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ড়িক্রম শীল

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

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- তন্ময় নদি, সঞ্জয় নসাম, কত ষ্ণ রায়, শঙ্কর 
সূত্রধর, ন ালাম রসুল, িরুণ নমাহরী, সুদীপ্তা 
চ্জটাপাধযায়, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, নসৌড়মত সরকার, 
সুদীপ্তা মণ্ডল, অড়েজমষ পড়ণ্ডত, রণড়জৎ সরকার, 
প্রজসেড়জৎ িমিে, নদিড়িতা ন াষ, উপাসো এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
 তিছর কজরাো মহামারীর কারজণ শুরু হওয়া লকডাউজের প্রথম 
নথজকই িন্ধ ড়ছল সু্কল-কজলজ। আেলক প্রড়ক্রয়ার পরিতিী সময় 
নথজক এই সময় পর্িন্ত নদখ্া র্াজে অেযােয প্রায় সিড়কছু আজ র 
মজতা শুরু হজয় ন জলও নখ্ালা হয়ড়ে সু্কল-কজলজ। র্ড়দও 
অেলাইজে ক্লাস হজে ড়িড়িন্ন নিজত্র, তজি ড়শিক ও ছাত্রজদর মধয 
নথজকই ড়িড়িন্ন সময় দািী উজেজছ সু্কল-কজলজ নখ্ালার। ড়িজশষত 
কাড়র ড়র ড়শিা ও িযিহাড়রক ড়শিার ছাত্র-ছাত্রীরা এই অিস্থায় 
সিজচ্জয় নিশী সমসযার সমু্মখ্ীে হজয়জছে। এখ্ে সিজচ্জয় নিশী 
ড়চ্ন্তায় রজয়জছে অড়িিািকরা। ক্রমা ত অেলাইজে ক্লাস করার 
ফজল ড়শশুজদর মজধয নমািাইল নফাজের প্রড়ত আসড়ি িা জছ। 
অজেজকই িািজছে নর্ এই অিস্থায় ক্লাস শুরু হজল ছাত্র-ছাত্রীজদর 
স্বাজস্থযর ঝুুঁড়ক রজয়জছ। আিার নকউ নকউ তাজদর িড়িষযৎ জীিে 
ড়েজয় ড়চ্ড়ন্তত। ছাত্ররাই আ ামীড়দজে নদজশর উন্নড়তজত  েেমূলক 
িূড়মকা নেজি। ড়িজশষজ্ঞরা ড়চ্ড়ন্তত নর্ তাজদর মজধয জ্ঞাজের  াটড়ত 
থাকজল তার ফলাফল ড়ক হজি এই নিজি। সিড়মড়লজয় সমস্ত 
মহজলই এই ড়িষজয় এখ্ে ড়মশ্র প্রড়তড়ক্রয়া। িাড়কটা সময়ই িলজি।   
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একাকীজত্বর জােিাল 

তন্ময় নদি 

 
তখ্ে ড়িজকলজিলা। অড়ফস নশজষ কযাি িা া 

কজর ড়ফরড়ছ িাড় জত। জাোলা ড়দজয় নদখ্জত 

নপলাম সদয নর্ৌিজে পা নদওয়া দুই তরুণ-তরুণী 

এজক অপরজক ফুচ্কা খ্াইজয় ড়দজে 

 

মা জল নখ্জত নখ্জত ড়িষম নখ্জলে খু্ি। নচ্াখ্ 

নফজট জল নিড়রজয় আসজছ। কাড়শ থামজছই ো। 

নদখ্জল িািা িালাই ষাট কজর মাজয়র মাথায় 

হাত িুড়লজয় ড়দজে আর কাড়শটাও নথজম আসজছ 

 

 ড় জত রাত আ াইজট। ‘নচ্াজখ্র িাড়ল’-র পাতা 

খু্জল িজস আড়ছ। প ায় মে নেই িহুিণ। 
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কার কথা িািড়ছ নক জাজে… 

 

তখ্েই কাজে এজলা পাজশর  জর ড়ফসড়ফস শব্দ 

নকউ  িীর রাজত নফাজে কথা িলজছ!  

নপ্রজমর আড়দম ও অকত ড়ত্রম কথা সি। 

‘হাত ধরা, চু্ম্বে, ড়িজয়, অপতয, আরও কত ড়ক!’ 

