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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 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭২ 

- চ্য়ে দত্ত, ডঃ তারক মুজুমদার, তন্ময় নদি, 
কত ষ্ণ রায়, েড়িতা কাজিী, মহাজেতা িসু, িাণী ভট্টাচ্ার্ি, 
েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, নসৌড়মত সরকার, নশৌড়ভক মণ্ডল, 
আবু্দল রাহাজ, নদিড়িতা ন াষ, রাখ্ী হালদার, হড়রচ্রণ 
দাসমুন্সী এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
লকডাউে পরিতিী সমজয় সিড়কছু প্রায় আজের মজতা শুরু হজয় 
নেজলও এখ্জো নখ্াজলড়ে সু্কল-কজলজ। ফজল প্রড়তড়েয়ত োো 
সমসযার সমু্মখ্ীে হজত হজে ছাত্র-ছাত্রীজদর। লকডাউে এর শুরু 
নথজক িহু প্রতযন্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারজেট সমসযার জেয 
ক্লাস করজত পারড়ছজলে ো। পরিতিীজত অেলাইজে পরীিা ড়দজত 
ড়েজয়ও োো অসুড়িধার মুজখ্ পজ জছে তারা। অজেক ড়শিা 
প্রড়তষ্ঠাে সিড়দক ড়িজিচ্ো ো কজর অজেক েতুে ড়েয়ম আজরাপ 
কজরজছে ছাত্রজদর ওপজর। ড়কছুজিজত্র এর ড়িরুপ প্রভািও নদখ্া 
নেজছ। সিজথজক নিশী সমসযা হজে িযািহাড়রক ড়শিার পাঠ ড়েজত 
ড়েজয়। সু্কল-কজলজ হয়জতা খু্জল র্াজি, আোমীজত কজরাোর ড়টকার 
প্রজয়ােও হয়জতা শুরু হজয় র্াজি ড়কন্তু কজরাো পরিতিী সমজয় 
ছাত্র-ছাত্রীজদর এই অপূরণীয় িড়ত সামাল নদওয়া র্াজি ড়ক ? 
এটাই এখ্ে ি  প্রশ্ন। এ ড়িষজয় ড়চ্ড়ন্তত ড়শিা-মহল, পাশাপাড়শ 
ড়চ্ড়ন্তত অড়ভভািকরাও। অেলাইজে ক্লাস করজত ড়েজয় নছাট নছাট 
ড়শশুরা ড়দজের অজেকটা সময়ই নমািাইজল িুদ হজয় থাকজছ। 
নমািাইল ড়ডসজে-নত অেিরত তাড়কজয় থাকার ফজল িড়ত হজে 
তাজদর নচ্াজখ্র। ড়িষয়গুজলা ড়েজয় র্জথষ্ট ড়চ্ড়ন্তত ড়িজশষজ্ঞমহল।  
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লাশ 

চ্য়ে দত্ত 

 
নতামার পা ায় নখ্জল নরাদ-িতড়ষ্ট, নতামার পা ায় নখ্জল নজাছো, 

নতামার পা ায় নখ্জল শরৎ এর নম , চ্জল িসজন্তর আোজোো ; 

আমার পা ায় নেই এজতা ড়কছু, 

আজছ শুধু জজজষ্ঠর দুপুর আর পাতাঝ ার মরশুম, 

িহুড়দে হজলা, শরৎ-িসন্ত, 

মা ায় ো আর এ পথ, 

নর্ে আড়ম মােুষ েই, অস্পতশয ! 

িহুড়দে হজলা নদখ্া নেই নতামারও, 

হয়জতা ভুজল নেজছা, হয়জতা প্রজয়াজে নিাধ কজরাড়ে আমায় আর 
মজে রাখ্ার। 
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নর্ জায়োয় আমাজদর নশষ নদখ্া হজয়ড়ছল, 

নসখ্াজে নেজল হয়জতা আজ পাজি নদখ্জত - 

ড়কছু মতত কাশফুল, শুড়কজয় র্াওয়া ড়িিণি নোলাপ, ড়কছু খু্চ্জরা েুড়  
পাথর ছড় জয় ড়ছড়টজয় রজয়জছ... 

আর খ্াড়েক দূজরই রজয়জছ পজ  একটা লাশ... 

স্পিেহীে এক িযথি নপ্রড়মজকর লাশ।। 
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লিণ নরখ্া 

ডঃ তারক মজুমদার 

 

ড়িোস নভজে নেজল 

ভাজলািাসা হজয় র্ায় রুি। 

ভাজলািাসার েহজে জন্ম নেয় 

ড়েশুড়ত রাত। 

 

নি-সুর আর ছি পতজের পরজত পরজত 

দ্বজের আস্ফালে। 

অড়েশ্চয়তার েহ্বজর েন্তিয। 

েন্তিযহীে অজচ্ো পজথর িাাঁজক িাাঁজক 

তখ্ে অকাল িষিজণ মুখ্ড়রত 

নচ্াজখ্র তারা 

নদাদুলযমাে লিণজরখ্া । 
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ড়িগ্ধতার ড়দেড়লড়প নথজক (৩) 

তন্ময় নদি 

 

কতদূর আর র্াজি? 

তারজচ্জয় িরিং আমার কাজছই নথজক র্াও। 

নদজখ্া, সকালটা ড়ক সুির নসজজজছ আজ 

তুড়ম রজয়ছ িজল! 

