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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২০ 
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- তন্ময় নদি, চ্য়ে দত্ত, ড়চ্রড়িৎ বিরাগী, 
ির্িড়জৎ িমিে, মহাজেতা িসু, নসৌড়মত সরকার,     
িার্ী ভট্টাচ্ার্ি, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, রজি আলী, আবু্দল 
রাহাজ, নদিড়িতা ন াষ, পার্িসারড়র্, সায়েসুন্দর এিিং 
আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, অম্লাে সরকার এিিং      
নসৌড়ভক দাস। 
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ফড় িং কর্া 
ড়িজসম্বর মাস আসজতই শীজতর আজমজ পাওয়া র্াজে অজেকটাই। 
শীতকাল আসার সাজর্ সাজর্ই কজরাো ভাইরাস ড়েজয়ও ড়চ্ন্তা 
িা জে সমােভাজি। কজরাোর ভযাকড়সে এখ্জো িাজাজর আজসড়ে৷ 
পরীিাড়েরীিা চ্লজে ড়িেজুজ ৷ ফজল সািধােতা অিলম্বে করা 
ো া সিংক্রমর্ নর্জক রিা পাওয়ার উপায় নেই৷ এ পড়রড়িড়তজত 
শীতকাজল ভাইরাস এর অড়ধক সড়ক্রয় হওয়ার ড়িষয়টা ভািাজে 
ড়চ্ড়কৎসকজদর। শীতকাজল িাতাস শুকজো র্াকার ফজল ড্রপজলট 
তা াতাড়  শুড়কজয় নর্জত পাজর৷ ড়কন্তু নম লা আিহাওয়া িা ড়শড়শর 
প ার ফজল িাতাজস সযাাঁতসযাাঁজত ভাি র্াকজত পাজর৷ এজত 
ড্রপজলজটর মজধয র্াকা ভাইরাজসর আয়ু নিজ  র্ায়৷ ভাইরাস র্ত 
নিড়শ নিাঁজচ্ র্াজক, সিংক্রমজর্র আশঙ্কা ততই িাজ ৷ সিংক্রমর্ নর্জক 
রিা নপজত িারিার হাত নধায়া িা পড়রেন্ন র্াকার কর্া িলা 
হজে৷ শরীর ও জামাকাপ  ড়েয়ড়মত পড়রষ্কার করার কর্া িলজেে 
ড়িজশষজ্ঞরা৷ ড়কন্তু তাপমাত্রা কমজল িারিার স্নাে করা িা  ে  ে 
কাপ  নধায়ার প্রির্তা কমজি৷ ফজল সিংক্রমজর্র সম্ভািো িা জত 
পাজর৷ তাই শীতকাজল সািধাে র্াকা একান্ত জরুরী। 
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ড়স্নগ্ধতার ড়দেড়লড়প নর্জক 

তন্ময় নদি 

 
সম্পজকির নশকজল িাাঁড়ধড়ে নতামায়। 

িড়লড়ে নতামার সিটুকু সময় খ্রচ্ কজর 

দাও আমার ওপজর... 

তজি জাড়ে শত িযস্ততার মাজেও একিার 

ড়িক নর্াগাজর্াগ করজি আমার সাজর্ 

 

আমার নোট্ট মুড়দখ্াোয় নতামার ড়িরাট 

হৃদয় ড়িড়েমজয় করজত এজল র্খ্ে, 

িুজে উিজত পাড়রড়ে আমার ড়িক ড়ক করর্ীয় 

 

খ্াড়েকির্ িাজদ ড়েিঃশজব্দ উজি চ্জল নগজল 

আর টুপ কজর পালক খ্জস প ল 
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ভাজলািাসার শরীর নর্জক 

  

আকাশ তখ্ে সন্ধ্যাতারার ড়টপ কপাজল 

সাড়জজয় ড়েজজজক কাজলা শাড় জত মুজ  ড়েজে। 

মন্ত্রমুগ্ধ আড়ম তাড়কজয় আড়ে নতামার নহাঁজট 

র্াওয়া োয়াপর্ শরীজরর ড়দজক। 
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ড়িনু্দ ড়িনু্দ তুড়ম 

চ্য়ে দত্ত 

 

োপসা হজয় আসজে রঙগুজলা সি, 

তিু তুড়ম স্পষ্ট, 

ড়িক নর্ে রাজতর আকাজশ েীল ধ্রুিতারা ; 

কুয়াশার চ্াদর গাজয় জড় জয়, 

শীত ুজম আজ এই শহর, 

প্রড়তটা নদার-ড়খ্ ড়ক, নর্ে ধজরজে পুরজো নসই রড়ঙে ড়দজের গল্প। 

 

 জর  জর নজাোড়কর দল আজ িুেজে স্বজের জাল, 

নর্মে কজর ড়েিঃশজব্দ পরীরা োজম রাজত, 

একলা  জর, ক্লান্ত কড়ি সাজায় নজাৎস্না, 

ড়িনু্দ ড়িনু্দ তুড়ম, আজ জজমে এ হৃদয় মাজে ।। 
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নফজল র্াওয়া সম্পদ 

ড়চ্রড়িৎ বিরাগী 

 

ড়র্ড়ে চ্জল নগজলে, কতটুকু ড়েজয় নগজলে 

নরজখ্ র্াওয়ার পড়রমার্টাই িা কত 

শুধুমাত্র পড়রিাজরর ো নদজশর সম্পদ 

আজদৌ ড়ক আগামীর কাজজ আসজি ! 