 

এখ্াজে নতা নকউ থাজকো তুড়ম ছা া। িুঝজত পারড়ছ 

 লাটা খু্ি নচ্ো… নকমে খ্াপ নখ্জয় র্াজে নতামার 

স্বজরর সাজথ... তজি সামােয কড়চ্ িাি সুস্পষ্ট 

 

মাথায় ড়চ্েড়চ্ে কজর িযথা উেজলা খ্াড়েকটা 

কারণ এই মুহূতিগুজলা সি নতামার পাওো ড়ছল… 
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নকােও নকােও সম্পকি 

সঞ্জয় নসাম 

 

নকােও নকােও সম্পজকি 

নকে নর্ে নকােও ড়শজরাোম থাজক ো 

 

নকে থাজক ো আমাজদর জাোও থাজক ো 

 

থাজক অজস্র নেহ অজস্র িাজলািাসা 

 

েীল আকাজশ িলাকা ড়শজরাোমহীে 

িকুল  াছ আমাজদর েদী ড়শজরাোমহীে 

ড়শজরাোম নেই নতামার পাজশ লাল ন ালাজপর 

 

ড়পতা-পুত্রী মাতা-পুত্র গুরু-ড়শষয 
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এক একটা সম্পজকি আমাজদর এক একটা ড়শজরাোম 

 

আড়ম ড়শজরাোমহীে সম্পকি ড়লড়খ্ 

ড়লড়খ্  াজছর ডাজল পাড়খ্-পাড়খ্েীর িজস থাকা সম্পকি। 
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িাজলািাড়স িজলই 

কত ষ্ণ রায় 

 

িাজলািাড়স িজলই ছুজট ছুজট আড়স 

নতামায় অকারজণই িাজলািাড়স 

তুড়ম মায়ািী সন্ধযার মজতা ফুড়রজয় র্াও 

আমার নচ্াজখ্র সামজে এজস দাুঁ াও। 

 

আমার পলক জুজ  থাজকা তুড়ম সারাড়দে 

আমার হৃদয় জুজ  তুড়ম কত রড়িে... 

স্বপ্ন নমজখ্ নর্মে ড়দ ন্ত হারায়, নতমড়ে পালাও 

তুড়ম নতমড়ে কজর হাজার আজিশ মাড়খ্জয় র্াও। 

 

তুড়ম িাজলাজিজসছ িজলই এত কথার ঝণিা োজম 

নতামার নচ্াজখ্র পলজক আমার পলক এজস থাজম 
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ড়দে িদজলর  ল্প িজল আজও মুহূতি পালায় 

তিু এ িাজলািাসািাড়স নতমড়ে নথজক র্ায়। 

 

িালিাড়স িজলই এই সি অকারণ সিংলাপ ড়িড়ল 

নসসি ছা , এজসা আমরা িাজলািাসায় ড়মড়ল 

তুড়ম মায়ািী সন্ধযার মজতা ফুড়রজয় র্াও 

আমার নচ্াজখ্র সামজে এজস দাুঁ াও। 
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েতুেজত্ব 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

ড়িলাপ আজ সাম্প্রদাড়য়কতায়, 

চু্লজচ্রা ড়িজেষণ খু্ুঁজজ চ্লজছ প্রড়তড়দেই, 

সিিধজমির েিীে নচ্তো ও নপ্ররণা । 

 

সমাজ আজ ড়পে নেড়কজয়জছ, 

মরীড়চ্কা ময় এক অজচ্ো মায়ায় ; 

আশাহীত নস - 

েতুে তাড় জদ, েতুে উজন্মাচ্জে, েতুে প্রকাজশ । 

 

সিিিণ শুধু একটাই দািী - 

মুজছ র্াক সকল জরাজীণি িযাড়ধ - 

ধজমির ও ধমিীয় নেতাজদর চ্ড়রত্র-নচ্তোজত । 
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তজি নকাে নস ড়েয়জমর মায়াজাজল ; 

ধজমির েতুে মজজ চ্জলজছ তার-ই েতুেজত্ব। 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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জমাজো িতড়ত 

ন ালাম রসুল 

 

র্খ্ে নসই আশা আকাশজক তাড় জয় ড়েজয় র্ায় 

আমাজদর িাোজো কড়েে নেৌকা হাড়রজয় নদয় সমুদ্রজক 

আর দতড়ষ্ট  া  ধজর  ুড়রজয় নদয় পিিতমালার 

 

