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7501403002

ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৩ 

- তন্ময় নদি, সম্পা পাল, রিীে িসু, ন ৌরি 
নদি, শযামল কুমার রায়, নসৌড়মত সরকার, অোড়দ 
মুখ্াড়জি, কত ষ্ণ রায়, নশৌড়িক রায়, নমৌড়মতা িাওয়াল, 
অড়িড়মত্র, েীতা কড়ি, আবু্দল রাহাজ, রাহুল হালদার, 
উপাসো এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
আ ামীকাল ৮ই মাচ্ি, আন্তজিাড়তক োরী ড়দিস। িতিমাে সমজয় 
সমস্ত নিজত্রই পুরুষজদর মজতা ড়িক একইরকম িূড়মকাজত পাওয়া 
যাজে োরীজদরও। তারা আজ আর ড়পড়িজয় নেই। ড়কিুজিজত্র 
আিার তারা অজেকটাই এড় জয়। নযমে মঙ্গল গ্রজহ প্রথম মােুষ 
পািাজোর কমিসূড়চ্ ড়হজসজি যাজক পািাজোর প্র্তুতড়ত ুররু কজরজি 
োসা নস একজে োরী। ১৭ িির িয়জসর অযাড়লসা কাসিেজক োসা 
পািাজি মঙ্গল গ্রজহ ! স্বপ্নচ্ারী অযাড়লসার দয়দয় জুজ  ুরইুই লালগ্রহ! 
মঙ্গল গ্রজহ যািার ইো তার নসই ড়তে িির িয়স নথজকই। নিাট্ট 
নমজয়ড়ট িািাজক একড়দে িজলই নফলল, ‘িািা, আড়ম ি  হজয় 
মহাকাশ অড়িযাত্রী হজত চ্াই। হজত চ্াই মঙ্গল গ্রজহ 
ড়িচ্রণকারীজদর মজইয অেযতম একজে !’ নিাটজিলার এই স্বপ্ন  
অযাড়লসা হাড়রজয় নযজত নদয়ড়ে। নস দতঢ়তার সাজথ তার স্বপ্নটাজক 
আঁকজ  ইজর রাজখ্ এিিং সময় ও সুজযা  িুজে নসই অেুযায়ী 
প্র্তুতড়তও ড়েজত থাজক। আর এই অটুট প্রজচ্ষ্টাই এখ্ে তার স্বপ্নজক 
ড়দজে িাস্তিতার হাতিাড়ে ! োসা তাজক প্রড়শিণ ড়দজে ২০৩৩ 
সাজল মঙ্গল গ্রজহ প্রথম মােুষ পািাজোর ড়মশজের অিংশ ড়হজসজি ! 
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চ্াঁদ নতামাজক 

তন্ময় নদি 

 
আড়ম আঁইাজরর যাত্রী। ড়েিঃশজব্দর িাহক। 

শরীজর গ্রহজণর পূণিগ্রাস 

এমে সময় তুড়ম এজল, ড়িক নযিাজি চ্াঁদ 

আজস পূড়ণিমা ড়েজয় 

 

রূজপালী িাজলািাসায় সাড়রজয় ড়দজল আমার 

সি িত। মেখ্ারাপ। একাকীত্ব 

 

যাজক তুড়ম কলঙ্ক িজলা, 

আড়ম তার ডাকোম রাড়খ্ অড়িজ্ঞতা। 

রাতচ্রা পাড়খ্র মজতা ডাোয় িজর ড়েই 

নতামার সিটুকু অেুরা  
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চ্াঁদ, তুড়ম নতা জাজোই, সারারাত আজলা 

িড় জয় নিারজিলায় ক্লান্ত হজল কার কাজি 

ড়ফরজত হজি নতামাজক... 
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জীিে নথজক অজেক দূজর 

সম্পা পাল 

 

নতামাজক খু্ঁজজত ড় জয় হাড়রজয় ন ড়ি 

জীিে নথজক অজেক দূজর 

 

চ্াড়রড়দজক ড়েজখ্াঁজ মােুজষর ড়ি  

যারা ড়েজখ্াঁজজর দজল আজও োম নলখ্াজত পাজরড়ে 

তিুও তারা পতড়থিী নখ্াঁজজ 

 

নকউ নকউ দদড়েক ড়লখ্জত নচ্ষ্টা কজরও নথজম যায় 

এিাজিই নহমন্ত ফুড়রজয় যায় 

একড়দে জাোলা ড়দজয় িসন্ত খু্ঁড়জ 

 

তুড়ম হয়জতা দাঁড় জয় আজিা অড়িিািকহীে শহজর 
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ড়কিংিা ড়মজশ আজিা নদিদারুর িায়ায় 