 

এজসা, পাজয় আলতা নমজখ্ ড়দই। 

কপাজল আাঁড়ক অধিচ্ন্দ্র। 

চ্পল হড়রণী হজয় তুড়ম  ুজর নি াও আমার 

হৃদয়-িাড়েচ্ায়। েূপুজরর শজব্দ েিজত্ররা খ্জস 

প ুক এজক এজক 

 

আমার জজেয আন্তড়রকতার আাঁচ্ল নপজত দাও। 
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তাজত জমাজয়ত কজর অজস্র ড়শড়শরড়িিু। 

প্রথম িতড়ষ্টজফাাঁটা। আেিাশ্রু 

 

আড়ম প্রড়তড়দে নতামার আজিজের সজরাির নথজক 

ডুি ড়দজয় উড়ঠ। 
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নতামার ড়েজয় নলখ্া র্ায় এক পতড়থিী কড়িতা 

কত ষ্ণ রায় 

 

নতামাজক ড়েজয় নলখ্া র্ায় এক পতড়থিী কড়িতা। 

নতামাজক নদখ্জত পাওয়ার জেয আড়ম িহু পথ জােজত পাড়র 
ড়কড়িৎ। 

আড়ম ড়েশু্চপ ড়িজকজলর তন্দ্রায় ছুজট নর্জত পাড়র নতামার আজলার 
নভতর। 

আড়ম েভীর নভাজরর ডাোয় একমুজঠা নরাদু্দর হজয় 

ড়মজশ নর্জত পাড়র অোয়াজস। 

নতামার ড়েজস্ব ড়িেযাস আমায় ড়শহড়রত কজর 

আড়ম অিাক পলজক নতামাজক নদখ্ার নচ্ষ্টা কড়র 

অথচ্ আড়ম নতামাজক নরাজ নদড়খ্ 

কত ড়েয়ড়মত পড়রসজর। 

হঠাৎ কজরই কত দুপুজরর আলজসড়ম নরাদু্দর আমায় 
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কড়িতার মজতা ড় জর ধজর। 

কতগুজলা কড়িতার মজতা তুড়ম উজ্বল হজয় ওজঠা। 

একটা কুয়াশার লুজকাজো ফুজলর মজতা স্বে 

তুড়ম একটা সূর্িমুখ্ীর মজতা স্পষ্ট হজয় র্াও অজেকটা। 

 

নতামাজক ড়েজয় নলখ্া র্ায় এক পতড়থিী কড়িতা। 

তুড়ম কড়িতার, তুড়ম কড়ির 

তুড়ম হৃদজয়র ছড়ির। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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েি জজন্মর ইড়তকথা 

েড়িতা কাজিী 

                 

প্রথম লজি নতামার জন্ম নদজখ্ড়ছলাম 

আমার জন্ম হয়ড়ে তখ্েও... 

নিলা গুড়ল ধাজপ ধাজপ লাফাড়েল 

ওই সুর্ি ওঠার সাজথ ৷ 

তখ্েও আমার জন্ম হয়ড়ে ৷ 

 

নতামার নচ্াজখ্ ভাসজত নদজখ্ড়ছলাম ৷ 

একখ্াো ছড়ি এাঁজক ড়দজয়ড়ছজল 

ড়ফরড়ত পজথ, নফরাজল আমার জীিে 

ওই ছড়িজতই আাঁকা ড়ছল সুপ্ত ড়শশুর 

অরুণ আজলার স্পশি ৷ 
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আমার তখ্েও জন্ম হয়ড়ে সমাজজর পতজষ্ট ৷ 

 

ভয়াতি চ্াহড়েজত নচ্জয় িলজল একড়দে — 

"আমার আলজোজছ জীিেটা ড়ফড়েক্স হওয়া িাড়ক" 

সপাজট দুোজল দু'নটা চ্র কষড়ছল টাইম নমড়শজের ড়টকটক শব্দ ৷ 

 

তিুও ভুল হয়ড়ে... আমার ভাজলািাসা ৷ 

নতামার েতুে জজন্মর পর — 

আমার েিজন্ম, র্খ্ে ঈের ভাইজয়র রূজপ উদ্ভাড়সত ৷ 
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এমেই নতা হয় 

মহাজেতা িসু 

 

নছাট নিলায় োজের নরওয়াজজ 

িািার িকা, 'োেটা েলা নছজ  ো...  

েয়জতা সুর খু্লজি ো নর্...  

নরওয়াজজ োজের েলা ছাজ  

সুজরর ধাাঁরও তাজতই িাজ ।।  

 

এসি শুজে নমজয়ড়ট তখ্ে 

োে োইজতা েলা নছজ   

অিাক কান্ড... 

আজ নক িা কারা নসই েলার স্বরই হঠাৎ ড়েল নকাঁজ । 

 

ো ো শারীড়রক অিিয় েয় 
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পুজরাটাই মােড়সক... 

ড়কিংিা ওই, নর্মেটা ড়ঠক সিার সাজথই হয়।।  

'পা ার নলাক জাড়েজয় কথা িজলা নকে ?' 

