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7501403002

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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- কুশল চ্ক্রিতিী, েড়িতা কাজিী, তন্ময় নদি, 
কত ষ্ণ রায়, মোমী সরকার, নসৌড়মত সরকার,        
িাণী ভট্টাচ্ার্ি, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, ভগিতী দাস, 
সুদীপ্তা মণ্ডল, অড়েজমষ পড়ণ্ডত, আবু্দল রাহাজ, 
রাজকুমার কয়াল, হড়রচ্রণ দাসমুন্সী এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী এিিং ড়সড়ম রায়। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৩ 

ফড় িং কথা 
রু্জগর সাজথ তাল ড়মড়লজয়, ড়িজ্ঞাজের অগ্রগড়তর সাজথ সাজথ প ার 
আড়িক অজেকটা পড়রিড়তিত হজলও িই এর নকাে ড়িকল্প আজও 
গজ  ওজেড়ে। তাই আজও সমাে প্রাসড়িক িইজমলা। িইজপ্রমীজদর 
কাজে িইজমলা নর্ে স্বগি। তাই িইজমলা এজলই মজে আেজির 
নরাশোই নখ্জল র্ায়। আজ নথজক শুরু হল নকাচ্ড়িহার নজলা 
িইজমলা। কজরাো পড়রড়িড়তর কারজণ র্ড়দও িইজমলা উপলজিয নর্ 
পদর্াত্রা হয় নসটা িন্ধ রাখ্া হজয়ড়েল। এিের নমলায় প্রজিশ 
করার জেয নকাে প্রজিশ মুলয লাগজে ো। িইজমলায় প্রজিজশর 
নিজত্র িইজপ্রমীজদর মুজখ্ মাস্ক থাকা িাধ্যতামূলক করা হজয়জে। 
প্রজিশ পজথই থাকজে সযাড়েটাইজজশজের িযিিা। এই িইজমলা 
চ্লজি আগামী ১লা জােুয়াড়র, ২০২১ পর্িন্ত। িইজমলার ২৯ েম্বর 
স্টজল থাকজে নেট ফড় িং এর সমস্ত মুদ্রণ সিংখ্যা, থাকজে এিের 
িইজমলা উপলজিয প্রকাড়শত ‘নেট ফড় িং কড়িতা সিংকলে’। এই 
সিংকলে সকজলর ভাজলা লাগজি িজলই আমাজদর ড়িশ্বাস। 
িইজপ্রমীজদর কথা মাথায় নরজখ্ িইজমলা উপলজিয সমস্ত িই এর 
ওপর থাকজে ড়িজশষ ো । িইজমলায় সকজলর সাদর আমন্ত্রণ 
রইজলা। সিাই িই প ুে, িই প াে, িই উপহার ড়দে। 
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ড়িড়পিং ড়পজলর রাত 

কুশল চ্ক্রিতিী 

 
আমার তখ্ে একুশ সজি মাত্র, 

শীজতর নরাজদ আড়ম তখ্ে িসজন্তরই োড়িক। 

নিাজহড়ময়াে, িাউনু্ডজল নসপাই, 

নলখ্া থাকজতা আমার অজগাোজলা ড়হজসি খ্াতার পাজশ। 

স্বজদশী কড়িতার প্রড়তড়ট শজব্দ আমার নজজগ ওো ড়িলবীিী সতা। 

িযথি নপ্রজমর আিহ সিীজত ড়েজজজক েুুঁইজয় র্াওয়া আমার অভযাস। 

ল াই আর দািার খ্ির েড় জয় প জল, 

জজম ওজে আমার মুখ্জরাচ্ক গজল্পর নেক। 

 

 ুম ভািা আড়স্তজের নভুঁজা নমজ , 

মাস্তুজল চ্জ  আমার সমুদুুরজরর নখ্াুঁজ। 
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রুক্ষ্ম নরাজতর এজলাজকশী সাজজ, আড়ম পড়িমী ঝঞ্ঝায় নভজস চ্লা 
জাহাজজর রিী। 

আমার অিসজরর ক্লান্ত নর্াগাজর্াগ মাধ্যমগুজলা ক্রমশ অজচ্ো 
ড়েজজর কাজে। 

আরড়শেগজর ড়েভিজয়র নকালাহল, 

পাহা  প্রমাণ ঋজণর আিগারী িালুচ্জর আটজক আমার পথ। 

নরাজদর চু্ম্বজে আিদ্ধ, মততপ্রায় আমার রাড়ত্রর নশষকাল। 

ড়পেুটাজে ড়ফজর স্বজের অলীক পতে, 

আহাজাড়র ড়শড়শজরর নশষ ড়িিু েুুঁজয় 

তখ্ে আমার ড়িড়পিং ড়পজলর রাত। 
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রক্তোয়া 