নদজখ্া নদজখ্া ড়কিাজি ধ্বিংস হজে অমরজত্বর ছাদ 

ড়মড়িরা কাজ করজছ নর্খ্াজে তাজদর পাজয়র েীজচ্ 

 

একলা চ্জল র্াজে িালক কাজলা রাড়ত্রর মজতা 

চ্াুঁজদর িািা নতারণ 

ড়কছু ছায়া আর েিত্রজদর টুড়কটাড়ক মাথায় ড়েজয় 

  

নশাো র্াজে উপতযকার কান্না 
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ড়েশুড়ত মততুযর অন্ধকার 

ড়দ জন্ত কাজলর িইজয়র মজতা একঝাুঁক  াছ 

আর আজলার নপাকার োচ্ নদালাজে একড়ট শহরজক 

 

শুধু জমাজো িতড়তর মজতা ধেী আমরা। 
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দতষ্টান্ত 

িরুণ নমাহরী 

 

ড়চ্তার ধুম্রময় ম্লাে অড়ি ড়শখ্ায়, 

নদজখ্ড়ছলাম নতামার মুখ্। 

িাুঁচ্ার সিিাত্মক নচ্ষ্টায় 

হাত ো জছা আর িলজছা, 

িাুঁচ্জত চ্াই ! িাুঁচ্জত চ্াই। 

নর্ড়দে িাউনু্ডজল জীিজে 

নেশার আস্তাকুজ  

নেড়তজয় প ড়ছজল ধযাজে। 

খ্াদয-িি িুজল 

মততুযজক ড় জলড়ছজল 

প্রড়ত মুহূজতি, 

নসড়দে মততুযজদিতা 
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খু্ি কাছ নথজক 

ক া নেজ ড়ছল, 

সুজর্া  ড়দজয়ড়ছজলা 

মােুষ হজয় িাুঁচ্ার। 

নস্রফ অজুহাত ! 

আজ-কাল-পরশুর অজুহাত। 

র্াও ড়ফজর হাড়সমুজখ্ 

ড়পছুটাে োই রজি। 

দতষ্টাজন্তর জযান্ত দড়লল 

এ মততুয, 

জলছড়ি নহাক নচ্াজখ্ 

িাুঁচু্ক রু্ি প্রাণ িজর  

প্রতযয়ী সুজর। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্া াজর্া  করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

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

সুদীপ্তা চ্জটাপাধযায় 

 
সু্কল র্াওয়ার পজথ ড়কছু নছজল আমার এক িনু্ধ-নক নদজখ্ ড়সড়ট 
িাড়জজয়ড়ছল৷ িনু্ধড়ট  ুজর দাুঁড় জয় িজলড়ছল ইড়ডজয়ট৷ িখ্াজটগুজলা 
অটহাসয কজর উজেড়ছল৷  

ক্লাস শুরু হল৷ প্রথজমই িািংলা৷ র্থারীড়ত োম ডাকা নশষ৷ এিার 
প া শুরু৷ হোৎ নদড়খ্ িনু্ধড়ট উজে দাুঁড় জয় িলজলা, ড়দড়দ আমাজদর 
সু্কজলর সামজে ড়কছু খ্ারাপ নছজল িজস থাজক৷ দাজ ায়াে-নক িজল 
ওজদরজক সড়রজয় ড়দে৷ িনু্ধড়ট িলজলা, আড়ম ওজদরজক িজক ড়দজয় 
িজলড়ছ, ইড়ডজয়ট৷ ড়দড়দ নরজ  ন জলে৷ নকে? িুঝলাম ো৷ িলজলে, 
ইড়ডজয়ট িাোে িল নতা ইিংরাড়জজত৷ নমজয়ড়ট িয় নপজয় চু্প কজর 
ন ল৷ নসড়দে আমরা সিাই চু্প কজর িজসড়ছলাম৷ ক্লাজস ড়দড়দর 
িযিহাজর িুজঝড়ছলাম প্রড়তিাদ করজত নেই৷ 