শাে নদওয়া ওই েলা নর্ে।  

ড়ক আর তজি করা- 

চু্পড়ট কজর নসখ্াে নথজক, হঠাৎ সজর পরা।।  

 

েলা নছজ  োে োওয়াটা আর হয় ো 

পাজছ এমড়ে েলার স্বরও নিজ  র্ায়। 

তাই আজও তােপুরাড়ট ধূজলায় নেজক  

একাই কষ্ট পায়।। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্াোজর্াে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
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ধারািাড়হক েল্প- 

ক্রাইড়সস ক্রস 

িাণী ভট্টাচ্ার্ি 

পিি- ৪ 

 

ভািোর তার ড়ছজ  নেল অদমযর, ফ্লাইট লযাড়ন্ডিং এর সময় হজয় 
নেজছ। নেজমই হায়াজতর উজদ্দজশয রওো ড়দজলা। নকাম্পাড়ের োড়  
নরড়ড ড়ছজলা। অদময ওর ড়টম সহ নহাজটল রুজম নপৌঁজছ নেশ হজয়ই 
কেফাজরন্স রুজম নপৌজছ নেজলা। ইড়ন্ডয়ার টপ নটে ড়ক্রপজটা 
নেডারসজদর সজে নেড়েিং অদমযর। অদময, নরাড়হত, ইশাে, ড়রশি 
প্রথজমর সাড়রজত আজজকর ড়মড়টিং এ। এরমজধয অদময আর নরাড়হত 
েথিজিেল এর। িাড়ক দু'জে মুম্বাই এর। একটা েতুে েযাজে পা 
ড়দজত চ্জলজছ ড়টম অদময। োইজজড়রয়া, ড়ফড়লড়পন্স, মালজয়ড়শয়ার 
ড়তেড়ট নকাম্পাড়ে। র্াজদর েযাে পছি হজি নসড়দজকই হাাঁটজি ড়টম 
অদময। ড়িটকজয়ে মাইড়েিং নথজক শুরু কজর ড়কভাজি নেড করা হয় 
সি নিাঝাজো হজলা। নকেো, এই দশ িছজর ড়ক্রজটা মাজকিজট 
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অজেক পড়রিতিে হজয়জছ। আজরা েতুে েতুে অেলাইে নেড়ডিং 
সাইট ওজপে হজয়জছ। এর মজধযই ইথাজরয়াজমর ওপর েতুে 
নপ্রাজজক্ট ড়ডফাই (Defi) আসজত চ্জলজছ। নসড়দক নথজক নর্টা নেন্ড  
এ থাকজছ নসড়দজকই নর্জত হজি ওজদর। 

একটা নডজমা মাইড়েিং নসড়টিং এ ড়েজয় নেল োইজজড়রয়াে ড়টম 
অদমযজদর। নমাটামুড়ট নিাঝা নেল, োইজজড়রয়াে ড়টম স্ট্রিং সি ড়দক 
নথজক। ওজদর সজেই হয়জতা কাজ করজি। অদময নরাড়হত ওরা। 
নরাড়হত নছজলটা নটকড়েকযাড়ল ভীষে এডভান্স। ও র্া িুঝজলা 
এড়দজকই ওজদর লাভ নিড়শ হজি। নেড়েিং নশজষ নহাজটল রুজম 
অদময ওর ড়টম ড়েজয় ড়েজজজদর মজধয আজলাচ্ো করজত িজসজছ। 
নরাড়হত নিশ খু্ড়শ। এিিং কড়ফফজডন্ট োইজজড়রয়াে েযাে ড়েজয়। 
ড়রচ্ কাজরড়ন্সর সজে ও র্াজি নসটা নেড়েিং এ িজসই ড়ঠক কজর 
ড়েজয়জছ নরাড়হত। 

-"তুড়ম ড়কন্তু ওভার কড়ফফজডন্ড অযািাউট ড়রচ্ কাজরড়ন্স। " শান্ত 
েলায় অদময নরাড়হত নক নিালজলা। 

- "আজর নিাঝা ো নকে? খু্ি নিড়শ ইেজভস্টজমন্ট ো। সাতটা 
নলজভল। ক্রস করজলই আমরা হাজেড ড়িড়টড়স পাজিা। " িজয়স 
একদম কম এই িাইশ নতইশ হজি। আজিজে নভজস নি াজে মজে 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭২ 

মজে ভাজি অদময। ওর মজধয একদম ড়েজজজক নদখ্জত পায় 
অদময। ওর মজতাই এনু্থইজম নছজলটার। র্া পায় নসড়দজকই 
ঝাাঁড়পজয় প ার অভযাস। ড়পড়ছজয় র্াজি ো নকাজোমজতই। চ্ড়িজশর 
কাছাকাড়ছ িজয়জস এজস এখ্ে একটু সািধাজে িুজঝ পা নফলজত 
চ্ায় অদময। রাত আটটা িাজজ। নরাড়হজতর আব্দাজর কযাড়সজোজত 
নর্জত হজি অদমযর। কযাড়সজো, নিড়ল ডান্স নোয়ায় োইট লাইফ  
এখ্ে আর টাজে ো অদমযজক। তিুও নেজলা ওজদর সে ড়দজত। 
প্রথজম একটা নিারজট কজর দয ড়ডলাইট কযাড়সজোর উজদ্দজশয র্াজে 
ওরা। একটা নিাজডি ড়েজয় নরাড়হত নখ্লা শুরু কজর ড়দল। এসজি 
নরাড়হত নিশ লাড়ক িযাক টু িযাক ড়জজত র্াজে নরাড়হত। অদময 
োই করজলা, ও ড়জজত নেজলা প্রথজমই। ওজদর নিাজডিই আজরা 
একটা কপল ড়ছজলা কড়ন্টড়েউ নহজর র্াড়েল। িছর পাঁড়চ্জশর 
একজে নলড়ড, নোজেে কালাজরর ব্লােট নহয়ার। নচ্াখ্ দুজটা নর্জো 
তারার মজতা জ্বলজছ, এজতা খু্ড়শ। মাজে কড়ন্টড়েউ নহজর ড়েজয়ও 
নকউ এজতা খু্ড়শ থাকজত পাজর ওজদর অযাড়টড়টউজড সিাই ওজদর 
ড়দজকই লিয করজছ। আিাজরা নহজর ড়েজয় অদমযর ড়দজক তাড়কজয় 
নহজস নমজয়ড়ট িুড়ঝজয় ড়দল, নর্ে ড়কছুই হয়ড়ে। িুড়ঝজয় ড়দজে 
জীিজের প্রড়তটা মূহুতি ও উপজভাে করজছ। প্রড়তটা মূহুতি ও নিাঁজচ্ 
আজছ নসটা উপজভাে করজছ। ও জীিেটাজক িাাঁচ্জত জাজে। 
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নমজয়ড়টর সজে হাড়স ড়িড়েময় কজর নটিল নছজ  লাউজে ড়েজয় 
িসজলা। ইশাে, ড়রশিজদর সজে িজস এক দু নপে ওয়াইে ড়েজলা। 