 

ডুয়াজসির ঘজর দদড়েক নমঘ এজস ঘুজ  যায় 

তারপর পড়রড়চ্ত িতড়ষ্ট 

তারপর ড়িজজ যায় িাড়টজকর ও োটা...। 
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হতশ্রী জীিে 

রিীে িসু 

 

ঘা রা েদীর জজল দুিঃখ্ ুরজয় আজি 

আড়দিাসী গ্রাম 

জঙ্গজল কাি কাজট, পাতা কুজ ায় 

মইযাহ্নদুপুর-ড়ঘজর ক্লাড়ন্ত শ্রম 

িুইাদীণি নপজট জলও পজ ো 

ড়ডড়জটাল িারতিষি নচ্জয় নচ্জয় নদজখ্। 

ঘা রা েদীর জল িয়ােক হজয় উিজত পাজর 

অিুক্ত নপট দপ্ কজর জ্বজল ওজি যড়দ 

খ্াক হজয় যাজি সি। ড়মথযাচ্ার। 

ড়িজ্ঞাড়পত উন্নয়ে মুখ্ থুিজ  পজ  থাকজি 

জঙ্গলমহল ড় জল খ্াজি আসন্ন ড়েিিাচ্ে; 

রুজপাড়ল নরখ্ার মজতা নজজ  উিুক হতশ্রী জীিে। 
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এজতা িাঙ্গা   ার নখ্লাঘর 

ন ৌরি নদি 

 

এজতা িাঙ্গা   ার নখ্লাঘর; 

িসজন্তর েজ া হাওয়ার মতদু নিাঁয়া। 

 

প্রাজণর ড়িড়েমজয় অড়জিত জ্ঞােস্নাে; 

হাড়রজয় যাওয়া ড়দেগুজলা খু্ঁজজ পাওয়া। 

 

িন্ধ ঘজর, অন্ধ  ণমাইযম চ্ালুর দাড়িজত; 

শব্দ অপচ্য় হজে, ক্লান্ত হজে ো নকউ। 

 

িদজলজি সমাজ, অকলযাণ এর পরাইীজে; 

িদজলজি নসই নদহটা   ও, িদলাজি ো নয িজলড়িল সময়, নসও। 
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িুজলড়ে নকউ তাঁজক, নথজমজি ুরইু আজলাচ্ো; 

নচ্ো-অজচ্োর ড়িজ  স্মতড়তজতও তার কথা আর িজলাো। 

  

ড়শল্পীর তুড়লজত লা জি িাকড়ের ড়ফল্টার; 

িদলাজে মতামত, দম িন্ধ হজে কড়ি সত্বার। 

 

প্রড়তিাদ হজে, কারণ ড়িো অকারজণ; 

স্বাজথির িা জি দাম, কমজি কাজ, িা জি ত্রাণ। 

 

প্রাণ হারাজে অন্নদাতা, কজরা ো রি; 

রাজার নদজশ েীড়তর নখ্লাজশজষ, এই মাড়টজত নতামারও ড়মলজি 
শি। 

 

জীিে েয় িরিং তা েদীর  ড়তপথ; 

এজতা িাঙ্গা   ার নখ্লাঘর। 
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ফাগুে 

শযামল কুমার রায় 

 

চ্ারড়দজক এখ্ে নিশ ফাগুে ফাগুে হাওয়া 

নতামার ঐ নযৌিজেজতও িসজন্তরই নিাঁয়া। 

নতামার এখ্ে আগুে রাঙ্গা ড়িজকল 

তুড়ম এখ্ে নিশ স্বাথিপর। 

 

তুড়ম নপড়রজয় এজসি কাঁটা িরা পথ 

তাই এখ্ে তুড়ম িীষণ স্বাথিপর। 

অসমজয় তুড়ম ড়িজল িীষণ একলা 

গুমজর গুমজর নকঁজদজিা দুড়ট নিলা। 

 

যন্ত্রণার ঐ সময় ড়িল দীঘি 

চ্ারপাজশ ড়িল যত ড়েখু্ঁত মােুজষর ড়ি । 
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এজদর অজেজকই দারুণ মুজখ্াশ পরা ! 

জীিজের নতা এটাই পরম্পরা ! 