 

নতামরা অজেজকই িড্ড নি-ড়হজসড়ি 

নকউ এড়গজয় আসুে 

আজজকর অঙ্কটা কজষ নফলুে 

১ড়ট অঙ্কই িদলাজত পাজর পতড়র্িী 

 

রাতটা প্রায় পজর্র নশজষ ! 
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৩০ ড়মড়েট পর নক র্াজিে, ড়েশ্চত ো 

তজি কতটা নরজখ্ র্াজিে নসটাই আজলাচ্য ! 
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জমাজো র্ন্ত্রর্া গুজলা উড় জয় 

ির্িড়জৎ িমিে 

 

নহমজন্তর নমজ র সাজর্ জমাজো র্ন্ত্রর্াগুজলা উড় জয় ড়দলাম 

অজেক ড়দে পর আমার প্রাইমাড়র সু্কজলর পাশ ড়দজয় নর্জত নর্জত 
নদড়খ্ ড়তেজট চ্জপর নদাকাে আর দুড়ট মুড়দখ্াোর- 

ওই মুড়দর নদাকাে নর্জক এইচ্ ড়ি রুল ড়কজে 

 

ড়েড়খ্জলর েড়ি আাঁকতাম 

 

 ড় র ড়দজক তাড়কজয় নদড়খ্ 

নসায়া দশটা নিজজ নগজে 

 

এজক এজক ড়শশু োত্র সু্কজল ঢুকজে 
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মজে পজর র্ায় 

নসই নোটজিলার ড়পজি 

নিজতর নস ড়ক মার 

 

এই েড়ি গুড়ল 

আমার জমাজো র্ন্ত্রর্া গুজলা উড় জয় ড়দল 

প্রকান্ড িজটর সিুজ রজঙর ড়দজক। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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লুড়কজয় রাখ্া নেজলজিলা 

মহাজেতা িসু 

                 

নোট্টজিলার িাজে আমার 

োোে রজঙর হাতোড়ে, 

িাে জুজ  স্বে হাজার 

তিু... 

মজের দরজা ড়েটকাড়ে। 

 

নসই দরজা আজও হাজার তালায় 

িন্ধ্ হজয় র্াজক 

গুে গুে িতড়তর আলাপ 

নগাপে কজর রাজখ্। 

 

েজন্দ নমা া নেজলজিলা নসই 
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গজল্প নমা া সজন্ধ্য 

উজিাে জুজ  প্রদীপ জ্বজল 

মে ভজর ধূজপর গজন্ধ্। 

 

নসই গন্ধ্ আজও খু্াঁজজ ড়ফড়র- 

 জরর আোজচ্কাোচ্ জুজ  

ড়ক জাড়ে নসই গন্ধ্ আমার 

নকার্ায় নগজে উজ ।। 
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কড়িতার মাজে নভজস ওজিা তুড়ম 

নসৌড়মত সরকার 

 

অিস্বাজদর স্বাদ রজয়জে কত, 

পর্ও আজে অজেক িাড়ক একাড়ক 

পজর আজে কজয়কজশা পাতার গল্প 

েগ া ড়িস্তর খু্ড়শ অল্প-স্বল্প। 

 

ড়লজখ্ড়ে কজয়ক পড়ঙ্ক অজেক নভজি 

ধূসর নমজ র মজতা অস্বে 

িযর্া র্ন্ত্রর্ার উপসগি িজ া 

তুড়ম অড়েজজে তারপরও। 

 

এই অসুি শহজর তুড়ম সুিতার কারর্ 

নসই গল্প িলাও িারর্ 
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প্রড়ত কড়িতায় নতামার স্পশি অেুভূড়ত 

কজয়ক দফার আকুড়ত ড়মেড়ত। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজর্ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্াগাজর্াগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধারািাড়হক গল্প- 

ক্রাইড়সস ক্রস 

িার্ী ভট্টাচ্ার্ি 

পিি- ২ 

 

িাইজর ড়গজয় একটা টযাড়ে ধজর চ্জল র্াজি নভজি দাাঁড় জয় রজয়জে 
ড়কয়ারা। নপেে নর্জক ড়মিঃ পাড়খ্রা এজস হযাচ্কা নটজে কযাজফজত 
ড়েজয় নর্জত চ্াইজলা ড়কয়ারাজক। ড়িভৎস নরজগ উিজলা ড়কয়ারা।  

- হাউ নিয়ার ইউ? ড়মিঃ পাড়খ্রা? তুড়ম ওই র্াটি ক্লাস নলাকজদর 
সজে র্াজকা। ড়িকিাক অযাকজসন্ট এ কর্া িলজত পাজর ো ওজদর 
ওই নমজয়ড়টজক তুড়ম আমার ফযাশে ইজভন্ট এ নকে িাকজল ? 
আই জাস্ট কান্ট ড়িড়লভ। ইউ... নসা ড়চ্প ড়মিঃ পাড়খ্রা। নিান্ট টাচ্ 
ড়ম।  