আমার এক কজলজজর িনু্ধ িজলড়ছল, নস র্খ্ে প্রাইমাড়র সু্কজল 
প জতা তখ্ে তার ড়শিক-মশাই তার ড়পছু ড়পছু টয়জলজট ঢুজক 
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পজ ড়ছল৷ নস তার মা-নক কথাটা িলায়, মা তার মুখ্ নচ্জপ 
িজলড়ছল চু্প কাউজক িলড়ি ো৷ এসি কথা কাউজক িলজত নেই৷ 

র্খ্ে আমার ি  মামার নছজল আমার সজে অসিযতা কজরড়ছল, 
তখ্েও আমার মা নসই এক কথা িজলড়ছল, চু্প৷ কাউজক িলড়ি 
ো৷ িলজল আড়ম ড়েজজজক নশষ কজর নফলজিা৷ 

খু্ি অিাক হজয়ড়ছলাম, মাজয়র মুজখ্ এই কথাটা শুজে৷ ি  মামার 
ি  নছজল-নক িাুঁচ্াজোর জেয নস োড়ক ড়েজজজক নশষ কজর 
নফলজত পাজর৷ নর্ নছজলটা তার ড়পসতুজতা নিাজের  াজয় হাত 
ড়দজত ড় জয়ড়ছল৷ সি নশজষ তারই নমজয়র  াজয় ! 

কজলজজ একটা গুেগুে সুর নসাো র্াড়েল৷ আসােজসাজলর এক 
নহাজটল নথজক সুমো-নক পাওয়া ন জছ৷ পুড়লশ উদ্ধার কজরজছ৷ 
পরম ড়িশ্বাজস নর্ নপ্রড়মজকর হাত ধজর পাড়লজয়ড়ছল, নসই নপ্রড়মকই 
তার এই অিস্থা কজর নছজ  ড়দজয়ড়ছল৷ 

তখ্ে আড়ম কজলজজ৷ হাড়স খু্ড়শ প্রাণ নখ্ালা এক নমজয় সুমো, 
আমার িনু্ধ৷ কজলজজ প জত প জতই একড়ট নছজলর নপ্রজম পজ  
র্ায় নস৷ তার পর এক ড়দে হাড়রজয় র্ায় নস৷ 

কজলজ িাথরুজম জজলর ঝাপটা ড়েজত ড়েজত নিজস উেল সুমোর 
মুখ্৷ িুক ফাটা কান্না আসড়ছল৷ ড়চ্ৎকার কজর উেলাম৷ মে িজল 
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উেজলা, প্রড়তিাদ নহাক৷ এর একটা ড়িচ্ার চ্াই৷ পরমূহুজতি ড়েজজর 
 লাটা ড়টজপ ধরলাম৷ ড়েজজজক িললাম, চু্প, চু্প একদম চু্প৷ 
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কড়িতা তুড়ম 

েীতা কড়ি 

 

কড়িতা আমার জীিে নর িাই, কড়িতায় িাুঁড়চ্ মড়র 

কড়িতায় হাড়স, কড়িতায় কাুঁড়দ, কড়িতায় জীিে ধড়র 

কড়িতা জীিজে, কড়িতা মেজে, মজের মােসী তুড়ম 

কড়িতা ড়িো কড়ির দশা নর্ জলহীে মরুিূড়ম। 

 

কড়িতা আমার আজস ো মেজে, ড়লখ্জত পাড়র ো আড়ম 

সরস্বতীর কত পায় র্া ড়লড়খ্ তাই নতা অজেক দামী 

কড়ির কল্পো রূপ পায় তাুঁর নলখ্েীখ্াড়ের নজাজর 

নসই কড়িতাই আজলা জ্বাজল মজে, কজতা ড়কছু মজে পজ । 

 

কড়ি ড়লজখ্ রাজখ্ শশশি-কথা কড়িতার মহাছজে 

িতদ্ধ িয়জস নসই নলখ্া পজ  সুখ্ পায় মহােজে 
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নপ্রজমর কড়িতা ড়লজখ্ রাজখ্ জাড়ে পা ল নপ্রড়মক-কড়ি 

হৃদয়-আুঁ জে ফুজট উজে নর্ে সুের এক ছড়ি। 

 

ছে-কড়িতা দা  কাজট মজে, সকল হৃদজয় প'নশ 

ছে-ছ ার সুজরলা  াজে সজি আো র্ায় িজশ। 

মােি মজে আজলা জ্বাজল কড়ি তাই পূজজ সারা ড়িশ্ব 

ড়িশ্বকড়ির কড়িতা- াজে সকজলই তাুঁর ড়শষয 

 