 

অসমজয়র নরশ আজ আর হয়জতা নেই, 

ড়কন্তু অতত ড়ি রজয় ন জি মজে। 

ইুর ! সি নপজল নয েষ্ট জীিে। 

ড়িক িুজলর ড়িচ্ার আজ অিান্তর। 

 

নতামার ঐ আগুে রাঙ্গা ড়িজকজল 

তুড়ম থাজকা িরা সুজখ্। 

আড়ম আজও নচ্জয় আড়ি 

ঐ ড়দে িদজলর ড়দজক। 

 

আমার এই মজে োমুক 

িষিা আজ নেঁজপ। 
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ইুজয় ড়দক সি দীেতা 

যা আজি এই িুজক। 

 

জড় জয় নরজখ্া তুড়ম 

সি ড়কিুরই পজর। 

নতামার-আমার নদখ্া হজি 

এক ফাগুে রাঙ্গা নিাজর। 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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যাত্রাপজথর ড়িিীড়ষকা 

নসৌড়মত সরকার 

 
প্রচ্ন্ড  ড়তজত িুজট চ্জলজিা িনু্ধ 

কালবিশাখ্ীর ে  নযে হার নমজে যায়। 

ড়কন্তু মজে নরজখ্া কালবিশাখ্ী েজ র পর তার রুদ্র তান্ডিলীলা 
নদখ্ার জেয আমরা প্র্তুতত থাড়ক ো ? 

চ্াড়রড়দজক িসন্ত এজস ন জি 

মজে রিং এর নদালা লা জি 

আজ এই িসজন্তর রিং হজয় ন জি লাল। 

িসজন্ত আজ আর নকাড়কজলর কুহু সুর নশাো যাজে ো, 

িরিং িাজরিার অশ্রু ড়সক্ত কান্না নযে দূর নথজক নিজস আসজি। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযা াজযা  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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মজের িািো 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

আজ ৯ই নফব্রুয়াড়র আজ এই ড়দেটা ড়দয়া কযাজলন্ডাজরর দা  ড়দজয় 
নরজখ্জি ! আজ নতা চ্কজলট নড নসই উপলজি ড়িজ নথজক 
নডয়ারী ড়মল্কটা নির কজর রাখ্জলা ! আকাশ এখ্ে অড়ফজস যাজি 
তার আজ  তার হাজত এই নডয়ারী ড়মল্কটা ড়দজয় হ যাড়প চ্কজলট নড 
নসড়লজেট করজি ! আকাশ সি ড়কিু গুড়িজয় অড়ফস যািার জেয 
নির হয়, তখ্ে ড়দয়া তার হাজত চ্কজলট ড়দজত যায় তা নদজখ্ 
আকাশ িলজলা এখ্ে আমার সময় নেই নতামার কথা নশাোর 
এখ্ে অড়ফস চ্ললাম !  

আকাজশর এত িযস্ততা নদজখ্ ড়দয়া িািজলা আকাশ এখ্ে অজেক 
পাজল্ট ন জি, সি সময় ড়কিু িলজলই কাজজর অজুহাত নদড়খ্জয় 
চ্জল যায় ! ড়কন্তু একড়দে এই আকাশ আজ  তার নপিজের ঘন্টার 
পর ঘন্টা সময় ড়দত ! নসই ড়দজের কথাগুজলা মজে প জলা ড়দয়া 
আর িািজত লা জলা ! কজলজ িুড়টর পর ড়দয়া তখ্ে িাড়  নফরার 
পজথ নদজখ্ আকাশ তার জেযই দাঁড় জয় আজি, ড়দয়াজক নদজখ্ 
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আকাশ িলজতা ওফ নতামাজক নদখ্ার জেযই একঘন্টা ইজর ওজয়ট 
করড়ি ! ড়দয়া হাসজত হাসজত িলজলা আমার সাজথ নপ্রম করজত 
ন জল নতামাজক নতা সময় ড়দজত হজি ! নসই কথা ুরজে আকাশ 
িলজলা নতামাজক পািার জেয যড়দ সারাড়দে অজপিা করজত হয় 
নতা করজিা তিু নতামাজক চ্াই ! ড়দয়া তখ্ে িলজলা আো তজি 
চ্জলা আমাজক ফুচ্কা খ্াওয়াজত ড়েজয় ! আকাশ িলজলা ওজক ইয়ার 
তজি চ্জলা ! ফুচ্কা নখ্জত নখ্জত আকাশ তাজক িলজলা কাল একটু 
পাজকি নদখ্া কজরা, ড়দয়া িলজলা নকে ? আজর এজসাই ো, এজল 
িুেজত পারজি ! পজররড়দে ড়িক কথা মজতা ড়দয়া দাঁড় জয় আজি, 
ড়কিুিণ পজর আকাশ এজলা, আকাশ-নক নদজখ্ ড়দয়া িলজলা 
আমার সাজথ নপ্রম করজত ন জল পািংচু্য়াল হজত হজি িুেজল ! 
আকাশ ঘা  নহড়লজয় িজল ওজক, ড়কন্তু আজ একটু নদরী হজলা 
নকজো জাজো নতামাজক এই ড়দেটা মজে মজইযই রাখ্ার জেযই, ড়দয়া 
িলজলা নকজো আজ ড়ক ড়িজশষ ড়দে নয মজে রাখ্জত হজি ? 
আকাশ তার হাজত একটা িজ া ক যাডজিড়র ড়দজয় িলজলা আজ 
চ্কজলট নড তাই নতামার মজের মজতা ড়জড়েস ড়দজয় নতামার ড়মড়ষ্ট 
মুজখ্ ড়মড়ষ্ট হাড়সটা নদখ্জত চ্াই ! ড়দয়া ভ্ৰু োড়চ্জয় িজল ও ড়দয়ার 
ড়িতজরর তখ্ে একটা সাইারণ ড়দে ও নকমে নযে নেশাল হজয় 
ন জলা ! তখ্ে ড়দয়া চ্কজলট নিজে ড়েজজর মুজখ্ একটু ড়েজয় 
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িাড়কটা আকাজশর মুজখ্ পুজর ড়দজয় তাজক থযািংকস জাোজলা ! তার 
পর নথজক এই চ্কজলট নড-নত আকাশ তার জেযই িজ া চ্কজলট 
এজে উপহার নদয় ! ড়দয়া খু্ি িাজলা লাজ  চ্কজলট নখ্জত তাই 
এই ড়দেড়ট নসই নথজক মজে নরজখ্জি !  