েড়িতা কাজিী 

 

অড়ভমােগুজলা িড্ড ড়েম নতজতা 

রুড়ধ্র োজম নলখ্া হজলা রক্তাড়ভমাে ৷ 

ড়মড়সড়সড়প নথজক ড়মজসৌড়র — 

জল েলাৎ চ্লজলা জাহাজ র্াে ৷ 

 

রজক্তর োজমই রজয় নগল লাল অড়ভজর্াগ — 

আমার িাজম িয় ড়িষাক্ত েীল নরাত ৷ 

 

খু্ে হও ধ্ীর গড়তজত 

ড়েম অড়ভমাে ফুজরায় নরাজগ 

জীণি নদহ, শীণি কায়া 

মা ায় ো আর রক্ত-োয়া ৷ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৩ 

ড়িগ্ধতার ড়দেড়লড়প নথজক (৪) 

তন্ময় নদি 

 

নকাে এক রাজত আচ্মকা মজে হজি নতামার 

নর্ ভাজলািাজসা আমায়... 

আর আড়ম এড়দজক গভীর  ুজম আচ্ছন্ন ! 

 

তখ্ে ড়ক হজি ? 

কাজক সািী রাখ্জি এই অপাড়থিি মুহূজতির ? 

কার কাজে ড়ফসড়ফস কজর িলজি এই গুপ্তকথা ? 

 

এতড়দে ধ্জর অেুভূড়তজদর সামজল রাখ্জত ড়গজয় 

কজি নর্ ড়েয়ন্ত্রণ হাড়রজয় নফজলে ড়েজজর, ড়েজজই 

জাজো ো। তারজচ্জয় িরিং মুড়ক্ত দাও ড়িষাদ। 

মুজখ্ামুড়খ্ হও সত্ত্বার। আত্মি কজরা প্রাপযটুকু 
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জাড়ে তুড়ম সি সামজল ড়েজত একাই র্জথষ্ট। আমাজক 

শুধু্ নতামার প্রড়তড়ট পদজিজপ সিী ড়হজসজি ড়েও। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৩ 

নপ্রড়মকা নতামার জেয কড়িতা 

কত ষ্ণ রায় 

 

এই নর্ নিলা ফুজরাজলা হোৎ কজরই  

ড়িজকল নশজষর আজগ  

নতমড়ে কজর কত িতড়ত  

নতামার অেুরাজগ ; 

নপ্রড়মকা নতামার জেয  

 

এই নর্ দূজর নরাদ ফুজরাজলা  

েদীর জজলর নরাজত 

এমড়ে কজর কাটজে ড়দে  

ড়েজমজষ নকাজোমজত। 

নপ্রড়মকা নতামার জেয  
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এই নতা কত নভাজরর ফুজল  

সকালজিলার শীত  

নতামার নচ্াজখ্র ড়শল্প এখ্ে  

নভাজরর সিংগীত। 

নপ্রড়মকা নতামার জেয  

 

নতামার জেয কত কড়িতা  

কড়ির কত গাে  

নতামার মজতা হয় ো নতা আর  

ড়েয়ড়মত অড়ভমাে। 

নপ্রড়মকা নতামার জেয  

 

 

নতামার জেয কড়িতার মজতা 

রাড়ত্র জাজগ নপ্রড়মক  
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েীল ড়দগন্ত ফুড়রজয় নগজলও  

শূেযতা চ্ারড়দক। 

নপ্রড়মকা নতামার জেয  

 

নপ্রড়মকা তুড়ম নিুঁজচ্ নথজকা  

নপ্রড়মজকর জেয নরাজ  

এই নতা নর্মে নভার হজলই  

সূর্ি নেয় তার নখ্াুঁজ। 

নপ্রড়মকা নতামার জেয।  

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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আমার র্ীশু 

মোমী সরকার 

                 

আমার র্ীশু পজথর ড়শশু, িুকভরা অড়ভমাে। 

নগালাভরা ধ্াজে আজও নর্ তাজদর নেই নকাজো অড়ধ্কার। 

মাদার নমড়র এই সমাজজ আজও নতা অজেক আজে ! 