অদমযজক খু্ি সমুদ্র টােজছ এিার। এই জমকাজলা আজলা, এই 
রাজতর নোয়ার নথজক ওই দূজর ড়েজিে ড়স ড়িচ্ নিড়শ টাজে  
অদমযজক। নরাড়হতজদর নখ্লজত িজল সমুজদ্রর নেউ এর শজব্দর 
কাজছ ড়েজয় দাাঁড় জয় প জলা অদময। নোয়ার িাো ড়িচ্। নিশ 
ড়েড়রড়িড়ল। সমুজদ্রর হাওয়ায় মজে হজে ড়লড়রল এজস জড় জয় 
ধজরজছ অদময নক। ড়লড়রল নর্জো একটা নখ্ালা হাওয়ার মজতা 
অদমযর কাজছ। একটা প্রশাড়ন্ত নর্ে। মজে হয় সি সমসযার 
সমাধাে নর্জো। এক মুহুতি ড়লড়রলজক নছজ  থাকা র্ায় ো, ড়ঠক 
এমে। ওর সজে থাকজল, ওর কথা ভািজল মেটা নকমে শান্ত হজয় 
র্ায়। মজে হয় প্রড়ত মূহুজতি নপ্রজম পড়  ড়লড়রজলর। মজে মজে নভজি 
ড়লড়রলজক নফাে করজলা অদময। অজেকটা ড়েজিে সমুজদ্রর ধাজর 
আকাজশ খু্ি সুির একটা চ্াাঁজদর ড়মড়ষ্ট আজলাজত দুই নপ্রড়মক 
নপ্রড়মকা তাজদর মজের কথা িজল র্াজে অড়িরাম...।  

সকাজল নহাজটল নচ্ক আউট। আিার মুম্বাই এ সাহারা 
ইন্টারেযাশোজল ফাইোল ড়মড়টিং। মাজে ইেজভস্টজমন্ট। নরাড়হত  
িজল, " আমরা পার নড দশ লাখ্ কজরও নপজত পাড়র একজশা ড়দে, 
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ড়িড়টড়সর নরট অেুর্ায়ী। নরাড়হত খু্ি একসাইজটড। ড়টজমর 
িাড়করাও এই ড়রচ্ কাজরড়ন্সর সজেই র্াজি িজল আপাতত 
ড়সদ্ধান্ত  ড়েজয় ড়েজয়জছ সকজলই। নোয়া নথজক মুম্বাই সাহারা 
ইন্টারেযাশোল মুম্বাই এয়ারজপাটি এর নভতজরই ফাইোল ড়মড়টিং 
কজর কজয়ক হাজার ড়রচ্ কাজরড়ন্সর ওয়াজলট ড়কজে নচ্াজখ্ কজয়ক 
হাজার নকাড়টর স্বপ্ন ড়েজয় নকালকাতায় ড়ফরজছ অদময।  

এই দুড়দে অদময নেই সমস্ত কাজগুজলা ড়লড়লর আর ওর ড়টজমর 
দু’জে নছজল নসৌভীক আর অড়েিিাণ ড়মজলই নদখ্জছ। আই ড়প 
ড়টড়ভর েতুে প্রজজক্ট ড়েজয় কথা িলজত ড়েজয়ড়ছল নসক্টর ফাইজভর 
মাড়লিে এর অড়ফজস। ওজদর ইজভন্ট এর পুজরা দাড়য়ত্বটা ড়লড়রলজদর  
নকাম্পাড়ে নপজত চ্জলজছ। এরপর আিার কাড়ল াট ড়সড়সড়ড ওখ্াজে 
ড়মঃ পাড়খ্রার সজে একাই নদখ্া কজর পাসজপাটি গুজলা ড়েজয় 
ড়েউটাউে এর উজদ্দজশয ড়ফরড়ছল ড়লড়রল। এখ্ে নসাজা ড়েজজর 
রুজম ড়েজয় চ্া খ্াজি মজে মজে ভািজলা ড়লড়রল। চ্া - ওর একান্ত 
নপ্রম। চ্াজয়র প্রচু্র ভযারাইড়ট ওর কাজছ। এখ্ে ড়েজয় একটা 
একটা দাড়জিড়লিং ড়ট ই খ্াজি। আজ প্রচু্র পাড়টির ইজফভজটসে ড়ছল। 
অদময নেই নর্জহতু একা নর্জত ইজে করড়ছল ো। তাছা া ড়লড়রল 
অদময দু'জেই খু্ি একটা পাড়টি অযাড়েজমল ো। ওজদর দুজজের 
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পছজির তাড়লকায় প্রথম হজলা, দু’জে প্রচু্র প্রচু্র কথা িলজি। 
একসজে সময় কাটাজি, দুজে ড়মজল োে আর কড়িতায় ডুজি 
থাকজি এটাই ওজদর ফাস্টি প্রাজয়াড়রড়ট। নফরার সময় রাস্তাগুজলা 
আজ নর্জো আজরা সুির নসজজ উজঠজছ। নদখ্জত নদখ্জত মুগ্ধ হজয় 
র্াড়েল ড়লড়রল। মেটা একটু খ্ারাপ হজয় র্াড়েল। 