আকাজশর সাজথ ড়দয়া ড়িজয় হজয়জি পাঁচ্ িির, ড়কন্তু প্রড়ত িির 
ইজর ড়দয়া ও আকাশ এই ড়দেড়ট পালে কজর আসজি চ্কজলট নড 
উপলজিয ! হিাৎ তাজদর ড়তে িিজরর নমজয় ড়েড়লক এজস িলজলা 
মাম তুড়ম ড়ক িািজিা ? ড়দয়া তার নমজয়জক ড়েজয় রান্নাঘজর পা 
িা াজলা ! 

রাজত অড়ফস নথজক এজস নসাজা আকাশ তার নিডরুজম চ্জল যায়, 
তখ্ে ড়দয়া এজস নদজখ্ আকাশ তার ল যাপটজপ এর সামজে িজস 
প্রজজক্ট ড়রজপাটি করজি ! ড়দয়ার হাজত চ্কজলট নদজখ্ আকাশ 
িলজলা  আজ ড়ক তুড়ম আমাজক চ্কজলট ড়দচ্জিা নকজো ? ড়দয়া 
তখ্ে হাসজত হাসজত িলজলা হ যাড়প চ্কজলট নড তাই নতামাজক 
ড়দজত এলাম ! আকাশ তখ্ে িলজলা ও তাজত তুড়ম িাচ্চাজদর 
মজতাে চ্কজলট ড়েজয় এজল ! উফ আড়ম এই সি খ্াজিা ো আর 
নতামাজকও নখ্জত নদি ো, নতামার নিড়ি হওয়ার পর নতামার কত 
ওজয়ট নিজ জি ! ড়িজ তুড়ম ড়েয়ম নমজে চ্জলা আর এখ্ে আমার 
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কাজ আজি যাও ড়ডসটািি কজরা ো, নদখ্জিা একটা কাজ করড়ি 
এখ্ে ! এই কথা ুরজে ড়দয়া নচ্াজখ্ জল এজস ন জলা অড়িমাে 
কজর নমজয়জক ড়েজয় ুরজয় প জলা ! ড়কিুিণ পর আকাশ এজস 
নদজখ্ ড়দয়া নমজয়জক জড় জয় ইজর নচ্াজখ্র জল নফলজি ! আকাশ 
িলজলা আজর নতামার ড়ক হজয়জি এমে করজিা নকে ? ড়দয়া তখ্ে 
আকাশ-নক িলজলা যাও ল যাপটজপ ড় জয় পজ  থাজকা সি ড়কিুই 
িুজল ন জিা এখ্ে আমাজক নকজো মজে করজি ! আকাশ তখ্ে 
তার পাজশ িজস িলজলা নদজখ্া ড়দয়া আড়ম ড়কিু িুজলড়ে সি মজে 
আজি ! িজল নসই ড়দয়ার হাত নথজক চ্কজলট ড়েজয় িলজলা 
আমাজদর নমজয় ড়েড়লক-নক ঘুম নথজক নতাজলা ! ড়দয়া তখ্ে তার 
নমজয় ড়েড়লক-নক উড়িজয় ড়েজয় চ্জল নযজতই আকাশ তার হাতটা 
ইজর িলজলা নশাজো একিার ! ড়েড়লক উজি িলজলা পাপা ড়কিু 
িলজিা আকাশ তখ্ে তার হাজতর চ্কজলটটা ড়েজয় িলজলা হ যাড়প 
চ্কজলট নড নসাো োও ! ড়দয়াজক কাজি নটজে আকাশ িলজলা 
জীিজের নতামার কাজি যা নপজয়ড়ি তাই ড়েজয় সুজখ্ আড়ি আর ড়ক 
নকাজো চ্কজলট নড আর নরাজ নড িাজলা লাজ  ো ! আড়ম তুড়ম 
আর আমাজদর নমজয়র মাজে সি ড়দিস হার মাজে ! কখ্জো নয 
ড়দয়া চ্কজলট নিজে আকাজশ  াজল লাড় জয় ড়দজয় িলজলা হ যাড়প 
চ্কজলট নড, িজল জড় জয় ইরজলা ! 
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ড়েজজর কাজি কথা রাখ্া 