তাজদর নকাজলর ড়শশুজক ড়ক নকউ র্ীশু িজল পূজা ? 

ি ড়দজের আজলাক মালায় ি  হল শুধু্ই ড়দে। 

পজথর ড়শশু, পজ  রইল পজথ, আমরা তিু ড়েিুপ। 

ি ড়দে ো হজয় র্ড়দ মেটা ি  হজতা, 

সড়তয তজি র্ীশু িুড়ঝ  জর  জর জন্ম ড়েত। 
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প্রাক্তে 

নসৌড়মত সরকার 

 

নদখ্া হল িের চ্াজরক পর 

নভজিড়ে নতামাজক নমলাজত পারজিা ো 

আজগর মত আিার 

এখ্ে তুড়ম হজয়জো অজেক পর 

নিুঁজধ্জো িাসা অেয কাজরা  র 

তিুও কল্পোয় নতামায় নপজয়ড়ে িারিার। 

েুটজো তুড়ম েতুে েতুে জগৎ এ 

প্রাক্তেজদর প্রাড়প্ত রজয় নগজে মজের গভীর নকাজণ। 

এখ্ে তুড়ম েতুজে েতুেত্ব 

পড়রিতিজের হালকা হাওয়া নতামার ড়েভত জত মজে 

পারজল তুড়ম ড়ফড়রজয় এজো নসই কজয়কড়ট ড়দে 

হোৎ িুজক আিার কান্না নপজল 
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ড়ফড়রজয় এজো নসই কজয়কড়ট ড়দে 

আিার নতামার নকাে িতিমাজে 

ো হয় আড়ম হলাম নতামারই প্রাক্তেী। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ 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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ধ্ারািাড়হক গল্প- 

ক্রাইড়সস ক্রস 

িাণী ভট্টাচ্ার্ি 

পিি- ৫ 

 