এই নফড়স্টভ ড়সজজে সিার নথজক দূজর একা একা িারিার ড়েজজর 
নছাটজিলায় ড়ফজর র্াজে ড়লড়রল। নচ্াজখ্র নকাজণ একটু নর্ে জল 
কখ্ে জজম নেজছ নখ্য়াল কজরড়ে ড়লড়রল। ড়েজজর িাড় , ড়েজজর 
 র, িািা, মা, ভাই, আজ মেটা ড়কছুজতই ড়ঠক হজে ো। একটা 
সম্পকি নথজক এভাজি নিড় জয় প াটা পছি কজরড়ে ড়লড়রজলর িািা 
নসই কারজণই ড়েজজর জীিজের দাড়য়ত্বটা ড়েজজই ড়েজয়ড়ছল ড়লড়রল। 
ভাজলািাসাহীে একটা সম্পকি শুধু িজয় নি াজো ছা া আর ড়কছুই 
ড়ছল ো। নসৌেত একজে ভাজলা মােুষ ড়কন্তু নপ্রড়মক পুরুষ েয়। 
হজত পাজর অেয নকাজো োরীর কাজছ নসৌেত একজে অযাজমড়জিং 
পাসিে অেয নকাজো োরীর জেয হয়জতা নসৌেত একজে স্বজপ্নর 
পুরুষ, ড়কন্তু ড়লড়রজলর জেয নসটা েয়। নসৌেতর স্পশি ড়লড়রল নক 
নকমে জ  পদাজথির মজতা কজর ড়দজতা। ড়কন্তু এখ্ে ড়লড়রল ওই 
দমিন্ধ অিস্থা নথজক মুক্ত। ঝরঝজর হাওয়ার মজতাই স্বাধীে। ড়ঠক 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭২ 

ড়েজজর জীিেটাজক নর্মে নচ্জয়ড়ছজলা নসভাজিই নপজয়জছ ড়লড়রল। 
মুম্বাইজয়র নথজক আিাজরা নকালকাতায় ড়ফরজছ অদময। আর মাত্র 
কজয়কটা  ন্টার অজপিা। ইএম িাইিাজস সাড়র সাড়র োড় । 
কতগুজলা ফ্লাইট ওঠাোমা করজছ, ড়িেিািংলায় আজলার উৎসি 
নর্জো। মজে মজে ভািজছ ড়লড়রল, 'অদময নতামার জেয এই 
অজপিাটুকু করজত খু্ি খু্ি ভালিাড়স আড়ম। তা াতাড়  চ্জল 
আজসা অদময আমার কাজছ, " নচ্াখ্ ড়দজয় ভাজলািাসার জেয, 
ভাজলািাসার অজপিার জেয জল েড় জয় প জছ ড়লড়রজলর। (চ্লজি) 
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শূেয নথজক শুরু 

েীতা কড়ি 

 

শূেয নথজক পূণি কজরা, এই নতা জীিজের ব্রত 

কাজজর মজধয িযাপতত নথজক ভজর দাও কলস র্ত। 

 

শূেয ড়েজয় এজসড়ছ ভুিজে ড়ছজলা ো নতা সাজথ ড়কছু 

ো পাওয়াজক দূজর নঠজল দাও, ছুজটা ো তার ড়পছু। 

 

"েতসয নশাচ্ো োড়স্ত" এই মূল মন্ত্র ধজরা 

িীর দজপি এড়েজয় ড়েজয় পূণিতার ল াই কজরা। 

 

নম  নদজখ্ ভয় করজিা নকে? আ াজল সূর্ি হাজস 

শত শত িার নচ্ষ্টা করজল সাফজলযর হাড়স আজস। 
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িযথিতা নর্ সাফজলযর পথ এ কথা ভুলজি ো নর্ে 

এক িাজর ো পারজলই হাল নছজ  নদজিই িা নকে? 

 

কমি কজরা ভরজি ঝুড়ল, সৎপজথ হও আগুয়াে 

সজচ্ষ্ট মােুষই ড়িজয়ী হয়, সাজথ থাজকে সদা ভেিাে। 

 

আকাশ শূেয তিুও নদড়খ্ সুির েীল সাড়ময়াো 

শূজেযর মজধযও ড়কছু সতড়ষ্ট থাজক, মে ড়দজয় র্ায় জাো। 

 

আমরা ড়ক নকউ ঈের নদজখ্ড়ছ, ড়তড়ে নতা মহাশূেয 

নসই শূেযতাজক িরণ কজরই পাই জীিজের পুণয। 
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শহুজর শীত 

অড়িড়মত্র 

 

শহজরর শীত গ্রাজমর নথজক একটু আলাদা। শহজর শীত আসজত 
একটু নদরী কজর। শীজতর সকাজল নদখ্া র্ায় কুয়াশা। একটু 
শীজতর আজমজ। আজস্ত আজস্ত নপা া েন্ধওয়ালা কুয়াশার আস্তরজণ 
নেজক র্ায় চ্ারড়দক। 

শহুজর িািুরা নসই স্বল্প শীজতই নসাজয়টার ও মাফলার জড় জয় 
দু দা  কজর মড়েিিংওয়াক কজরে। ও  ামজত  ামজত নফরার পজথ 
েতড়হণীর ড়েজদিজশ িাজাজর র্াে। 