- "ওজল পুচ্ড়ক নমজয়টা এজতা নরজগ নগজলা নকে ?" কর্াটা িজলই 
ড়লড়রজলর ড়দজয় র্াওয়া একটা টাকার িাড়ন্ডল ড়কয়ারার হাজত ড়দল। 
'চ্ল নকার্ায় খ্াড়ি িল আজজক ?" কযাজফর পাজশই একটা িাজর 
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ঢুকজলা দু'জজে। ড়কয়ারার রাগ কজম নগল। ও িুজে নগল। 
ড়লড়রজলর নপজমন্টগুজলা ড়দজয়ই পুজরা ইজভন্টটা অগিাোইজ করজত 
হজি তাই ড়লড়রল-নক নগস্ট ড়হজসজি রাখ্া আর ড়ক। ড়কয়ারার মুজখ্ 
তাই জজয়র হাড়স নর্ে। তজি মজে মজে ফড়ন্দ ও এাঁজট নফজলজে 
ড়কভাজি ড়লড়রলজক িাউে করা র্ায়। এটা নভজি ড়কয়ারার মেটা 
আজরা আেজন্দ নেজচ্ উিল।  

- “নশাে ড়কয়ারা এিার তুই হড়ি নকাকাজকালার ব্রান্ড অযাম্বাজসির। 
আর আমার নশা এর নশাস্টপার। চ্ারড়দজক লাইট, কযাজমরা আর 
ড়কয়ারা।” িাজরর ড়েেুম আজলাজত ড়কয়ারা নর্জো স্বজে ড়িজভার 
হজয় র্াজে।  

সকাজল  ুম ভাজঙড়ে ড়কয়ারার। অড়ফস নর্জক িজসর প্রচু্র নফাে 
কল এজসড়েল। রূমজমট  কল্পাো ওজকও নদখ্জত নপজলাো, ও 
নিড় জয়জে ড়েশ্চই।  

রাজতর ড়কেুই মজে নেই। েরমাড়ল ড়কয়ারা খু্ি একটা ড়ড্রিংক কজর 
ো। কাল রাজত ড়ক হজয়ড়েল মজে প জে ো। ড়মিঃ পাড়খ্রা ওজক 
ওর ফ্ল্যাজট রুজম নেজ  ড়দজয় নগজে।  

মজে মজে ভািজে ড়কয়ারা, আজি নলাক একটা। নলাকটা োড়ক খু্ি 
িদমাশ। র্ত রকজমর দুই েম্বড়র িযািসা আজে সি কজর। জাল 
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পাসজপাটি । জাল নভাটার কািি।সি পাজর। এই নর্মে আমার োম, 
মাড়রয়ার োম সি নচ্ি কজর ড়দজয়জে। আড়ম এখ্জো জাড়ে ো ড়মিঃ 
পাড়খ্রার আসল োমটাই িা কী ? ড়কন্তু নকাজোড়দে ওর আমার 
শরীজরর প্রড়ত নকাজো আকষির্ নদড়খ্ড়ে কখ্জো। কত ড়মড়টিং এ 
আড়ম ওর সজে র্াই। একটাই রুম আড়ম িিল নিি ড়েজত িলজল, 
তাই নেয়। সি কাজজও আমাজক ড়েজয় র্ায়। আমাজক নপ্রাজমাট 
করার জেয ি ি  নকাম্পাড়েজত আমার োম সাজজস্ট কজর। 
নলাকটা আমাজক মা িাজক। িজল োড়ক সি নমজয়ই মা। ড়ক 
অদু্ভত। ওর অযাি এজজড়ত নত আড়ম িাদ ড়দজয়ও প্রচু্র নমজয় 
আজে, শুজেড়ে তাজদরও োড়ক মা-ই িজল। মাজে মাজে পাড়খ্রাজক 
আমার অস্বাভাড়িক মজে হয়। আড়ম সাজর্ র্াকজল ওর নর্খ্াে 
নর্জক র্া নপজমন্ট পায় আড়ম র্জতা চ্াই ততটাই ড়দজয় নদয়। মাজে 
মাজে মজে হয় আো ওই নলাকটা ড়িক ড়ক চ্ায়? আমার 
শরীরটাজক ো েুাঁজয়ও ড়ক দূর নর্জক কল্পো করজত? ইস্ নভজি গা-
টা গুড়লজয় উিজলা, প্রর্ম নর্ড়দে মুম্বাই এর পাাঁচ্তারা নহাজটজল ওর 
সজে ড়েলাম সারারাত  ুম আজসড়ে। ড়ক জাড়ে আকার ইড়েজত নতা 
ড়কেু নিাোয়ড়ে, তাহজল ড়ক  ুড়মজয় প ার পজর আমার শরীরটা 
চু্পচু্প কজর নদখ্জি পাড়খ্রা ? োড়ক কল্পো করজি ? ড়েজজর শহর 
নর্জক কত কত মাইল দূজর একা একা ড়িশাল একটা ফ্ল্যাজট 
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ড়কয়ারা ড়েজজর সজেই নর্ে এত কর্া িলড়েল। ড়কেু করার নেই 
এই শহজর সি পাওয়া র্ায়, িনু্ধ্ পাওয়া র্ায় ো, ড়েজজর সিটা 
িজল নদওয়া র্ায় ো, িজল ড়দজলই আর নকউ র্াকজি ো। 
শাওয়াজরর ড়েজচ্ অজেকির্ দাাঁড় জয় র্াকজত র্াকজত ড়েজজর নোট্ট 
শহর, িািা মা, নিাে... মেটা আজরা খ্ারাপ হজয় নর্জত র্াকজলা 
ড়কয়ারার...। 