নকালকাতায় নিশ োণ্ডা এিার। অদময ড়ফরজি, ওর জেয ড়িোর 
নিশ মে ড়দজয় িাড়েজয় এক কাপ কড়ফ ড়েজয় জাোলার ড়দজক 
তাড়কজয় আজে ড়লড়রল। মজে মজে ভািজে ইস্ এই নগাোজো 
পড়রপাড়ট সিংসারটা একড়ট িার র্ড়দ মা'নক নদখ্াজত পারজতা ড়ক 
আেি টাইো হজতা। দু’িেজরর ড়িিাড়হত জীিজে শুধু্ ো পাওয়ার 
গল্পই শুড়েজয় নগজে। মজের পাওয়ার গল্প-গুজলা আর নশাোজো হল 
ো। ড়িজয় ো কজর একজজের সজি এভাজি একটা সম্পজকি ড়লড়রল 
থাকজি নসটা কখ্জোই ড়লড়রজলর পড়রিার ড়কেুজতই নমজে নেয়ড়ে। 
ড়লড়রল জাজে ড়কভাজি িাুঁচ্জত হয়। দু'িেজরর ওই সম্পজকি 
প্রড়তড়দে মজরড়েজলা ড়লড়রল, তাই এখ্ে িাুঁচ্জত ড়শজখ্জে। এখ্ে 
আর মাড়েজয় ড়েজয় িাুঁচ্জত েয়, জীিজের েতুে রুলিুক ততড়র 
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কজরজে, নসখ্াজে ড়েজজর পেি-অপেি একদম পড়রস্কারভাজি 
নরজখ্জে, এখ্ে সম্পকি নহাক ড়কিংিা ড়িজজেস ড়লড়রলজক নর্ মাড়েজয় 
চ্লজত পারজি নসই ওর পড়রড়ধ্জত থাকজি। কাউজক আর নতায়াজ 
েয়। এসি অজেক নদজখ্জে ড়লড়রল, নসই ড়দেগুজলা নপড় জয় 
এজসজে, ভাজলা সাজজত আর চ্ায়ো এখ্ে ড়লড়রল, ড়লড়রল িুজঝ 
নগজে অজেযর চ্াড়হদা অেুর্ায়ী ভাজলা হজত হজি এটা একটা নমাহ, 
এই নমাহ এখ্ে নকুঁজট নগজে। গভীর ড়েিঃশ্বাস ড়েজয় ড়লড়রল আজরা 
একিার ভািজে, এই পতড়থিীটা খু্ি সুির, এই পতড়থিীর প্রড়তটা 
রূপ, রস গন্ধ, প্রড়তটা ঋতু, হাওয়ার শব্দ, সূজর্ির নতজ, চ্াুঁজদর 
ড়িগ্ধ ড়মড়ষ্ট আজলা সি সিটা উপজভাগ করার অড়ধ্কার রজয়জে 
ড়লড়রজলরও। প্রড়তটা মােুজষর জীিজের একটা ড়িরাট মূলয রজয়জে, 
প্রড়তটা মােুজষর তার ড়েজজর মূলয ড়েজজর উপলড়ি করজত হজি। 
ড়েজজজক ভাজলািাসজত হজি। জীিেটাজক িাুঁচ্ার মজতা িাুঁচ্জত হজি। 
হোৎ কড়লিং নিলটা নিজজ উেজলা, আেি, অজপিা আর 
ভাজলালাগা ড়মজলড়মজশ িুকটা নকমে ড়চ্েড়চ্ে কজর উেজলা। নদৌজ  
ড়গজয় দরজা খু্লজলা। ড়েজজর ট্রড়লর সজি প্রচু্র শড়পিং িযাগ। মাজে 
এজতা িযস্ততার মজধ্যও প্রচু্র শড়পিং কজরজে অদময। অদময 
নর্খ্াজেই র্াক ড়লড়রজলর জেয শড়পিং করজিই। এটা অদমযর নেশা 
হজয় নগজে। ড়লড়রল এজতা উপজভাগ কজর এই ড়িষয়ড়ট। শুধু্ শড়পিং 
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িযাগগুজলার জেয েয়, শড়পিং িযাগগুজলা নর্ ব্র্যাজন্ডি ড়েক নসটার 
জজেযও েয়। এই নর্ একটা মােুষ র্জতা দূজরই র্াক নসখ্াজে 
নথজকও নর্ ড়লড়রজলর জেয ভািজে। ড়লড়রজলর পেজির পারড়ফউম, 
পেজির রঙ সি নর্ই মােুষটা জাজে অেুভি কজর... কল্পোয় র্খ্ে 
ওই মােুষড়ট নদজখ্ নেয় পেজির নপাশাকড়ট পজর ড়লড়রলজক ড়েক 
নকমে নদখ্জত লাগজে... নসই মােুষড়টজক িারিার ভাজলাজিজস 
নফজল। ভাজলািাসার এই সুক্ষ্ম অেুভূড়তগুজলা নর্ই সম্পজকি থাজক 
নসই সম্পকি ড়চ্রন্তে, সতয। একটা অদু্ভত শাড়ন্ত। মজে হয় নর্ে 
একটা আজলার মজতা। শুধু্ েড় জয় পজ । সীমাহীেতাটাই 
ভাজলািাসা। নচ্াখ্ ড়দজয় নকমে নর্ে জল গড় জয় প জে ড়লড়রজলর। 
অদমযজক নেজ  একড়দে থাকাটাও নকমে নর্জো কজষ্টর।  

-"জদজখ্া নতামার ড়প্রয় নিড়স্টজেশে নথজক শড়পিং কজরড়ে" িাথরুম 
নথজক নেশ হজয় িলজত িলজত নির হজলা অদময। "জতামার ড়প্রয় 
নরি ওয়াইে আজে। দাুঁ াও আড়ম ড়রিংকস নরড়ি করড়ে।" 

অদময ড়লড়রজলর নচ্াজখ্ জল নসটা নখ্য়াল কজরড়ে। হোৎ নদজখ্ই 
ড়লড়রলজক জড় জয় ধ্রজলা অদময। "ড়ক হজয়জে ?" িজল ড়লড়রজলর 
নোুঁজট গভীর চু্মু নখ্জলা অদময "  
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“এই নফড়স্টভ ড়সজজে খু্ি ড়মস্ করড়েলাম নতামাজক” িজল জড় জয় 
ধ্রজলা ড়লড়রল। দু’জে দু’জেজক জড় জয় ধ্জর অজেকিণ দাুঁড় জয় 
থাকজলা, অদমযর প্রশস্ত িুজক মাথা রাখ্া একটা পরম-প্রাড়প্ত নর্ে 
ড়লড়রজলর কাজে। নতমড়ে ড়লড়রজলর প্রাণিন্ত নপ্রম অদমযজক 
প্রড়তড়দে িাুঁড়চ্জয় রাজখ্। এভাজিই দু'জে দু'জজের মজধ্য িুজি 
নথজক র্ায়, রাজতর পর রাত নকজট র্ায়, ড়লড়রল আর অদময 
ভাজলািাসায় িুজি নর্জত থাজক... 