কত ষ্ণ রায় 

 

১ 

আড়ম ড়েজজর কাজিই নহজর যাড়ে একটু একটু কজর। 

আড়ম এই ‘আড়ম’-নক অজেক কথা ড়দজয়ড়ি। 

একড়দে সি কথা রাখ্াজদর কাজজ পড়রণত করি িজল  

অজেক কথা ড়দজয় নফজলড়ি ড়েজজজক। 

আড়ম কথাগুজলা রাখ্জত পাড়র ো। পাড়র ো আড়ম। 

আড়ম আমাজকই নিাট কজর নফলড়ি। 

এই সি দায় আমার ড়েজজর। 

 

২ 

এই আড়ম একটু নিজি ড়েলাম। 

আমার নিজি নেওয়া আড়ম আমাজকও  
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জাোি ো িজল, আড়ম জাোি ো ড়েজজজক।  

এখ্াজেই স্তিক নশষ করড়ি হিাৎ।  

 

৩ 

এইমাত্র আড়ম ড়েজজজক আজরা ড়কিু কথা ড়দলাম। 

আজরা ড়কিু স্বপ্ন নমজখ্ ড়দলাম ড়েজজজক। 

নস এখ্ে আেন্দ করজি।  

আড়ম ওজক ুরইু িজলড়ি ‘আড়ম নতার পাজশ আড়ি।’ 

এখ্ে আিার কথা রাখ্ড়ি নরাজ। 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৩ 

ড়িন্নস্মতড়ত 

নশৌড়িক রায় 

 

নকজট ন ল অজেকগুজলা িির। তুড়ম ড়েশ্চয়ই খু্ি সুজখ্ আজিা। 
আড়ম সমস্ত মে-প্রাণ ড়দজয় চ্াই তুড়ম িাজলা থাজকা, সুজখ্ থাজকা। 
সড়তয আড়ম কখ্জো নতামার নযা য ড়িলাম ো। আড়ম ুরইুই নতামাজক 
িাজলাজিজসড়িলাম। নতামার কীজস িাজলা হয় সিসমজয় তাই করার 
নচ্ষ্টা করতাম। প াজশাো নশষ হল দু’জজের। সিংসার িাঁইার স্বপ্ন 
ড়েজয় আড়ম একটা নিসরকারী সিংস্থায় চ্াকরী জুড়টজয় ড়েলাম। তুড়ম 
িলজল আরও প াজশাো করজি। আড়ম নতামাজক সহজযাড় তা 
কজরড়িলাম। নতামার ড়ক মজে পজ  আড়ম ড়কিাজি ইার-নদো কজর, 
অড়ফজস ওিারটাইম কজর ড়তল ড়তল সঞ্চজয় নতামার ড়িজদশযাত্রার 
খ্রজচ্র িযিস্থা কজরড়িলাম। তুড়ম কথা ড়দজয়ড়িজল নকাসি নশষ কজর 
ড়ফজর আসজি। আড়ম নতামার পথ নচ্জয় রইলাম। মাজে মাজেই 
আসতাম হাও া ড়েজজর কািটায়  ঙ্গার পাজর, নযখ্াজে নতামাজক 
ড়েজয় আসতাম, নতামার কাজল নচ্াজখ্র ড়দজক তাড়কজয় আড়ম 
হাড়রজয় নযতাম। আমরা একসাজথ চ্া নখ্তাম মাড়টর িাঁজ । তুড়ম 
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ড়িজদশ চ্জল যাওয়ার পর আড়ম ড়কন্তু িজস থাড়কড়ে। অজেকটা 
গুড়িজয় ড়েজয়ড়ি ুরইুমাত্র নতামার কথা নিজি। আমার ড়িজলত নফরৎ 
িউজয়র সাজথ ড়েজজজক মাোেসই কজর নতালার এ নযে এক 
আজপাষহীে ল াই। ড়কন্তু তুড়ম এই সিড়কিু ড়মজথয কজর ড়দজল। 
নযা াজযা  কমজত কমজত একড়দে এজকিাজর িন্ধ হজয় ন জলা। 
নতামার দামী ড়িজদশী আইজফাজে আমার মজতা দড়রদ্র অিাজজের 
নফােকজলর প্রজিশাড়ইকার ড়েড়ষদ্ধ কজরজিা তুড়ম অসীম সুজখ্র 
অড়িলাজষ। তা নিশ িাজলারকমই িুজেড়িলাম যখ্ে নতামার 
নসাশযাল ড়মড়ডয়ার নপ্রাফাইজল নতামার এিিং নতামার ড়িজদশী 
নপ্রাজফসর সাজহজির ঘড়েষ্ঠ িড়ি আমার দু’নচ্াখ্ মুগ্ধ কজরড়িজলা। 