অদমযর সজে কর্া িজল নমাটামুড়ট ড়মটমাট হজয় র্াজি নভজি এখ্ে 
আেস্ত ড়লড়রল। নিহালায় হায়াত িজল একজজের সজে নদখ্া করজত 
ড়গজয়ড়েল ড়রড়লল। কাজ হজি ো। এখ্ে িিিারগুজলা আজগর মজতা 
ড়সচু্জয়শে নেই। ড়সড়কউড়রড়ট খু্ি টাইট। অেলাইে নচ্ড়কিং হয় সি 
ড়কেুর। মাজলর লাইজসত, নপপারস একটু উড়েশ ড়িশ হজলই এখ্ে 
আর নকউ কাজরা কর্া শুেজে ো। িিিার খু্ি ক া এখ্ে। অদময 
িজলজে ড়িষয়টা নদখ্জি মাজে নদখ্জি। তাই ড়লড়রল ওর গাড় র 
ড্রাইভার নক নফাে কজর ড়চ্ন্তা করজত ো কজর ড়দল। নিহালা নর্জক 
মা ফ্ল্াইওভার ধজর ড়েজজর ফ্ল্যাজটর ড়দজক রওো ড়দজলা ড়লড়রল। 
এই সময় রাজতর এই শহর নর্জো স্বজের দুড়েয়া। মজে হয় স্বজে 
নভজস নি াজে ড়লড়রল। েজভম্বজরর শুরু তাই একটু একটু িান্ডাও 
পজ জে। তাো া নফড়স্টভ ড়সজে জেয নগাটা শহর নসজজ উজিজে 
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মজে হয় এ নর্জো ড়লড়রজলর স্বজের নদখ্া একটা জগত। ড়লড়রল 
আর অদমযর নপ্রজমর শহর নর্ে। এই শহর, প্রড়তটা রাস্তা, শড়পিং 
মল রাজতর নকালকাতা নভাজরর গো সজিজতই অদময ড়মজশ আজে 
ওর সজে। এই শহজরর িাতাজসই নর্জো নপ্রম। নিড়সকযাড়ল 
কািজখ্াট্টা ড়লড়রজলর মজেও নর্ এজতা নপ্রম র্াকজত পাজর ড়লড়রল 
জােজতা ো র্ড়দ ো অদময ওর জীিজে আসজতা। ড়মড়িয়া, িযিসা, 
আর ন ারাজফরা দুজজের পেজন্দর তাড়লকায় এই ড়তেড়ট প্রর্ম 
িাজে তাই আজ দুজে একসাজর্। ভািজত ভািজতই অদমযর নফাে। 

- নপৌজেজো?  

- এই নতা মা নত আড়ে।  

- নশাজো নভাজরর ফ্ল্াইজট মুম্বাই ওখ্াে নর্জক নগায়া। তুড়ম একটু 
ড়িজ লাজগজটা গুড়েজয় রাজখ্া। তুড়ম নর্টা ড়কজেজো লাস্ট মাজে 
নব্লজার ওটা নরজখ্া। আমার ঢুকজত নদড়র হজি রুজম ঢুজক শুধু 
লাজগজ ড়েজয় নিড় জয় র্াজিা। 

- ড়িোর? 

- তুড়ম কজর ড়েও নসাো। আমার এখ্াজেই করজত হজি। ড়মড়টিং 
চ্লজে। দারুর্ ড়মড়টিং হজে। কাজরড়তর ওপর দারুর্ িযাে আজে। 
ওজক িািু রাখ্ড়ে। লাভ ইউ। 
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রুজম ঢুজক অজেকির্ িজস ড়েল ড়লড়রল। ওর রুম নর্জক শহজরর 
অজেকটা নদখ্া র্ায়। হাজত এক কাপ চ্া ড়েজয় ড়িে িািংলার গাড়  
গুজলার গড়ত নদখ্জে ড়লড়রল। সজি েটা িাজজ এখ্জো অদমযর 
আসজত অজেক নদড়র। নভজিড়েল রাজত অদমযর িুজক মার্া ড়দজয় 
নকালকাতা আর ওজদর নপ্রজমর কর্া গুজলা িলজি। ড়কন্তু ওজক 
কাজে নতা পাওয়াই হয়ো। র্খ্ে র্াজক তখ্ে কাজ, ড়িজজেস টক 
এসি ই নিড়শ হয়। তজি আিার ড়লড়রল ভাজি আড়মজতা অদমযর 
এই চ্লমােতার নপ্রজম পজ  ড়েলাম। ও ড়ির হজল হয়জতা নপ্রমটাই 
আর এমে র্াকজি ো আমার মজে। এই সারাড়দে েুজট নি াজো 
িযস্ততা, প্রচু্র কাজ এই অদময িাসুজকই আড়ম ভাজলাজিজসড়ে। এই 
এজতা িযস্ততার মাজেও আমাজক ভাজলািাজস এটাই আড়ম 
ভাজলািাড়স। আড়ম ড়িক এটাই চ্াই। 