ড়েজজর নিিরুজমর উইজন্ডা ড়দজয় নগাটা শহর নদখ্া র্ায়। একটা 
ড়সগাজরট ড়েজয় দাুঁড় জয় মধ্যরাজতর নকালকাতা নদখ্জে অদময। 
নিজি ড়লড়রল ড়েড়িজন্ত  ুড়মজয় পজ জে।  জরর নভতজর রাজতর ড়িগ্ধ 
আজলাজত ড়লড়রলজক নদখ্জত নকমে নর্জো পড়রর মজতা লাগজে 
অদমযর। অদময শুধু্ জাজে ড়লড়রজলর কােজখ্াট্টা, নজার করা, কজোর 
হািভাজির নভতজর একটা েরম সুির মে আজে। িযািসার নিজত্র 
ড়লড়রল ভীষে ড়িক্ট। র্ার জজেয নকালকাতা েয় শুধু্ নগাটা নদশ 
জুজ ই ওজদর িযািসা এজতা দুরন্ত গড়তজত চ্লজে। অদময শুধু্ 
এিার সড়েক মােুষড়টজক খু্ুঁজজ জীিে এিিং িযািসায় িড়সজয়ড়েল। 
এই নগাটা জীিজে এই একটা কারজণ ড়েজজজক ড়েজজই ধ্েযিাদ 
জাোয় অদময। ড়লড়রল ওর জীিজের ড়িজগস্ট ইেজভেশে। কারণ 
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জীিে ড়দজয় এজতা ড়কেু িজয় নগজে নর্ তারপজরও নর্ ড়টজক আজে 
অদময নসটাই অজেক ড়কেু।  

"আড়দ ড়ক হজয়জে ? নটেসি মজে হজচ্ছ ? এড়েড়থিং ড়সড়রয়াস ?" 
নকাজো ড়দেও ড়লড়রজলর  ুম গভীর ো। ড়লড়রলও উজে ড়গজয় 
অদমযর কাজে ড়গজয় দাুঁ াজলা।  

আড়দ ড়ক হজয়জে ? আিারও জােজত চ্াইজলা ড়লড়রল। 

"ভয় হজচ্ছ" গভীর গলায় অদময কথাটা িলজলা। "আজ নথজক দশ 
িের ড়পড়েজয় র্াড়চ্ছ িারিার। আচ্ছা আমার জীিজে এক ড়জড়েস 
ড়রড়পট হয় নকে ? ২০০৯ এ ড়েক এমড়ে হজয়ড়েল। এই নর্মে 
আিাজরা নদ  নকাড়টর ড়িল হজয় রজয়জে। টাকাটা ড়গজয় নেজিা। 
ড়কন্তু জাজো, আমার অদু্ভত ভয় লাগজে।" 

কথাগুজলা শুজে ড়লড়রজলর মুখ্টা আিারও কাজলা হজয় নগল। একটু 
হতাশ নর্ে। দু'িের আজগ কাজজর সূজত্র নদখ্া হজয়ড়েল অদমযর 
সজি। এই দু’িেজর অদময ওই দশিের আজগর ভয়গুজলা কাড়টজয় 
উেজত নপজরড়েল অজেকটাই। এটাই ড়িশ্বাস করজতা ড়লড়রল। ড়কন্তু 
অদমযজক আজ এভাজি নদজখ্ গভীর ড়চ্ন্তায় পজ  নগল ড়লড়রল। এর 
একটা সমাধ্াে নির করজত হজি। এিিং অদমযজক ো িুঝজত 
ড়দজয়ই। ড়েজজর ড়চ্ন্তার প্রভাি অদমযজক িুঝজত ড়দজত চ্ায় ো 
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ড়লড়রল, "নদ  নকাড়ট ো িািু িাজরা হাজার নকাড়ট। ভুজল র্াও নকে, 
উফ্ ড়ক দারুে হজি ভাজিা নতা ! সি কটা শহজরর এড়লট 
এড়রয়াজত আমাজদর িাড় , এখ্ে আমাজদর ড়িজজেস শুধু্ নদজশ 
এরপর ড়িজদজশ হজি। জাস্ট ইমাড়জে। ওয়াও। নগ্রট। অদময তুড়ম 
জাজো তুড়ম ড়ক করজত পাজরা। ইউ আর 'দয অদময িাসু'। ড়িড়লভ 
ড়ম, 'দয অদময িাসু'। ইউ আর সুপার পাওয়ার" 