কড়িতা ড়দজয়ই ড়লজখ্ রাজখ্ কড়ি রূপসী ড়পয়ার-কথা 

সুের মুজখ্র িণিো পজ  আজস মজে মাদকতা 

দুজখ্র সা জর িাজস র্জি মে কড়িতাই হজয় র্ায় 

কড়ির কলজম দুজখ্র ি যাখ্ যা, হায় ! হায় ! মজর র্াই। 

 

দুজখ্, সুজখ্, নশাজক ফুজলর মতে কড়িতাই কথা িজল 

মােি-মজের সিংজ াপজে কড়িতার ধারা চ্জল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৮ 

পদ্মশ্রী োরায়ণ নদিোথ 

অড়িড়মত্র 

 

োরায়ণ নদিোথ এক কালজয়ী কাটুিড়েস্ট ও কড়মকস্ রচ্ড়য়তা । 
ড়ি ত ষাট িছর ধজর ড়তড়ে মােুষজক সি অেেয সতড়ষ্ট উপহার ড়দজয় 
চ্জলজছে। 

সম্প্রড়ত োরায়ণিািু পদ্মশ্রী নপজলে। তজি আমার মজে হয় এই 
সম্মােড়ট ি  নদড়রজত এজলা। উড়ে এড়ট আজ ই নপজত পারজতে। 

প্রখ্যাত কাটুিড়েস্ট আর.জক. লষ্মণ ণ ড়ছজলে শ্রী নদিোজথর সতীথি । 
প্রথম ড়দজক ড়শশু ও ড়কজশারজদর জেয নলখ্া োো িইজয়র প্রেদ 
আুঁকজতে োরায়ণ নদিোথ, নর্মে ' োকুরমার ঝুড়ল ', ' িূত নপত্নী 
দড়তযদাজো'। শুকতারা মযা াড়জজের প্রেজদও ন াজয়ো নকৌড়শক 
োজমর কড়মকস চ্ড়রত্র সতড়ষ্ট কজরে ড়তড়ে। ইলাসজেটর ড়হজসজি 
নছাট নছাট কড়মকস্ ড়িপ নলজখ্ে ও আুঁজকে নদি সাড়হতয 
কুড়টজরর পূজা িাড়ষিকীগুড়লজত। 

ষাজটর দশজক হাুঁদা নিাুঁদার মাধযজম শ্রী নদিোথ পূণিাে কড়মকস্ 
ড়লখ্জত শুরু কজরে। অতযন্ত জেড়প্রয় হয় এই হাুঁদা-নিাুঁদা ড়সড়রজ। 
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ড়িজশষ কজর মধযড়িত্ত িািাড়ল এই কড়মকস্ সাদজর গ্রহণ কজর। 
হাুঁদা নিাুঁদা ও ড়পজসমশাই চ্ড়রত্র তুমুল জেড়প্রয় হয়। ময়ূখ্ 
নচ্ৌধুরীর পর িািাড়ল নপল আজরক কড়মকস্ রচ্ড়য়তাজক। 

এর পর িাুঁটুল ড়দ নগ্রট চ্ড়রজত্রর সতড়ষ্ট। এড়ট সমূ্পণি রিীে 
কড়মকস্। নসই সময়কার রু্জদ্ধর পড়রড়স্থড়তজত এই চ্ড়রত্র পােকজদর 
মে নকজ  নেয়। এখ্ে এড়ট কাটুিে ড়সড়রজ ড়হজসজি ড়টড়িজতও 
প্রচ্াড়রত। 

তারপর এল েজে-ফজে। এই েজে-ফজে ও নকলু্টদার মজতা 
চ্ড়রত্র িািাড়ল পােজকর খু্ি পছে হজলা। ড়শশু ও ড়কজশাররা নর্ে 
একাত্ম হজয় ন ল এই চ্ড়রত্রগুড়লর সাজথ। আড়শর দশজক এজলা 
ডােড়পজট খ্াুঁদু আর নকড়মকযাল দাদু কড়মকস্। এড়টও খু্ি জেড়প্রয় 
হজয়ড়ছল। 