- এখ্ে ড়তেজট িাজজ চ্ারটায় নচ্ক ইেজতা করজতই হজি। 
তা াতাড়  কজরা। উফ্ কমজফাজটিিল ড়কেু একটা পজরা। আড়ম সি 
ড়দজয় ড়দজয়ড়ে। নকাজো নটেশে নেই। তুড়ম শুধু একিার নচ্ক কজর 
োও। 

- ো িািু তুড়ম ড়দজয়জো মাজে সি ড়িক আজে।" 
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অদমযর একটা অগাধ ড়িোস রজয়জে ড়লড়রজলর ওপর ও নর্টা িজল 
িা কজর ড়িক। ড়লড়রজলজরা তাই। দু’জে নর্ে কমড়িট দুজজের 
সজে। দরজা পর্িন্ত নপেে নপেে নগল ড়লড়রল। দরজার কাজে 
ড়গজয় ড়লড়রল-নক জড় জয় আলজতা চু্মু নখ্ল নিাাঁজট। ড়লফজট িটে 
ড়টজপ দাাঁড় জয় আজে অদময একমজে ড়লড়রল দরজায় দাাঁড় জয় 
একমজে অদমজক নদখ্জে। আিারও মজে মজে ভািজে আড়মজতা 
এটাই ভাজলািাড়স আড়দ। তুড়ম এমড়ে নর্জকা। চ্লজতই নর্জকা... 

 ড় জত দশটা িাজজ। অজেক নভাজর  ুড়মজয়জে ড়লড়রল। নমািাইজল 
র আওয়াজজ  ুম নভজঙই নফােটা ড়রড়সভ কজরজে ড়লড়রল। 

- অজেকগুজলা গুি ড়েউজ। ড়মড়টিং সাকজসসফুল। ওড়দজক জয়গাজত 
ক্লাজয়ন্ট নরড়ি। নদ  নকাড়টর ড়িল হজলা। চ্জলা আড়ম আর তুড়ম 
র্াজিা। দারুে মজা হজি। ড়মিঃ পাড়খ্রা নক িজলা পাসজপাটি গুজলা 
হজয়জেে ড়কো। ওগুজলা হযাজন্ডাভার কজর নদজিা। চ্জলা, ের্িজিেল 
আর ভুটাে। দারুে মজা হজি। নতামার ব্লগ নরড়ি হজয় র্াজি। 

- ওয়াও। দারুর্ হজি। ইস্ কজির নর্জক র্াই ো চ্জলা। মেটা 
নর্ে আেজন্দ নেজচ্ উিল ড়লড়রজলর।  

মজে মজে ভািজলা এিার পাহা  িাকজে। দু’হাজত েড় জয় মজে 
মজে ভািজে ড়লড়রল মাজে অেেযা িজন্দাপাধযায় আড়ম পতড়র্িীর সি 
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নর্জক সুড়খ্ িযড়ি।  খু্ি সুন্দর কজর স্নাে কজর ভািজে পালিাজর 
ড়গজয় আজ ড়েজজজক একটু পাম্পার করজি। ড়িজকজল আিার 
কাড়ল াট, ড়মিঃ পাড়খ্রা। ভািজলই নকমে রাগ ওজি ড়লড়রজলর। 
ড়কয়ারার কর্া মজে আসজলই ভীষর্ রাগ ওজি। এজতা ওভার 
অযাড়টিং কজর নমজয়টা। নোট শহর নর্জক এজস এই শহজর র্াকজত 
র্াকজত ড়েজজর নভতজরর আড়ম টাজক হাড়রজয় নফজল এরা ধীজর 
ধীজর আজলার নখ্াাঁজজ অন্ধ্কাজর ড়মড়লজয় নর্জত র্াজক নিাজেও ো। 
ও একজে মজিল আড়ম ওর কাজজক নরজস্পট কড়র ড়কন্তু ওর 

সজে আমাজক কখ্জোই ড়রজলট কড়র ো। ও নকে কজর ড়িক িুজে 
পাই ো। ড়মিঃ পাড়খ্রা নক প্রর্ম ড়দে নদজখ্ই িুজে ড়গজয়ড়েলাম এই 
নলাকটাজক আমাজদর ড়িজজেস এ প্রজয়াজে আজে। র্তটা ফায়দা 
নেওয়া র্ায়। কখ্জো কখ্জো অজেক ি  কাজজর জেয নোিংরাও 
 াটজত হয়। অদমযজক আড়মই িজলড়েলাম এই পতড়র্িীটা একটা 
দািার েক। ড়টজক র্াকজত হজল একজেজক নফজলই র্াকজত হজি। 
প্রর্ম একটা িের ড়কেুই িুড়েড়ে শুধু নদজখ্ড়ে, অদমযর ন া াজক 
িারিার পজ  নর্জত নদজখ্ড়ে। োহ এিার িল আমাজদর নকাজটি। 
এিার আমরা নখ্লজিা। আর নদখ্জিা একটা একটা কজর ড়সড়  
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টপজক অদময শীজষি। জজয়র হাড়সটা এিার আমরাই হাসজিা। 
(চ্লজি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭০ 

িীর সন্তাে (িুড়দরাম িরজর্) 

েীতা কড়ি 

 

ভারত-মাতার িীর সন্তাে আমাজদর ড়প্রয় িুড়দরাম 

মাজয়র শতঙ্খল নমাচ্ে করজত ফাাঁড়সর দড় জত সাঁজপজো প্রার্ 

নতামারই মন্ত্র িরর্ কজরই লি জীিে হজলা আগুয়াে 

ধে য কজরজো ভারত-মাড়টজক, আজ গাই শুধু নতামার গাে। 

 

িজন্দ মাতরম্ পূর্ য মন্ত্র ড়দজক ড়দজক 

আজ নতাজল আওয়াজ 

আয় নর র্ত মাজয়র নেজলরা 

দল নিাঁজধ কর নদজশর কাজ। 

 

ইিংজরজ তুড়ম ভারত োজ া 

িলজত নশখ্াজলা নর্ নেজল 
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এতটা বধর্িয, এতটা সাহস 

িল িীর, তুড়ম নকার্া নপজল? 

 

মাজয়র সম্মাে রিা করজত 

করজল তুড়ম নদজশর কাজ 

নদখ্ নর ভীরু, নদখ্ নর ধমিান্ধ্ 

ড়শশুর কাজে ড়শজখ্ নে আজ। 

 

ড়িপন্ন আজ ভারত-ভূড়ম 

ড়িপন্ন আজ মাজয়র মাে 

আিার এজসা, নহ িীর তুড়ম 

রিা কজরা তাাঁর সম্মাে। 
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অিিা 

অড়িড়মত্র 

 

আজকাল নর্ তার কী অিিা, অিেী িলজত পাজর ো। িাজে িাজে 
নলাক মারা র্াজে। অিেী নমাটামুড়ট িাড় িন্দী। তার প্রড়তজিশী 
একজে এই মারর্ ভাইরাজস মারা নগজলে। তার িনু্ধ্র িািা-
মাজয়রা মারা র্াজেে। তার একজে ড়শিক মারা নগজলে। 

অড়ির অড়ির লাগজে অিেীর। এরকম হাল নর্ আর কতড়দে 
চ্লজি নকউ জাজে ো। অড়তমারীর দশ মাস হজত চ্লজলা। এখ্ে 
নর্ে সি গা সওয়া হজয় ড়গজয়জে। রাস্তা নকউ োকমুখ্ও ঢাকজে ো! 
নকউ কাজরা কর্া নশাজে ো। সিংজর্াগই নর্ে িাপে হজে ো কাজরা 
সাজর্ কাজরার। 

সভযতার আজ ি  সঙ্কট। এখ্ে িড়িজরর মজতা  জর র্াকজত 
ভাজলা লাগজে ো। ড়কন্তু নতমে ড়কেু করারও নেই অিেীর। এর 
মজধয গরীি আজরা গরীি হজয়জে। অিেী র্তটা পাজর তাজদর 
সাহার্য কজর। 

সি ড়কেু কজি সুড়িত হজি নক জাজে !! 
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কুয়াশায় ঢাকা ড়দগন্ত 

রজি আলী 

                         

িুজকর পাাঁজজর কষ্ট নচ্জপ ি  কজরজে নেজলটাজক ; 

কত্ত ের-িাদল, কাি-নপা া-নরাদ সািী এ র্াত্রায়, 

শুধু এক িুক আশা ড়েল সুড়দজের, 

আর তাই উজপিা কজরজে মার্ার  াম পাজয় নফলার র্ন্ত্রর্া, 

রি-জল-করা নমহেত এ রু্জে ভরসা রু্ড়গজয়জে, 

ভাজলা কজর পড় জয়জে নেজলটাজক !! 

 

আজ িের খ্াজেক হল চ্াকড়র নপজয়জে নেজলটা, 

িািার িুক আজ গজিি স্ফীত, িুজকর নভতর 

আজ আর নিদোর নলশমাত্র নেই, 

সমস্ত হৃদয় জুজ ই আেজন্দর আোজগাো, 

মেটা নর্ে ড়িিতড়তর েদীজত স্নাে নসজর ফুরফুজর !! 
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এখ্ে সাাঁে-সকাল নিশ সম্বন্ধ্ আসজে, অজেক ধেী ধেী  জরর 
সম্বন্ধ্ !! 

সাে হল ড়িজয়টা একড়দে, ভীষর্ উচ্চ  জরর নমজয়, 

অজেকা নপল টাকা পয়সা নসাো দাো, নিয়াই-নিয়াে অমাইক 
মােুষ 

এত্ত ধজের অড়ধকারী কর্ায় িাতিায় নিাোর নজা নেই !! 