আড়ম  ঙ্গার পাজর মাজে মাজেই আড়স জাজো ? আজও এজসড়ি। 
হাও া ড়েজজর ড়দজক তাড়কজয় মজে প জি এত কথা। আড়ম আজও 
মাড়টর িাঁজ  চ্া খ্াই। নতামার হয়জতা এখ্ে এসি রুড়চ্জতই 
িাঁইজি। তুড়ম যড়দ নিজি থাজকা নয তুড়ম একাই িাজলা আজিা তজি 
তুড়ম িুল। নতামার স্মতড়তগুজলা আঁকজ  আড়মও িড্ড নিশী িাজলা 
আড়ি ন া। আমার এই শূণযতা, এই ড়েিঃসঙ্গতা নয আমাজক নদওয়া 
নতামার িাজলািাসার নশ্রষ্ঠ উপহার।। 
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যড়দ 

নমৌড়মতা িাওয়াল 

 

জীিজের স্মতড়তগুজলাজক যড়দ একটু এড়ডট করজত পারতাম, 

নিজি, নিজি িাজলাগুজলাজক নরজখ্, 

িাদ ড়দতাম খ্ারাপগুজলা। 

তাহজল িযালকুড়েজত একা চ্াজয়র কাজপ, 

ুরইু হাড়সগুজলাজক প ত মজে, 

একা একাই নহজস উিতাম ড়খ্লড়খ্ড়লজয়। 

নিজা চু্জলর জট িা াজত িা াজত, 

 াইতাম ুরইু নপ্রজমর  াে। 

ড়িরজহর েয়। 

মজের কযােিাজস ইরা প ত সি রে, 

ুরইু ঘে কাজলা গুজলাজক ড়দতাম িাদ। 

সড়তযই যড়দ এমে হত। 
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িাজলা ড়লখ্জত হজল 

অড়িড়মত্র 

 

িাজলা  ল্প িা কড়িতা ড়লখ্জত হজল অজেক িই প া দরকার। 
সময় নপজলই িই ড়েজয় িসা উড়চ্ত। ড়িজশষ কজর  ল্প ড়লখ্জত 
হজল। কড়িতা নতা অজেকটা িাি ও অেুিূড়ত ড়েিির, তাই অতটা 
প জত হয় ো। তজি  দয, নযমে  ল্প িা উপেযাস িা প্রিন্ধ 
ড়লখ্জত ন জল কড়িগুরু রিীন্দ্রোথ িাকুর, িড়ঙ্কমচ্ন্দ্র চ্জট্টাপাইযায়, 
শরৎচ্ন্দ্র চ্জট্টাপাইযায় িা ড়িিূড়তিূষণ িজন্দযাপাইযাজয়র নলখ্া প জত 
হজি। নলখ্া অজিযস করজত হজি। প্রথম প্রথম হয়জতা িাজলা 
কড়িতা িা  ল্প হজি ো, তজি পজর হজি। 

নচ্াখ্, কাে নখ্ালা রাখ্া উড়চ্ত নলখ্জকর। ুরইু প্রকত ড়তর নশািা িা 
ফুলফল আজমাদ-আহ্লাদ ড়েজয় ড়লখ্জল চ্জল ো। একজে নলখ্জকর 
ড়কিু সামাড়জক দায়িদ্ধতা থাজকই। তাই সাম্প্রড়তক কুরীড়ত িা 
ঘটো দুঘিটো ড়েজয় ড়লখ্জতই হয়। আর উড়চ্ত সিার সাজথ নমশা। 
তা োহজল িাজলা নলখ্ার রসদ খু্ঁজজ পাওয়া যায় ো। অজেক 
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সমজয় নেজে িা িাজস নযজত নযজত নলাজকর কজথাপকথে ুরজেও 
সাড়হজতযর অজেক উপাদাে পাওয়া যায় । 