শ্রী নদিোজথর কড়মকস্ িািাড়ল পােক ও েিীে নলখ্কজদর খু্ি 
উদু্বদ্ধ কজরড়ছল। তাুঁর নদখ্াজদড়খ্ অজেক েিীে কড়মকস্ নলখ্ক 
উজে এজসজছে। তাুঁর কড়মকস্ অেূড়দত হজয়জছ ইিংজরড়জজত র্া সারা 
িারজতর পােজকর িাজলা নলজ জছ । 

োরায়ণ নদিোথ সুস্থ থাকুে। সিল থাকুে।। 
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ড়ফরজত চ্াই সুড়দজে 

নসৌড়মত সরকার 

 

ড়ফরজত চ্াই সুড়দজে 

নেতাজী সুিাষ আজছ এই মজে 

নেই আর নেই িয় 

এড় জয় চ্ল। 

 

ড়েজিে পথ, এই আড়ম একা 

মজে সিংশয়, 

েরড়পশাজচ্রা এই িুড়ঝ পথ আটকায় 

আজ আমরা ি ই অসহায়। 

 

োরী তুড়ম েয়জকা অসহায় 

চ্ন্ডীরূজপ ধরা দাও 
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েরড়পশাচ্জদর িুড়ঝজয় দাও, 

আর েয়, আর েয় অশ্রুত মাখ্া ড়চ্ৎকার 

এিার েরড়পশাচ্জদর নশাোও িয়ডরহীে হুঙ্কার। 

 

নমামিাড়ত ড়মড়ছজল পথ হাুঁটা আর েয় 

প্রড়তিাজদর ঝ  উেুক প্রকাশয রাস্তায় 

প্রকত ত নদাষীজদর সড়েক সাজা ড়দজতই হজি 

এই কথা নমজে মাো হয় 

এই কথা নর্ে মাো হয়। 
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র্ড়দ আড়ম 

সুদীপ্তা মণ্ডল 

 

র্ড়দ আড়ম পাড়খ্ হতাম - 

তুড়ম ড়ক আমায় খ্াুঁচ্ায় িেী নরজখ্ নপাষ মাোজত ? 

োড়ক উড় জয় ড়দজত অসীম েীল দী জন্ত ? 

 

তুড়ম র্ড়দ পাড়খ্ হজত 

তজি আড়ম িতি হতাম। 

নর্ িতজি তুড়ম িাুঁধজত িাসা, 

সারা আকাশ চ্জষ ক্লান্ত হজয় 

ড়ফরজত তুড়ম আমার কাজছ  

ড়েতাম নতামার ক্লাড়ন্ত র্ত, 

ড়দতাম নতামায় শাড়ন্তপূণি িাজলািাসা।। 
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র্ড়দ আড়ম মাছ হতাম - 

তুড়ম ড়ক আমায় অ যাজকাড়রয়াজম নরজখ্ খ্ািার নজা াজত ? 

োড়ক  িীর সমুজদ্র নঢউজয়র সাজথ আমায় িাড়সজয় ড়দজত ? 

 

তুড়ম র্ড়দ মাছ হজত 

আড়ম তজি নঢউ হতাম। 

সমুজদ্রর অতজল ড়েজয় নর্তাম নতামায় িাড়সজয়। 

আেজেজত িাসজত তুড়ম আমার সাজথই  া এড়লজয়। 

তখ্ে নতামায় ড়দতাম আড়ম 

আেজে িরা িাজলািাসার খ্ড়ে।। 

 

র্ড়দ আড়ম ন ালাপ হতাম - 

তুড়ম ড়ক আমায় তুজল এজে ফুলদাড়েজত সাড়জজয় রাখ্জত ? 

োড়ক আরও ফুল নফাটার আশায় সর্জত্ন  াছড়টজক িাড় জয় তুলজত? 
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র্ড়দ তুড়ম ন ালাপ হজত  

আড়ম তজি নতামার কাুঁটা হতাম। 

নতামাজক তুলজত নকউ হাত িা াজল 

তার হাজত ফুজট ড়দতাম ি যাথা। 

নতামায় ড়দতাম ড়েরাপত্তার িাজলািাসা।। 
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িত 

অড়েজমষ পড়ণ্ডত 

 