কথাগুজলা শুজে অদময নচ্াজখ্ মুজখ্ আেজির ড়ঝড়লক নদখ্জত নপজলা 
ড়লড়রল। "ভয়জক জয় করজত হয় অদময। ভজয়র সামজে নর্জত 
হয়। নদখ্জত হয়, েুুঁজত হয়। ড়েক ড়ক নতামাজক িাুঁধ্া ড়দজচ্ছ ? খু্ুঁজজ 
নির করজতই হজি। নকে িারিার আড়দ ভুটাজের কথায় আতড়িত 
হজচ্ছ। খু্ুঁজজ নির করজতই হজি। " মজে মজে কথাগুজলা নভজি 
অদমযর চু্জল ড়িড়ল নকজট ড়দড়চ্ছজলা ড়লড়রল। ড়লড়রজলর নকাজল মাথা 
নরজখ্ ড়েড়িজন্ত  ুড়মজয় প ড়েল অদময। মজে মজে ভািজে ড়লড়রল 
"আমরা কালই জয়গাুঁ র্াড়চ্ছ"। (চ্লজি) 
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তুড়মই আমার 

েীতা কড়ি 

 

শুধু্ নতামার জেয নিুঁজচ্ আড়ে, 

ড়প্রয়, নতামাজরই ভাজলািাড়স 

িাজরিাজর তুড়ম ড়ফড়রজয় ড়দজলও 

নতামার কাজেই আড়স। 

 

একড়দে তুড়ম ভাজলাজিজসড়েজল 

আপে কজর নর্ আমায় 

আজ তুড়ম চ্জল নগে িহুদূজর 

ড়মজশজো অমাড়েশায়। 

 

নসড়দজের নসই মায়াভরা রাজত 

হাজত নরজখ্জো হাত 
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নপ্রজমর পরশ ড়েজলা নসই হাজত 

কাড়টজয়ড়ে কজতা রাত। 

 

নসৌদাড়মেীর ঝলকাড়ে নদজখ্ 

ভজয়ই নকুঁজপজে িুক 

মাথাড়ট নরজখ্জো িুজকর উপর 

নপজয়ড়ে নর্ কজতা সুখ্। 

 

সূর্িমুখ্ী নচ্জয় থাজক তার ড়প্রয় সূজর্ির পাজে 

আড়মও নতমড়ে নচ্জয় রইতাম 

ড়ক জাড়ে ড়কজসর টাজে 

জলজদর িুজক রামধ্েু ভাজস 

সুির কজর হাজস 

আড়মও নতমড়ে ভাসজত নচ্জয়ড়ে 

ভাজলািাসিার আজশ। 
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নতামার ড়িহজে সি িতথা আজ 

আড়ম আজ সাথীহারা 

ভাজলাজিজস আড়ম মরজম মজরড়ে 

হজয়ড়ে নর্ ড়দশাহারা। 

 

েতুে সখ্ীজক ভাজলাজিজসা ড়প্রয় 

ভাজলাজিজসা মে ভজর 

আমার কথা োইিা ভািজল 

চ্জল র্াজিা িহুদূজর। 

 

আজ ভুজল নগড়ে সি ভাজলািাসা 

নিহ, মায়া, নপ্রম, প্রীড়ত 

নপ্রম চ্জল র্ায়, তিু নিুঁজচ্ থাড়ক 

এই নতা ধ্রার রীড়ত। 
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মােড়সক অিসাদ ও সাড়হতয 

অড়িড়মত্র 

 

এখ্াজে প্রজরর মজধ্যই উতর লুড়কজয় আজে। এখ্ে জীিের্াত্রা 
আমরা ড়েজজরাই জড়টল িাড়েজয় নফজলড়ে। কাজজর চ্াজপ নহাক িা 
অেয নটেশজে, অিসাদ, ড়িষণ্ণতা এখ্ে আমাজদর নরাজকাজরর 
সাথী। আর অিশযই সাড়হজতযর সাহচ্র্ি দ্বারা মােড়সক অিসাদ ও 
মজের জ তা কাড়টজয় ওো সম্ভি। একটু মে পড়রিতিেও সম্ভি। 
অিশযই ভািো ড়চ্ন্তার একটু িদল  জট ভাজলা গল্প িা কড়িতা 
প জল। সাড়হতয অজেক সমজয় সতড়ষ্টশীল িা গেেমূলক কাজজ 
উৎসাহও নদয়। র্ার ফজল শরীর মে ভাজলা থাজক। জীিজের মূল 
নরাজত ড়ফজর আসা সহজ হজয় র্ায়। তাই মে খ্ারাপ হজলই আড়ম 
সাড়হজতযর আশ্রয় ড়েই। তজি একটা কথা হজলা, আপোর মজধ্য এই 
ভাজলা থাকার িা মে ভাজলা করার ইজচ্ছটা থাকজতই হজি। তজিই 
সাড়হতয আপোজক সাহার্য করজত পারজি। একিার অিসাজদ চ্জল 
নগজল তখ্ে সাড়হতয ড়কেু িদল  টাজত পারজি ো।। 
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স্বে ন রা 