িাজাজর তখ্ে ফুলকড়প আর িাাঁধাকড়প আসজছ ; আসজছ সীম ও 
পুাঁইজমজুড়র। চ্ার গুণ দাম িাড় জয় তা ড়িড়ক্র হয়। শীত িা জল দাম 
কজম দু’গুণ হয়। িািুরা আেজি ড়িজভার হজয় কড়প নকজেে। চ্ া 
দাজম পাওয়া র্ায় কমলাজলিু। 

ড়িজকজল কড়ফর কাজপ চু্মুক ড়দজত ড়দজত শীজতর আজমজ উপজভাে 
করা এক অেয অেুভূড়ত। 
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গ্রাম নথজক নলাজক ধীজর ধীজর নমায়া ও েজলে গু  ড়েজয় আজস 
শহজর ড়িক্রী করার জেয। নদ জশা টাকার গু  চ্ারজশা টাকা দাজম 
ড়িড়ক্র হয়। 

শীত িা জল িািুরা আজরা নলট করজত করজত অড়ফজস নোজকে। 

এভাজিই চ্জল আজস ি ড়দে। পা ায় পা ায় োো রকম নকক 
নদখ্া র্ায়। সিাই তা নকজে আর খ্ায়। অজেজকই ড়েজিায় র্ায় 
ি ড়দজে। উৎসজির নমজাজ তখ্ে। িাোজে িাোজে তখ্ে ডাড়লয়া 
ও চ্ন্দ্রমড়িকার নমলা। 

এভাজিই আজস েতুে িছর। িািুরা সিাইজক হযাড়প ড়েউ ইয়ার 
িজলে ও েতুে উৎসাহ পাে। 

আজস নপৌষ পািিণ ও সিংক্রাড়ন্ত। ড়মজঠ ও ঝাল ড়পজঠর সমাহার। 
োো স্বাদ ও েন্ধ চ্ারড়দজক। 

এরপর শীত নশষ। 
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প্রাক্তে 

নসৌড়মত সরকার 

 

"অেুভূড়তরা িযস্ত আজ 

নতামায় ড়েজয় ড়লখ্জত 

িযথি জীিে চ্াইজছ আজ 

েতুে কজর িাাঁচ্জত"- 

আজও নতামার কথা িারিার মজে পজর তাই আজ ড়লখ্জত িজসড়ছ। 
নর্জহতু তুড়ম আমাজক নতামার হৃদজয় জায়ো কজর ড়দজত পাজরাড়ে। 
তিুও নতামাজক িলজত চ্াই- "কারজণ অকারজণ নতামায় পজর মজে, 
নতামার ড়িচ্রণ আমার মজের প্রড়তড়ট নকাজণ।" 

আো প্রথজমই নতামাজক একটা কথা িলজত চ্াই। তুড়ম এখ্েও 
কী আমাজক ভাজলািাজসা ? োড়ক িাধিকয আর িযস্ততার মাজঝ নসই 
ভাজলািাসা িীণ হজয় নেজছ। 

আো নতামার এখ্েও মজে পজর, নসই চ্ারজট িছর আজের কথা। 
নসই চ্ারজট িছজর আমাজদর সেী ড়ছল চ্ারজট কালবিশাখ্ী, চ্ারজট 
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শীজতর সকাল আর চ্ারজট িসজন্তর আকাশ। নদখ্জত নদখ্জত 
চ্ারজট িছর নকজট নেল। আজও কালবিশাখ্ী, চ্ারজট িসজন্তর 
আকাশ, শীজতর সকাল আমার সেী শুধু পাজশ নেই তুড়ম। 

তুড়ম জাজো নতামায় ো পাওয়া ড়দেগুজলা সি নর্ে নিরড়েে 
নিরড়েে ভাজি কাটজছ। তিুও একটা কথা িড়ল নতামার কী 
একিাজরর জজেযও আমার কথা মজে পজরড়ে ? আজও মজে হয় 
এই চ্ার িছজরর একাড়কত্বজক কাড়টজয় ছুজট র্াই নতামার কাজছ। 

আজও মজে হয় প্রড়ত কালবিশাখ্ীর ঝ  নথজম র্ািার পর দুজে 
দুজোজত ড়মজল শীতল করজিা ড়েজজজদর শরীর। আজও মজে হয় 
িসজন্তর আকাজশর েীজচ্ দাাঁড় জয় দুজে দুজোজত িড়ল "ভাজলািাড়স 
ভাজলািাড়স।" 

তিুও জাজো আড়ম ড়েজজজক একটা কথা িজলই আজও নতামার 
কাছ নথজক আমাজক দূজর সরাজোর নচ্ষ্টা করড়ছ- "অতীত ভুজল 
িতিমাজে িাাঁজচ্া, সি সম্পকি ভড়িষযৎ পায় ো/ আকাজশ অজেক 
তারা, সি তারা নতা আর নোো র্ায় ো।" 

এই কথা মজে কজর আজও নতামার প্রাক্তে হজয় থাকজত চ্াই। 
আর নশষ নিলায় নতামাজক শুধু এটুকু িলজত চ্াই- "এখ্ে তুড়ম 
হজয়জছা র্ারই আপে, তিু তুড়ম থাকজি আমারই প্রাক্তে।" 
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ধড়রত্রী 

নশৌড়ভক মন্ডল 

 

নতামার িুজক হজয়ড়ছ জন্ম আড়ম, 

নহ ধড়রত্রী ! 