আিার নদখ্া িছর আজটক পজর 

েীরিতার মজধযই অশ্রুড়িেু  ড় জয় পজ , 

জড়মজয় নরজখ্ড়ছজল শত রা -অড়িমাে 

গুমজর মরড়ছজল প্রকাশ করজত পাজরাড়ে। 

তাই নতা আড়ম আসড়ছ শুজে 

আেজে আত্মহারা হজয়ড়ছজল, 

অতীজতর পজথ র্খ্ে পা িাড় জয়ড়ছলাম 

মজে পজ ড়ছল কজলজ জীিজের কথা, 

নতামার সাজথ কাটাজো নসই মুহূজতির কথা 

তুড়ম আমার সফলতার অজপিায় ড়ছজল, 

কতই স্বপ্ন-ো নদজখ্ড়ছলাম আমরা 

তুড়ম নিজিড়ছজল েরক-র্ন্ত্রণা নথজক মুড়ি ড়েজয় 
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েতুে িাজি   জি ড়েজজজক। 

হোৎ এক সফলতার হাওয়ায় 

নিজস ন লাম আড়ম, 

তারপর নর্া াজর্া  ড়িড়ছন্ন। 

নিজিড়ছলাম তুড়ম সি িুজল ন জছা 

ড়কন্তু আজ নতামার অশ্রু সি স্পষ্ট কজর ড়দজয়জছ 

আজও তুড়ম িাজলা নেই, 

আজও তুড়ম আমার অজপিায়, 

আজও তুড়ম আমার সফলতায় নিশী খু্ড়শ, 

তাইজতা আজও নতামার মে জুজ  

শুধুই আড়ম ও আমার সফলতার  ল্প। 
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দুড়েয়ার রানু্ধড়ে 

  রণড়জৎ সরকার 

 
দুড়েয়ার  ছ াছাড়ল স ায় ড়মড়ল িইিই কড়র একটা উকা োজ য়া 
ন াটায় ড়দে ধড়র রােেিা ে কজর ; 

রাড়েিাড়  ড়েজজও খ্ায় আরহ্ তামাে জীিজন্তু পড়খ্পয়াল 
নপাকামাক কও নখ্ায়ায়। 

ড়দেটাত উমারলার হাড় িাড় র কামাই িেয় ো হয়, খ্াড়ল আকা 
েযালা আরহ্ হাড় র  ালা ধইরজতয় র্ায়! 

 

স াজক একো একো কড়র পাই ধড়র নখ্ায়াে নতা কতজজাজকা 
সমায় োজ  - 

দুড়েয়াত ড়ক মােড়ষ দুেড়ষ জন্তুজাজোয়ার পড়খ্পয়াল নপাকামাক  
কম আজছ ! 

এজক রািজের গুড়ি, নপালজপালা...! 
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একোর পাছৎ আর একো োড়  আজছ, আইসজতয় আজছ, ড়ফর 
জড়ন্মজতয়ও আজছ, 

খ্ায়ুইয়ার শযাষ োই ! 

 

নিচ্ড়রলা আর কত কইরজি কেজতা ! 

উমারলার কষ্ট নদড়খ্জল মায়া োজ , দুস্ক হয়! 

একো ড়কতায় ড়জরাড়েড়মলাড়ে আরামড়িরাম আজছ ! 

এযাজক সারাটা ড়দে সারাটা জীিে হাড় র  ালা ধইরজতয় শযাষ, 
ওই োইতত কড়র খ্াজেক ড়েে পারা, তাও ড়কতায় সুখ্ আজছ ! 

কািংজয়া কািংজয়া নতা  াওখ্াে কড়র িাোইজচ্ িূতিূতা 

ছালচ্াম া ফাড়টড়চ্ড়  হইজচ্ নচ্ৌড়চ্র, মইজষর  া  ! 

অকালজত কািংজয়া কািংজয়া র্ায় মড়র ! 