ভগিতী দাস 

 

একটা েতুে স্বজের অজপিায় ! 

নস স্বজে রাত আজস, 

রাত ফুড়রজয় নভার আজস! 

নভাজরর আড়ঙোয় িাক নদয় 

নকাে এক সুখ্ পাড়খ্...! 

 

নোুঁজট নোুঁট েুজয় স্বে আুঁজক... 

নরাদ পড়রর গল্প ! 

 

কুয়াশা ন রা সকাল ড়েজয়... 

নম  মুগ্ধতার  ড়িগ্ধ ! 
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সান্তার জেয অজপিা 

সুদীপ্তা মণ্ডল 

 

পজ জে ভীষণ শীত, নেই গাজয় জামা ; 

এজসা ো আমারও  জর ও সান্তামামা। 

চ্াইো নকক-চ্জকাজলট, চ্াইো সাজাজো িাড়  ; 

দাও শুধু্ একটা গরম নপাশাক আর একটু িাতাসা মুড় । 

নপজট িড্ড ড়খ্জদর জ্বালা, পজথ পজথই  ুড়র ; 

শীজতর সময় রাজতর নিলায় শুধু্ নকুঁজপ মড়র। 

োইিা প জল লাল টুড়পটা, োইিা জ াজল লাল নপাশাক গাজয়, 

োইিা থাকজলা নতামার সাদা দাড় , োইিা এজল লাল নমাজা পাজয়; 

কাুঁজধ্ নরজখ্া শুধু্ নসই লাল নঝালা, 

র্াজত আজে উপহাজরর নমলা। 

নসই উপহারমালা নথজক আমায় ড়দও মুজ  একড়ট চ্াদজর ; 

এই শীজত নসই চ্াদজর ঢাকজিা শরীর পরম আদজর। 
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প্রড়ত িেজরই এই ড়দজে কড়র তাই নতামার প্রতীিা, 

তুড়ম এজস কজরা শীজতর কিল নথজক আমাজদর রিা। 

তুড়ম োড়ক ড়শশুজদর ভাজলািাজসা অজেক নিড়শ ; 

সিিদা নদখ্জত চ্াও তাজদর মুজখ্ হাড়স ! 

ড়শশু হৃদয় ি যড়থত হজল ঝজর োড়ক নতামার অরুধাধ্ারা ! 

তজি েই ড়ক ড়শশু আমরা, পজথই মােুষ র্ারা ? 

পথপাজে নচ্জয় নরাজই থাড়ক িজস ড়ক ড়েদারুণ অজপিায়। 

প্রড়তড়দেই ভাড়ি হয়জতা িা আজই অিতীণি হজি নকউ সান্তার 
ভূড়মকায়।। 
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নভাট 

অড়েজমষ পড়ণ্ডত 

 

রাজয জুজ  চ্লজে নভাট 

হজচ্ছ মাতামাড়ত, 

নভাটাররা সি ড়দজচ্ছ নভাট 

সদসযরা করজে এড়ক ! 

রইজলা ো নতা স্বাধ্ীেতা 

করজে নজারমার, 

আমাজদরজকই নভাট ড়দজত হজি 

িলজে তারা আজ, 

করজল আিার প্রড়তিাদ 

করজে খু্জোখু্ড়ে, 

োম মাত্রই নভাট এটা 

হজচ্ছ "collection" ই 
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এমেই র্ড়দ হজি নভাট 

কীজসর এত আজয়াজে 

পাড়টির নলাকই িাড় জত িজস 

করজতা "collection" 

জাড়ে ো কজি উেজি নজজগ 

 ুমন্ত মােুজষরা 

র্খ্ে ড়েদ্রা ভি হজি 

লুপ্ত হজি তারা। 
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মাজের নসই নতুঁতুল গাে 

আবু্দল রাহাজ 

 