নতামার জেযই নদজখ্ড়ছ আড়ম এই 

ড়দিা-রাড়ত্র ! 

নতামার জেযই নদজখ্ড়ছ আড়ম 

চ্াাঁদ-সূর্ি-আকাশ। 

নতামার কারজে স্পশি কজরজছ আমায়, 

মলয়-মতদু িাতাস ! 

নতামার িুজকই রজয়জছ কত শত 

পশু-পাড়খ্ ! 

নতামার জেযই আড়ম নদজখ্ড়ছ তাজদর 

নমড়লয়া দুই আাঁড়খ্। 
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নতামার িুজকই জজন্ম আড়ম 

নহজসড়ছ মধুর হাড়স ! 

নতামার জেযই আজ মজের মত িনু্ধ নপজয় 

আড়ম খু্ি খু্ড়শ ! 

নতামার িুজকজত নেজমড়ছ আড়ম 

আমার জীিে রু্জদ্ধ, 

নতামারই িুজক জন্ম হওয়া 

আমার শত্রুর ড়িরুজদ্ধ। 

নতামার িুজকই জজন্ম নপজয়ড়ছ আড়ম 

োোে রকম ত্রাণ। 

নতামার িুজকই জজন্ম নেজয়ড়ছ আড়ম 

ড়শকল ভাোর োে। 

নহ ধড়রত্রী, নতামার িুজকই রজয়জছ কত 

অন্ধকার কাজলা ! 

নহ ধড়রত্রী, আড়ম অন্ধকারজক ছাড়পজয়ড়ছ, 
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নদজখ্ড়ছ রড়েে আজলা ! 

তিুও আড়ম অন্ধকারজক কখ্জো 

কড়রড়ে ভয়, 

আজ আড়ম সফল, আজলার  মজতা 

অন্ধকারজক কজরড়ছ জয় ! 

আমার জীিে চ্লার পজথ এজসজছ 

োোে রকম ছল, 

নহ ধড়রত্রী, আমার নর্ে নলজেড়ছল এগুড়লজক 

এক অবথ েদীর জল ! 

দুষ্টজদর-নক নদজখ্ড়ছ কত, ড়কন্তু আড়ম হইড়ে 

কখ্েও ভীত। 

নহ ধড়রত্রী, নতামার জেযই হজয়ড়ছ আড়ম 

জাগ্রত- ড়েভিীত ! 

োোে রকম িাধা নপড়রজয় আজ 

আড়ম হজয়ড়ছ সফল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭২ 

তিু এ নকমে েতুে িাধা নদখ্া ড়দজয়জছ ? 

কজরাোর কুফল, 

এই কজরাো মহামারীজক হাড়রজয় নর্ে 

আড়ম ড়জতজত পাড়র, 

নহ ধড়রত্রী, নহ ভেিাে, আমাজক শড়ক্ত, সাহস নজাোও 

এই প্রাথিোই নতামার কাজছ কড়র। 
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দুই িনু্ধর েল্প 

আবু্দল রাহাজ 

 

একটা নছাট গ্রাম োমড়ট তার অতুলপুর নসখ্াজে থাকজতা রাহী 
আর শাহী দুজজে খু্ি ভাজলা িনু্ধ নসই নছাটজিলা নথজক। রাহী 
প্রভািশালী খু্ি ি   জরর নছজল আর শাহী এক েড়রি চ্াড়ষর 
নছজল। দু’জজের িাড়  এজকিাজর পাশাপাড়শ রাহীজদর িাড়  ইট 
পাথর ড়দজয় জতড়র করা আর শাহীজদর িাড়   জরর ড়িচ্াড়ল আর 
মাড়টর নদওয়াল ড়দজয় ছাওয়া । শাহীর িািা-মা রাহীজদর এর 
িাড় জত কাজ কজর নসখ্াে নথজক িনু্ধত্ব হয়। রাহী আর শাহী 
তারপর গ্রাজমর পাঠশালায় দুজজে প াজশাো কজর। নখ্লাধুলা 
মধুমড়ত েদীর তীজর কজর  ওজদর দুজজের নখ্লাধুলা গ্রাজমর আর 
পাাঁচ্টা নছজলর সজে ড়িিু মাড়স নদর আম িাোজে ড়েজয় আমপা া 
নেৌকা ড়েজয়  ুরজত র্াওয়া জশশি িালযকাল এভাজিই নকজট নর্ত। 
ওজদর ড়দে আজস্ত আজস্ত সমজয়র সাজথ সাজথ সি নর্ে এজলাজমজলা 
হজয় নেল। এড়দজক গ্রাজমর পাঠশালা নশষ হজলা রাহী চ্জল নেল 
শহজর প জত আর েড়রি চ্াড়ষর নছজল শাহী ও গ্রাম নথজক দু 
ড়কজলাড়মটার দূজর হাইসু্কজলর প ল। ড়কছুড়দজের মজধয সাহীর িািা 
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মারা নেল প াজশাো ইড়ত নেজম এজলা শাহীর তারপর আজস্ত 
আজস্ত নকাথাও নর্ে নসই সি ড়দেগুজলা নকজট নেল অজেকটা 
িছর। শাহী এখ্ে মাজঠ চ্াষ কজর ি  চ্াষী হজয় নেজছ অেযড়দজক 
রাহীর আর নকাে খ্ির নেই একিার ওর িািার সাজথ নদখ্া হল 
শাহী িলল রাহী নকমে আজছ কাকু িলজলা আজছ ভাজলা শহজর 
আজছ কজি আসজি জাড়ে ো। রাহী আর শাড়হল আর নকাে ড়দে 
নদখ্া হজলা ো আজস্ত আজস্ত নকাথাও নর্ে িয়সটা নশষ জীিজে 
এজস নেল শাহীর। শাহীর সাজথ নদখ্া হজল ভািজত এ জীিেটা 
ধেয হজয় নর্ত ড়কন্ত নসটা আর হজলা ো। নসড়দে নভাররাত রাহী 
চ্জল নেল ড়চ্র ুজমর নদজশ ড়কন্তু আর নদখ্া হজলা ো শাড়হর 
সাজথ।এই ভাজি ওজদর িনু্ধজত্বর েল্পটা নশষ হয় সূজর্ির আজলার 
মজতা নকাথাও নর্ে ড়মড়লজয় র্ায়। 
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পাঠ প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- ড়রয়া 1.0 