অজেক নলাজকর ড়িজ ও নলখ্কজক একা হজত হয়। োহজল িাজলা 
নলখ্া আসজি ো। তাজত নলাজক স্বাথিপর িািজল িািুক...। 

এ িা া নলখ্কজক সহমড়মিতা রাখ্জত হজি মজে। তজিই িাজলা 
নলখ্ক হজয় ওিা যাজি।। 
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প্রথম নদখ্া 

েীতা কড়ি 

 
প্রথম নযড়দে নদড়খ্েু নতামায় িাজলালা া ড়িজলা মজে 

নসই িাজলালা া িাজলািাসা কজর নরজখ্ড়ি সিংজ াপজে 

আঁড়খ্জত আঁড়খ্জত কথা কজয়ড়িজল, িজলড়িজল িাজলা লাজ  

তাই নতা তুড়ম আজসা িাজর িাজর েি নপ্রম অেুরাজ । 

 

নপ্রম কাজর কয় িুড়েড়ে নসড়দে, ুরইু হাড়সটুকু ড়িজলা 

নসই হাড়স ড়দজয় নপ্রজমর পরাজ  ড়েজজই রাড়ঙ্গজয়ড়িজল 

সাতই নপৌজষর নমলা িজসড়িল শাড়ন্তড়েজকতে প্রাঙ্গজণ 

িনু্ধসাথীরা ড়ঘজরড়িল সি নতামার আমার মােখ্াজে। 

 

িাঁকা নচ্াজখ্ নদখ্া, হাজত হাত রাখ্া, নপ্রম েয় নস নয পা লাড়ম 

আজিজ র নসই নচ্াজখ্র নেশাজক নপ্রম নিজি কাঁড়দ এই আড়ম 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৩ 

নসই নপ্রমজকই ড়জইজয় নরজখ্ড়ি, িুলজত পাড়রড়ে কখ্জো তা 

তাহজল ড়ক কজর পা লাড়ম িড়ল ? মজের  িীজর িযাকুলতা। 

 

আজ তুড়ম চ্জল ন ি িহুদূজর, আঁড়খ্ খু্ঁজজ মজর অহরহ 

কজতা নয নিাোই, নিাজে ো পরাণ, যাতো নয িজ া দুিঃসহ 

নপড়রজয় ন জি ড়দে, মাস, কাল, ড়ফ িির আজস নসই নস ড়দে 

কদজের তজল কজয়ড়িজল কথা, প্রথম নপ্রজমর ড়দে রড়ঙ্গে। 

 

প্রথম নদখ্ার নসই ুরিিণ রজি োজকা মজে িুজল যাজি 

জীিে েদীজত কত জল আজস, কত চ্জল যায় এই িজি 

পুেড়মিলে ো-ও যড়দ হয় িাজলাজিজস যাজিা কথা ড়দলাম 

শপথ িাঙ্গার দায়িারটুকু নদজিা ো নতামায়, আড়ম ড়েলাম। 

  

এই আশা ড়েজয় িজস আড়ি ুরইু যড়দ মজে পজ  নসই ড়তড়থ 

নশষ-যাত্রায় একিার এজসা, মরজণর সাজথ হজি ইড়ত। 
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নশষ ড়িদায় 

আবু্দল রাহাজ 

 
ড়দেটা সম্ভিত মজে প জি ো, তখ্ে শীজতর নশষ, ফাল্গুে মাজসর 
আ মে ড়িক নসই সময় িুিজের িাড়  এল একড়ট ড়চ্ড়ি। িুিে 
ড়চ্ড়ি খু্জল নদখ্জলা সু্কজলর ড়িদায় অেুষ্ঠাে, ওজদরজক নযজত হজি 
একড়দে। ড়িদাজয়র কথাটা ুরজেই িুিজের মেটা খ্ারাপ হজয় ন ল, 
িুিে মজে মজে প্রড়তজ্ঞা করজলা মে খ্ারাপ করজল চ্লজি ো। 
সামজে পরীিা পরীিাটা খু্ি িাজলািাজি ড়দজত হজি তাই ড়িদাজয়র 
ড়চ্ড়িটা নপজয় মেটা খ্ারাপ হজলও প ায় মেটা ড়দজয়ড়িল নিশ 
িাজলা কজর। 