গ্রাজমর মজধ্য পূিিড়দজক সুড়িস্তীণি মাে, নসখ্াজে আজে িহুরু্জগর 
নতুঁতুল গাে আর তার সামজে ড়কেুটা দূর ড়গজয় একটা সু্কল। 
সু্কজলর নেজল-নমজয়জদর ড়টড়ফে নিলা কাজট ওই নতুঁতুল গােতলায়। 
গ্রাজমর নিড়শরভাগ নেজল-নমজয়র নেজলজিলা কাজট নতুঁতুল গাজের 
েীজচ্ নখ্লা কজর  । গ্রাজমর প্রিীণ মােুজষরা গ্রীষ্মকাজল 
নেজলজমজয়জদর ড়েজয় নতুঁতুল গাজের েীজচ্ গল্প করজতে। নসড়দে 
ড়েল পূড়ণিমার ড়দে আলী চ্াচ্া ড়সড়দুরক, কড়রম, রড়হম, আল আড়মে 
সিাইজক ড়েজয় গল্প করজে কড়রম িলজলা- “দাদু আজজক নতুঁতুল 
গাজের গল্প শুেজিা।” চ্াচ্া হাসজত হাসজত িলজলে- “আচ্ছা আচ্ছা 
নশাোজিা।” আলী দাদু শুরু করজলে- “নসড়দে নমলার-ড়দে আমরা 
কজয়কজে িনু্ধ ড়মজল নমলায় ড়গজয়ড়েলাম, নসড়দে িাড়  আসজত 
রাত হজয়ড়েল। আমাজদর মজধ্য আমার এক িনু্ধ নদখ্জত নপজলা 
নতুঁতুল গাজের তলায় অদু্ভতভাজি ড়ক একটা জ্বলজে আমরা তখ্ে 
নদৌজ  েুজট অেয রাস্তা ড়দজয় নদৌজ  িাড়  ড়ফরলাম। তারপর আমার 
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দাদুর কাজে ওই নতুঁতুল গাজের এক অদু্ভত গল্প শুেলাম, ওই 
নতুঁতুল গাে তলায় োড়ক নসাোর কলড়স ও তার পাজশ সাপ আজে। 
একিার একটা নলাক এজস ওটা নেওয়ার নচ্ষ্টা করজল সাজপর 
কামজ  মারা র্ায়। ওরা প্রায় সিাই হা কজর শুেজত থাজক চ্াচ্ার 
গল্প । এড়দজক এশাজরর োমাজজর আজাে নশাো র্াজচ্ছ। ওরা 
নদৌজ  সিাই িাড়  চ্জল নগল। নতুঁতুল গাজের কথা শুজে ওরা আর 
নকউ নতুঁতুল গাে তলায় নখ্লজত নর্ত ো। তারপর কালক্রজম 
নতুঁতুল গােটা ি  ি  গাজের সাজথ জড় জয় ড়িশাল আকার ধ্ারণ 
করজলা। ওখ্াজে এখ্ে সাজপর িাস, গ্রাজমর মােুজষরা আর নকউ 
ওখ্াজে র্ায় ো। তার পাজশই একটা পুকুর ড়েল তাই ওর োম হল 
মােপুকুজরর নতুঁতুল গাে  । 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- রাজকুমার কয়াল 

 

सुभाषितम् - 

यावत् जीबनमस्ति काये भवतु सववदा। 

कायावत् सुखमायाषत नायाषत षविण्णता।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

র্ািৎ জীিেমড়স্ত কাজর্ি ভিতু সিিদা। 

কার্িাৎ সুখ্মায়াড়ত োয়াড়ত ড়িষণ্নতা।। 

 

অথি - 

র্তিণ জীিে আজে সিিদা কার্ি কজর র্াও। 

কার্ি নথজকই সুখ্ আজস, কখ্জোই আজস ো ড়িষণ্নতা। 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- হড়রচ্রণ দাসমুন্সী 

 

নোটজিলার সকল িতড়তর সজি নদখ্া করজিা আড়ম, 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

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

পাোে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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পােজকর মতামত নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৭৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

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

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

 

Whats app এ েড়ি পাোজল িক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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তেসড়গিক 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭৩ 

২৭নশ ড়িজসম্বর, ২০২০ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদষ্টা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ আড়ল নমাস্তাফা, 
সপ্তড়ষি িড়ণক, দীপজজযাড়ত গািুড়ল, রাজ আড়রফ, 

অড়ভড়জৎ দাস ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধ্ায়। ে া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