নলখ্ক- অড়রিম মুখ্াড়জি 

প্রকাশেী- পালক পািড়লজকশে 

পাঠ প্রড়তড়ক্রয়া- নদিড়িতা ন াষ 

 

নলখ্ক অড়রিম মুখ্াড়জির নলখ্া 'ড়রয়া 1.0' একটা নোজয়িা 
কাড়হেী। এখ্াজে ড়রয়া োজমর একড়ট সাধারণ নমজয় প াশুো নশজষ 
ভাজলা চ্াকড়র নছজ  ড়েজজর ভাজলা লাোর ড়জড়েস 
নোজয়িাড়েড়রজকই নপশা িা াজোর ড়সদ্ধান্ত নেয়। এজত তার মাজয়র 
অমত থাকজলও ওসি পাত্তা ো ড়দজয় অদময ইোশড়ক্ত ও 
িুড়দ্ধমত্তার দরুে প্রথমিারই অভািেীয় সাফজলযর ড়শখ্জর নপৌঁজছ 
র্ায় ড়রয়া, র্ার মুজখ্র ভাষা, ভািভড়ে এখ্েকার শহজরর নছজল 
নমজয়জদর মত। মুজখ্র উপর নকাে কথার উত্তর নসাজাসুড়জ িজল 
নদওয়া তার স্বভাি আর এইজেয অশ্লীল শব্দ প্রজয়াে ড়দ্বধা নিাধ 
হয় ো নস। কাড়হেীজত িড়ণিত - প্রথমিার নোজয়িাড়েড়রজত ড়রয়া 
এমে একটা রহজসযর জাল উজন্মাচ্ে করার দাড়য়ত্ব পায়, নর্খ্াজে 
পুড়লশ আপাতদত ড়ষ্টজত আত্মহতযার  টো িজল এড় জয় নর্জত 
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নচ্জয়জছ িারিার। ড়কন্তু, কজয়কটা হুমড়কর ড়চ্ড়ঠ আর ড়ভন্নড়ভন্নভাজি 
মতত িযাড়ক্তগুজলার মজধয একটা নর্ােসূত্র  খু্াঁজজ নপজত ড়রয়া আজরা 
েভীরভাজি এই নকজস রহসয নভদ করজত উদযত হয়। এমেড়ক 
ড়েজজর পড়রিারজক এই নকজসর অিংশীদার কজর নফজল র্াজত 
অপরাধী শোক্ত হজত সুড়িজধ হয় আজরা। নর্ মােুষড়ট িহু িছর 
আজের প্রড়তজশাধ স্পতহায় এতগুজলা খু্ে কজর র্াড়েল ড়রয়ার 
অসামােয িুড়দ্ধমত্তার নজাজর অিজশজষ নসও ধরা পজ । এই কাড়হেী 
শুরু নথজক নশষ অিড়ধ এক অজমা  আকষিণ পাঠকেণজক আেে 
কজর রাখ্ার মজতা। সড়তযই অসাধারণ নোজয়িা েজল্পর স্বাদ নপজত 
িইড়ট ড়কেজত প্রকাশেীর সাজথ নর্াোজর্াে করজতই পাজরে 
পাঠকেণ।। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার 

 

सुभाषितम् - 

जये च लभते लक्ष ीं मृतेनाषि सुराङ्गनाम्। 

क्णषिध्वींषसनः कायाः का षचन्ता मरणे रणे।। 

 

উচ্চারণ - 

জজয় চ্ লভজত লক্ষ্ীিং মতজতোড়প সুরােোম্। 

িণড়িধ্বিংড়সেঃ কায়া কা ড়চ্ন্তা মরজণ রজণ।। 

 

অথি - 

রু্জদ্ধ জয়ী হজল সম্পদ লাভ হয়, মারা নেজল ড়দিযােো অথিাৎ স্বেি 
লাভ হয়। শরীর িণভেুর। সুতরািং মততুয িা রু্জদ্ধ ভজয়র কী 
আজছ? 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- হড়রচ্রণ দাসমুন্সী 

 

নছাটজিলার সকল িতড়তর সজে নদখ্া করজিা আড়ম, 

আজ পুরাতে িাড় র সকল ইজটর সজে কথা িলজিা আড়ম। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাজে র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লােজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে 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 পজথর অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভজর্ােও। 

পাজয় পাজয় ১৭২ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাজত 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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ঝাপসা কাজচ্ 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭২ 

২০ই ড়ডজসম্বর, ২০২০ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপজদষ্টা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীঃ আড়ল নমাস্তাফা, 
সপ্তড়ষি িড়ণক, দীপজজযাড়ত োেুড়ল, রাজ আড়রফ, 

অড়ভড়জৎ দাস ও োজজস মাহমুদ। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭২ 

পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় 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।। 