 

নেজলর চ্াকড়রর িের ড়তজেক হল আজ, 

েশুর টাকা পয়সা িাড়  গাড়  র্া ড়দজয়জে তার 

ড়হজসি নচ্জয়জে নেজলটা গতকাল !! 

আজগ নর্ হাত খ্রজচ্র টাকাটা ড়দত এ মাজস িন্ধ্ কজরজে নসটাও!! 

ভদ্রজলাজকর িয়স এখ্ে ষাজটাত্তীর্ি, 

পুজরাজো হা ভাঙা খ্াটুড়েই আজ তার সেী, 

 জর অসুি অধিাড়েেী, সন্ধ্যায় তার মুজখ্ 

দু-মুজিা ভাত ড়দজত হজি নর্ !! 
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ক্লান্ত দুপুজর িজটর োয়ায় িজস ড়িশ্রাম 

নচ্াজখ্র মড়র্জত কুয়াশার চ্াদজর ঢাকা ড়দগন্ত !! 
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নেজল-নিলার নখ্লার সার্ী 

আবু্দল রাহাজ 

 

কজয়কটা িের নকজট নগল ভুিে শহজর প াজশাো কজর। নস এখ্ে 
িািার হজত চ্জলজে ড়কন্তু তার গ্রাজমর িাড় র কর্া নস নর্ে প্রায় 
সি ভুজল নগজে। িািা-মা তার সাজর্ই র্াজক শহজরর একড়ট িাড়  
আজে নসখ্াজে। ভুিজের নেজলজিলা নকজটজে গ্রাজমর িাড় জত 
োরায়েপুজর। নসখ্াজে ড়েল নেজল-নিলার নখ্লার সার্ী পড়িত্র। 
নসখ্াজেই নকজটজে ভুিজের গ্রাজমর পািশালায় প াজশাো, নস এক 
নর্ে অেেয িতড়ত। ভুিে নসড়দে রাজত কমিিযস্ততা নসজর সারাড়দে 
পর একটু  ুমাজত র্াজি ড়িক নসই সময় একটা নফাে নিজজ 
উিজলা। কলটা ধরজতই আজিগ ে গলায় পড়িত্র িজল উিজলা ওই 
ভুড়ি নকমে আড়েস ? গ্রাজমর সিাই ভুিেজক ভূড়ি িজল িাকত 
তাই পড়িত্রও িলজলা। ভুিে- িনু্ধ্ তুই এতড়দে পর তারপর িল 
নকমে আড়েস ? পড়িত্র িলজলা খু্ি ভাজলা আড়ে নর, তুই নকমে 
আড়েস ? খু্ি ভাজলা আড়ে। পড়িত্র িলজলা- আড়ম কাল শহজর 
র্াড়ে, ওখ্াজে একটা সু্কজল ইড়তহাজসর মাস্টার-মশাই ড়হজসজি 
ড়েরু্ি হজয়ড়ে। িাহ নিশ ভাজলা কর্া। তারপর পড়িত্র িলজলা- 
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ভািড়ে র্াকার জায়গা পাজিা নকার্ায় ? ভুিে ড়কেুির্ চু্পচ্াপ 
র্াকজলা তারপর ভুিে িলজলা- ওহিঃ আমার নেজলজিলার নখ্লার 
সার্ী আমার িাড় জত তুই র্াকড়ি। তুই কাল চ্জল আয় ড়িকাোটা 
ড়দজয় িলজলা। এরপর পজরর ড়দে সকালজিলা মধু মাড়ের নেৌকায় 
নচ্জপ সামজশরগি এর তীজর এজস র্ামজলা। অজচ্ো শহজর পড়িত্র 
এই প্রর্ম পা ড়দল তারপর ড়িকাো খু্াঁজজত খু্াঁজজত  ুরজত  ুরজত 
ভুিজের িাড়  চ্জল নগল। তখ্ে প্রায় দুপুর েুড়টর ড়দে ভুিে 
িাড় জত আজে দূর নর্জক পড়িত্র নক নদজখ্ ভুিে েুজট এজস জড় জয় 
ধরজলা। িনু্ধ্ পড়িত্র তুই এজসড়েস ? হযাাঁ এজসড়ে, সড়তযই তুই 
আজগর মতে নর্জক নগড়ল নর ভুিে। এভাজি ড়িড়ভন্ন কর্ািাতিায় 
হাড়স-িাট্টায় িাড় র নভতজর ঢুকজলা। পড়িত্র-নক নদজখ্ ভুিজের মা-
িািা খু্ি খু্ড়শ হজলা। এরপর ওরা ওপজরর তলায় চ্জল নগল। নিশ 
সুন্দর  জর পড়িত্রজক র্াকজত ড়দজলা। তারপর কত কর্া নসই 
িামে-ড়দজকর মাজি কত নখ্লা হজয়জে। গ্রাজমর নেজল-নমজয়জদর 
সজে নসই সি কর্া িলজত িলজত সন্ধ্যা হজয় নগল। নকার্াও নর্ে 
ওরা ড়ফজর নপল নসই নেজলজিলার ড়দেগুজলা । ড়িড়ভন্ন কর্ািাতিা 
নেজল নিলার নখ্লার সার্ী-নক নপজয় ভুিে অজেকটাই ড়চ্ন্তা মুি 
হজয় নগল। নসই সি নর্জক সুন্দর ড়দেটা ড়েল ভুিে পড়িত্র’র 
কাজে। নেজলজিলার নখ্লার সার্ী নক ড়ফজর নপজয় ভুিে উদযজম 
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কাজ করজত লাগজলা। িািাড়র করজত লাগজলা, মােুজষর নসিা 
করজত লাগজলা আর ওড়দজক পড়িত্র টাউে সু্কজলর ড়শিকতা শুরু 
করজলা। এভাজি নিশ সুজখ্-শাড়ন্তজত নেজল-নিলার নখ্লার সার্ী-নক 
নপজয় ভুিে ও পড়িত্র পাশাপাড়শ িসিাস করজত লাগজলা। 
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পাি প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- নকাচ্ড়িহার 

