে। োো জাড়ি িমি 
িাষার ড়মলজে আমরা এখ্াজে একজত্র িসিাস কড়র। িিিমাজে 
আমরা ড়িজের ড়দ্বিীয় িৃহত্তম জেসিংখ্যার নদশ নযখ্াজে োরীরা 
এড়গজয় চ্জলজে সমজয়র িাজল েদীর নরাজির মজিা ড়কন্তু িাজদর 
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ড়েরাপত্তার ি ই অিাি। োরীজদর ওপর অিযাচ্ার প্রজিযক 
িারিিাসীর কাজে িিিমাে সমজয়র অিীি লিাজেক ঘটো। 
ড়িজের দরিাজর িা নকার্াও নযে এক হিাশা ড়চ্হ্ন হজয় 
দাাঁড় জয়জে। উন্নাও নর্জক কামদুড়ে নর্জক উত্তরপ্রজদশ হাথ্রাস এর 
ঘটো এিিং প্রড়িড়েয়ি নচ্াজখ্র আ াজল ঘজট যাওয়া কিশি 
অিযাচ্ার োরীজদর ওপর হজচ্ছ। এর নর্জক নিাো যায় োরীর 
ড়েরাপত্তা নেই। যিই িারা নদশজক উজ্জ্বল ড়শখ্জর ড়েজয় যায় 
িিই িারা নিড়শ অিযাচ্াড়রি হজচ্ছ। োরী হজচ্ছ আমাজদর মাজয়র 
মজিা এই মািৃিূড়মর মা িলজলও িুল হজি ো। িাজদর ড়েরাপত্তা 
নেই এটা লিাজেকিাজি মােি জাড়ির সামজে ফুজট উঠজে 
ড়িড়িন্ন ঘটোর মািযজম। আসুে সকজল োরী ড়েযিািেকারী এইসি 
জাজোয়ারজদর ড়িরুজে প্রড়িিাদ গজ  িুড়ল, িষিকজদর ফাাঁড়সর 
দাড়িজি রাজপজর্ আওয়াজ িুড়ল। োরীজদর ড়েরাপত্তা ড়দজিই হজি 
ো হজল মােিজাড়ি িড়িষযৎ-এ আজরা এমে ঘটোর সাক্ষী হজি।  
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সাড়হিয চ্চ্িার উপযুি সময় 

অড়িড়মত্র 

 
সারাড়দজের নয নকাে সমজয়ই সাড়হিয চ্চ্িা করা নযজি পাজর । 
িজি সিংসাজরর কাজজর চ্াজপ িা অড়ফজসর কাজজ িা অজেক 
সময়ই হজয় ওজঠ ো। িখ্ে নলখ্কজক নিার িা রাজির ড়দজকই 
সাড়হিয সৃড়ষ্ট করজি হয়। িা ো া উপায় নেই। এর কারি এই 
দুই সমজয়ই একটু চ্ারড়দক শান্ত র্াজক। আর সাড়হিয রচ্োর জেয 
একটু শান্ত, ড়েড়রড়িড়ল, ড়েিৃি জায়গার নয খু্ি প্রজয়াজে ! অন্তি 
আড়ম িযড়িগিিাজি িাই কজর র্াড়ক। ড়িখ্যাি সাড়হড়িযকরাও 
অজেক সময়ই িা করজিে। িজি যারা শুিুই নপশাদার িাজি 
সাড়হড়িযক, িাজদর এমে ড়িজশষ সমজয়র প্রজয়াজে পজ  ো। 
কড়িগুরু রিীন্দ্রোর্ ঠাকুর নযজকাে সমজয় ড়লখ্জিে। িজি 
নিশীরিাগ নলখ্কই একটা উপযুি সময় নখ্াাঁজজে নলখ্াজজাাঁখ্া 
করার জেয ।। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 

 

सुभाषितम् - 

यथा बीजं षिना के्षत्रमुपं्त भिषत षनष्फलम् । 

तथा पुरुिकारेण षिना दैिं न षसध्यषत ।। 

 

উচ্চারি - 

যর্া িীজিং ড়িো নক্ষত্রমুপ্তিং িিড়ি ড়েষ্ফলম্। 

ির্া পুরুষকাজরি ড়িো বদিিং ে ড়সিযড়ি।। 

 

অর্ি - 

নযমড়ে িীজ িপে করা ো হজল শসয উৎপন্ন হয় ো। 

নিমড়ে পুরুষকার (উৎসাহ, উদযম) ো া িাগযও উজ্জ্বল হয় ো। 
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রান্না-িান্না 

ড়েজিদজে- ফাল্গুেী পাল 

 

চ্ালকুমজ া পািায় ড়চ্িংড়  – 

উপকরি: ড়চ্িংড়  মাে(কুজচ্া), েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে, সজষি, নপাস্ত, লো, 
সজষি নিল, সাদা নিল, চ্াজলর গুজ া, িযাসে, নিড়কিং নসাডা, নগাটা 
সজষি(কাজলা) ও চ্াল কুমজ া পািা। 

 

পেড়ি: প্রর্জম চ্াল কুমজ া পািাজক িুজয় েুে মাড়খ্জয় রাখ্জি 
হজি। পজর ড়চ্িংড়  মাে গুড়ল িাজলা কজর িুজয় েুে, হলুদ মাড়খ্জয় 
রাখ্জি হজি। িারপর ক াইজয় সজষির নিল ড়দজয় প্রর্জম সজষি 
নফাাঁ ে ড়দজয় িাজি সজষি িাটা ও নপাস্ত িাটা ড়দজয় কড়ষজয় ড়েজি 
হজি। িারপর িাজি ড়চ্িংড়  মাে গুজলা ড়দজয় আজরা িাজলা কজর 
কড়ষজয় ড়েজয় োড়মজয় ড়েজি হজি। িারপর একড়ট পাজত্র পড়রমাি 
মজিা িযাসে, চ্াজলর গুজ া, পড়রমাে মজিা েুে, হলুদ, ড়চ্ড়ে ও জল 
ড়দজয় িযাটার গুড়লজয় ড়েজি হজি। িারপর চ্াল কুমজ ার দুড়ট পািা 
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ড়েজয় িাজি পুর িজর িাজলা কজর মুড় জয় ড়েজি হজি এিিং নশজষ 
িযাটাজর চু্ড়িজয় সাদা নিল ড়দজয় নিজজ ড়েজি হজি। 
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পরমািু কড়িিা 

ড়েজিদজে- নশখ্ সুমে 

 

শি অড়িমাে িুজক জড়মজয় 

ড়েুঃশজব্দ জীিে নর্জক চ্জল যায় যারা, 

শি নচ্ষ্টা করিার পজরও 

কখ্জোই ড়ফজর আজস ো িারা। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জি চ্াে, িজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িিা 

পাঠাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী 
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সূজযিাদয়... 

ড়েজিদজে- নসৌড়িক দাশগুপ্ত 
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পাঠজকর মিামি নেপজর্য- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মিামি, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চ্লার পজর্র অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৬৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা জাোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পরিিিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, িজি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজি পাজরে নয 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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রিং এর আল্পো 

Camera-man of the week 

নসৌড়িক দাস 
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পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজি পাজরে 
ড়েড়দ্বিিায়। ে া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিয, েড়ি ইিযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজিয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লে 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