তারপর এজক এজক িনু্ধরা িাড় জত আজস িজল- ‘ড়িদাজয়র ড়চ্ড়ি 
নপজয়ড়িস নর ?’ িুিে িলজলা- ‘হযাঁ হযাঁ নপজয়ড়ি।‘ তারপর এজস 
ন ল ড়িদাজয়র ড়দে। সু্কজল প ার সময় কখ্জো িািজত পাজরড়ে 
সু্কল-নক ড়িদায় ড়দজত এত কষ্ট লাজ । নসটা িুেজত পারজলা নিশ 
একটা িির পর যখ্ে ওরা কজলজজ প জি। ড়িদাজয়র ড়দে 
আকাশটা ড়িল নরাদ েলমজল, িান্ডার পড়রমাণটা একটু কম তিুও 
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িুিে িান্ডা নথজক রিা পাওয়ার জেয নসই ড়চ্রাচ্ড়রত নেস ও তার 
ওপজর একড়ট সুড়তর েীল নসাজয়টার পজ  ওর িনু্ধ পড়িত্র’র সজঙ্গ 
সু্কজল চ্জল ন ল। ড় জয় নদখ্জলা নিশ িাজলাই আজয়াজে হজয়জি। 
িনু্ধ পড়িত্র তখ্ে একড়ট রঙ্গমজঞ্চ নমজতড়িল। নস ওই টাজে ওড়দজক 
চ্জল ন ল িুিে একা একা িজস থাকজলা। এজক এজক িনু্ধজদর 
সাজথ সিার নদখ্া হজলা ড়কিুিণ আেন্দ হল। ড়িদায়ী মােপত্র 
ড়েজয় সু্কজল ড়দজক একিার নদজখ্ ক্লাস-রুমগুজলা িাজলা িাজি 
একিার কজর নদজখ্ িুিে সকাল-সকাল িাড় জত চ্জল এজলা। 
তখ্েও িুিে িুেজত পাজরড়ে সু্কল-জীিজের মায়া এতটা  িীর 
হয়। পরীিার নরজাল্ট সিড়কিু হজয় ন ল, এখ্ে িুিে কজলজজ 
পজ । মজে পজ  যায় ড়িদায়জিলার কথা সু্কজলর। নসড়দে েদীর 
ইাজর িজস ফুরফুর িাতাজস সি নযে মজে প ড়িল। মজের 
মড়ণজকািায়, স্মতড়তর পাতায় সড়তযই ড়িদায় নিলার ড়দেটা িুিজের 
কাজি অতযন্ত দুিঃজখ্র ড়িল ড়কন্তু নস িুেজত পাজরড়ে তখ্ে। আজজক 
একটা িির নপড়রজয় তা িুেজত পারজলা িুিে। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৩ 

সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- রাহুল হালদার 

 

सुभाषितम् - 

मनसा षिन्तितं कारं्य विसा न प्रकाशरे्यत् । 

मंते्रण रक्षरे्यद् गूढं कारं्य्य िाषि षनर्योजरे्यत् ।। 

 

সুিাড়ষতম্ - 

মেসা ড়চ্ড়ন্ততিং কাযিিং িচ্সা ে প্রকাশজয়ৎ। 

মজন্ত্রণ রিজয়ৎ  ূঢ়িং কাযিযিং চ্াড়প ড়েজযাজজযৎ।। 

 

অথি - 

মজে িািা কাজজক মুজখ্ প্রকাশ করা উড়চ্ত েয়, সি শড়ক্ত ড়দজয় 
তাজক রিা করা উড়চ্ত, আর মজের মজইয ড়চ্ন্তাটা নরজখ্ তাজক 
কাজযির রূপ নদওয়া উড়চ্ত। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৩ 

পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

হযাঁ, আড়ম োরী, আড়মও পাড়র, 

এড় জয় এজস তাই েতুে সমাজ  ড় ...। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৩ 

 

 

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

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িিাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পািাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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িড়ি ও িািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

আশ্রয়... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পািাজত 
পাজরে:- 

▪ ি া  

▪ কড়িতা (অেড়ইক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নিাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষণমূলক নলখ্া  

▪ িড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লা জি নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজত পাজরে এই েের এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়িজযা ও। 

পাজয় পাজয় ১৮৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জি আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে িড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই িড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড 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 নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ িড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অিকাজশ... 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৮৩ 

৭ই মাচ্ি, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িিা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদষ্টা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়িড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সিড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

 াঙু্গড়ল 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 
ড়েড়বিইায়। ি া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, িড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহেড়তিাজরর মজইয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাি।। 