প্রকাশেী- এখ্ে িুয়াসি 

পাি প্রড়তড়ক্রয়া- নদিড়িতা ন াষ 

 

নকাচ্ড়িহার নজলা র্া আজগ 'নকাচ্' রাজজযর অন্তগিত ড়েজলা, সিার 
কাজে পড়রড়চ্ড়ত তার 'রাজার শহর' োজম। নকাচ্ড়িহার নজলার 
ওপর নলখ্া 'নকাচ্ড়িহার' িইড়টজত তুজল ধরা হজয়জে নকাচ্ড়িহাজরর 
রাজকাড়হেী, নলাকগাে, নলাকসাড়হতয ও সিংস্কত ড়তর ড়েদশিে ও 
আরও োোে ড়কেু। নকাচ্ড়িহাজরর েদী, কত ড়ষজ সম্পজদর উৎপাদে 
উজিখ্ করার মজতাই। রাজিাড় , মদেজমাহে িাড়  ো াও আজরা 
অজেক দশিেীয় িাে নর্ আজে িইড়ট প জল জাো র্ায়। নজলার 
হস্তড়শল্প, োটযচ্চ্িা সড়তযই প্রশিংসার নর্াগয। এখ্ােকার পড়রিহর্ ও 
নখ্লাধুজলার উন্নড়তসাধজে সরকার নসই রাজ আমল নর্জকই 
সজচ্ষ্ট। নজলা জুজ  রজয়জে ঐড়তজহযর অজস্র ড়েদশিে, র্ার 
নিড়শরভাগই সর্জে সিংরড়িত। িইড়টর প্রজতযক পাতা জুজ  সহজ 
ভাষাশশলী এিিং সড়চ্ত্র ির্িো র্া প্রজতযকড়ট পািজকর প ার 
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উজপাজর্াগী। নকাচ্ড়িহার নজলাজক জােজত হজল এই িই 
পািকগজর্র কাজে সড়তযই অতুলেীয়।। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 

 

सुभाषितम् - 

जलषिन्दुषिपातेि क्रमशः पूर्य्यते घटः। 

स हेतु सर्व्यषिद्यािाां धमयस्य च धिस्य च।। 

 

উচ্চারর্ -  

জলড়িনু্দড়েপাজতে ক্রমশিঃ পূর্ িযজত  টিঃ। 

স নহতু সর্ব্িড়িদ যাোিং ধমিস য চ্ ধেস য চ্।। 

 

অর্ি -  

ড়িনু্দ ড়িনু্দ পাজত  ট ক্রমশ জলপূর্ি হয়। নসইরকমই সকলপ্রকার 
ড়িদযা, ধমি ও ধজের নিজত্রও হজয় র্াজক। 
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পরমারু্ কড়িতা 

ড়েজিদজে- সায়েসুন্দর 

 

নচ্াখ্ দুজটা আজ োড়লশ কজর ! 

"অজেক ড়দে হল, নকাজো আপে মােুষ নদড়খ্ড়ে।" 

কর্াটা ড়িকই। 

কারর্, প্রায় এক িের হল আড়ম ড়েজজজকই আয়োয় নদড়খ্ড়ে। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমারু্ কড়িতার ড়িভাজগ র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পািাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ড়শল্পী- অম্লাে সরকার 
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পািজকর মতামত নেপজর্য- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মতামত 
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজর্র অেুজপ্ররর্া, জাোে 
আপোর অড়ভজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৭০ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে। 
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আপড়েও পািাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাি করজিা আমরা। 

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

 

Whats app এ েড়ি পািাজল িক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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রিং এর েটা 

Camera-man of the week 

নসৌড়ভক দাস 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭০ 

৬ই ড়িজসম্বর, ২০২০ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদষ্টা তর্া সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ আড়ল নমাস্তাফা, 
সপ্তড়ষি িড়র্ক, দীপজজযাড়ত গােুড়ল, রাজ আড়রফ, 

অড়ভড়জৎ দাস ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়বিধায়। ে া, কড়িতা, অরু্গল্প, গল্প, প্রিন্ধ্, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