 

তাও উমরালা স াজর খ্ািার কজর - 
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সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 

 

सुभाषितम् - 

दुर्जनः षियवादी च नैतषिश्वासकारणम्। 

मधु षतष्ठषत षर्ह्वागे्र हृदये तु हलाहलम्।। 

 

সুিাড়ষতম্ - 

দুজিেঃ ড়প্রয়িাদী চ্ শেতড়দ্বশ্বাসকারণম্। 

মধু ড়তিড়ত ড়জহ্বাজগ্র হৃদজয় তু হলাহলম্।। 

 

অথি - 

দুজিে িযড়িও ড়প্রয় কথা িলজল তাজক ড়িশ্বাস করা উড়চ্ত েয়। 

কারণ তাজদর ড়জহ্বাজগ্র মধু থাজক আর হৃদজয় থাজক ড়িষ।। 
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পাে প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- 'ইড়তহাস রহসয এিিং' 

নলখ্ক- শাশ্বত ধর 

প্রকাশেী- পালক পািড়লশাসি  

পাে প্রড়তড়ক্রয়ায়- নদিড়িতা ন াষ  

 

নলখ্ক শাশ্বত ধজরর প্রকাড়শত প্রথম একক গ্রন্থ ইড়তহাস রহসয 
এিিং োমকরজণর সমূ্পণি সাথিকতা সম্বড়লত একড়ট িই। পাুঁচ্ড়ট 
আকষিণীয়, রহজসয আিতত নরামাঞ্চকর কাড়হেী নর্খ্াজে িড়ণিত। 
প্রড়তড়ট  ল্পই শুরু নথজক নশষ অিড়ধ টােটাে উজত্তজো দ্বারা 
পড়রপূণি, নর্খ্াজে রহজসযর জট খু্লজত খু্লজত একজ জয়ড়ম ছা াই 
পােক অোয়াজসই  জল্পর নশজষ এজস উপেীত হজিে। নর্মে 
কখ্েও প্রাচ্ীে পুুঁড়থর পাজোদ্ধার করজত ড় জয় ড়হমালজয় অিড়স্থত 
রূপকুন্ড নলজকর িহু িছর আজ র শাড়য়ত সাড়রিদ্ধ কঙ্কালজদর 
রহসযজেক মততুয সম্পজকি ইড়তহাজসর োো রকম তথয আজলাচ্ো, 
ড়কিংিা ইড়তহাজসর এক ড়িতড়কিত চ্ড়রত্র মড়ের ধ্বিংসকারী 
'কালাপাহা ' এর অড়ন্তম পড়রণড়তর পর্িাজলাচ্ো। এছা া িাুঁকু া 
নজলার একড়ট গ্রাজমর নটরাজকাটা মড়েজর ব্রাহ্মণী মূড়তির অন্তধিাে 
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রহসয, পুেরায় আড়িষ্কাজরর  ল্প র্া পােকজক অেযরকম ঐড়তহাড়সক 
 টোর আস্বাদে নপজত আকত ষ্ট কজরজছ। নশষ  ল্পড়টজত ড়িন্ন ড়িন্ন 
স্থাজের খু্ে রহসয নর্খ্াজে লাজশর পাজশ থাকা সামােয একটা 
অজধিক কাটা শাখ্ দ্বারা কীিাজি রহজসযর জাল উজন্মাচ্ে হজয়জছ, 
এসি কথা জােজত হজল ন াটা িইড়ট পােক একিার পজ  
নদখ্জতই পাজরে। র্ারা ইড়তহাস পছে কজরে ো তাজদর কাজছও 
এই িইড়ট র্জথষ্ট গুরুত্ব পাজি কারণ- এর আকষিণীয়তা একিার 
প া শুরু হজল নশষ অিড়ধ ো প জত পারা অসম্ভি। আর র্ারা 
ইড়তহাস িাজলািাজসে, ঐড়তহাড়সক  টো র্াজদর িীষণ িাজি ড়প্রয়, 
তাজদর কাজছ এই িইড়টর ড়িষয়িস্তু ড়েঃসজেজহ সমাদতত হজি আশা 
রাখ্ড়ছ ।। 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

নচ্াজখ্র নেশায় হাড়রজয় ন ল জীিে োজমর নিলা, 

িাজলািাসার অেুিূড়ত হৃদয় িাোর নখ্লা...। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

 

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

পাোে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও িািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

প্রজাপড়ত পাখ্ো নমজলা... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্ নর্ ড়িষজয় নলখ্া পাোজত 
পাজরে:- 

▪ ছ া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষণমূলক নলখ্া  

▪ ছড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাোজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  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 অড়িজর্া ও। 

পাজয় পাজয় ১৭৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

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

 

Whats app এ ছড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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প্রকত ড়তর সাজ জর 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭৮ 

৩১নশ জােুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িিা ীয় সম্পাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদষ্টা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীঃ অড়িড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

 ােুড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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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, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েজয় 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।। 


