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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, কত ষ্ণ রায়, মহুয়া ন াষ, ন ৌরি 
নদি, নসৌড়মত সরকার, শিংকর হালদার, নশৌড়িক রায়, 
অোড়দ মুখ্াড়জি, দীড়পকা চ্ক্রিতিী (সরকার), েীতা কড়ি, 
আবু্দল রাহাজ, নদিড়িতা ন াষ, অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী, 
উপাসো এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
ড়সজেমার োয়কজদর নদজখ্ সাধারণ মােুষ অেুকরণ করার নচ্ষ্টা 
কজর। ড়িক নতমড়ে িীষণিাজি  তণা কজর খ্লোয়কজদর। মূলত 
এটাই লিয করা যায় সাধারণ ড়সজেমাজেমী মােুষজদর মজধয। 
োয়কজদর োয়জকাড়চ্ত অড়িিযাড়িজত সকজলর মে উদজিড়লত হজয় 
ওজি। অজেকসময় নতা নেিা তজহর মজধযই খ্লোয়কজদর মারজত 
উদযত হে দশিকরা। মােুজষর মজে একটা ধারণা  জ  ওজি নয 
ড়সজেমার োয়ক মাজেই িীষণ িাজলা আর খ্লোয়ক মাজেই িীষণ 
খ্ারাপ একজে মােুষ। তজি ড়ি ত িছজর কজরাো আিজহ  টা 
ড়িড়িন্ন  টো েিাহ মােুজষর এই ধারণা পড়রিতিে করার জেয 
যজথষ্ট। লকাাউে পড়রড়থিতড়তজত যখ্ে নদজশর নখ্জট খ্াওয়া মােুজষর 
দুড়িিষহ অিথিতা ড়িক নতমে সময় মােুজষর পাজশ এজস দাাঁড় জয়জছে 
তথাকড়থত ড়সজেমার খ্লোয়ক িজল পড়রড়চ্ত সেু সুদ। শুধু তাই 
েয় তার পজরও সাধারণ মােুজষর ড়িপজদ-আপজদ েড়তমুহূজতিই 
পাজশ আজছে সেু সুদ মহাশয়। ড়িপজদর ড়দজে সাধারণ মােুজষর 
কাজছ ড়তড়ে নযে হজয় উজিজছে সািাৎ ি িাে। ড়সজেমার 
খ্লোয়জকর িাস্তি জীিজে োয়ক হজয় ওিাজক সাধুিাদ জাোজেে 
নদজশর সাধারণ মােুষ। 
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িাাঁধজত নচ্জয়ড়ছলাম েদীজক 

তন্ময় নদি 

 
িাাঁধজত নচ্জয়ড়ছলাম েদীজক। 

তা নয কত ি  িুল ড়ছল িুঝজত পারড়ছ এখ্ে। 

শরীর জুজ  জজলর দা  ড়েজয় তীব্র নরাজত নিজস 

চ্জলড়ছ অজাোর ড়দজক 

 

নপড়রজয় যাড়ে অজর শহর, গ্রাম, িন্দর, নলাকালয়। 

নকাথাও নদখ্ড়ছ েদী নপড়রজয় লাল পাজরর নিোরড়স 

পজ  সদয ড়িিাড়হত একড়ট নমজয় শ্বশুর-িাড় র ড়দজক 

যাজে। নকাথাও আিার সিংসার িাঙার শব্দ 

 

নকউ একড়দজক সন্তাজের জেয মােত করজত জজল 

োমজছ, নকউ আিার াুি ড়দজয় উিল পরমাত্মীজয়র 
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সৎকার করার পর 

 

নকউ ড়দেির মাছ ধরজছ িাড় জত অজপিারত িুধাতি 

মুজখ্ একটু িাত তুজল নদিার জজেয, নকউ আিার 

আজমাদেজমাজদর জেয নেৌকাড়িহাজর িযস্ত 

 

েদীজক িাাঁধজত নচ্জয় িুল কজরড়ছলাম। 

িরিং নশষ ো হওয়া এই চ্ক্রিুজহযর মাজঝ আড়ম 

ধীজর ধীজর জল হজয় উিড়ছ। 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৪ 

িযিধাে নযটুকু 

কত ষ্ণ রায় 

 

১ 

নযটুকু নদখ্া যাজে, নসটুকুই নদখ্ড়ছ  

মে   া  ল্প নক ো িাজলািাজস ! 

 

স্পষ্টত নযটুকু এখ্েও নজজ  আজছ তাই ড়দজয়  

রচ্ো নলখ্া যাক আ াই পাতা। 

 

তারপর একটা সমজয়র িযিধাে মাত্র  

নপাস্ট হজত নযটুকু সময় েজয়াজে। 

নসটুকু অজপিা এখ্ে সিাই কজর। 
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২ 

নসঞু্চড়র করজত আর মাত্র আটােব্বই দরকার ! 

ততিজণ একটা িুেজকা েততয পড়রজিশে হজয় যাক। 

এই 'নপ  িাো'। নেশা লাজ  ো নকে ? 

 

মুজখ্ নকউ এিাজি সুরা নেজল নদয় ো িনু্ধ। 

একটু সািধাজে। 

সড়র, সড়র... 

নপাস্ট করা হয়ড়ে এখ্েও। 
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োরীড়দিজসর দািী 

মহুয়া ন াষ 

 

আজ সারাড়দে োরীড়দিস... গ্রাম, শহর, রাজয, নদশ েয় সমস্ত ড়িশ্ব 
জুজ । 

েড়তড়ট োরীই ড়ক আজ হজয় ন ল তজি 

এক একজে তাি  নসড়লড়ব্রড়ট ! 

শরীজর, মজে পজ ড়ে চ্ািুক ! হয়ড়ে ধড়ষিতা  জর ও িাইজর ? 

সিাই নপজয়জছ ড়দোজন্ত একড়ট কজর রুড়ট ? 

 

োরী যড়দ এতই দামী তজি, কেযাভ্রূণহতযা নকে চ্জল চু্ড়পসাজ  ? 

সম্মাজের জয়ড়টকা পড়রজয় োরীর ধষিণ নকে চ্জল মজে ও শরীজর ! 

 

 রজামাই িজল রি যড়দ ওজি, 

 রিধূ রি নকে ওজি ো ? 
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োরীর  জিি জজন্মও পুরুষ 

নতামার নপৌরুষ নকে লাজজ মজর ো ?  

 

মিীরাড়ের সম্মাে চ্াই েড়ত সকাল নথজক মাঝরাজত... 

কথা ড়দজত পাজরা তুড়ম ড়িশ্বসিংসার ! 

তা পাজি োরী ড়িজশ্বর দরিাজর ? 
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আমরা নথজক আড়ম 

ন ৌরি নদি 

 

চ্াইড়ে নপজত, যাই ড়ে ছুজত 

িদলাইড়ে হাড়স কান্না। 

তিু ড়েড়শরাজত নরজখ্ড়ছ ওই িায়ো। 

 

হয়জতা পাড়রড়ে স্বপ্ন নদখ্াজত ; 

ড়েয় নসই মুহূজতির ড়মজথয অজুহাজত। 

 

িদজলছ তুড়ম সমজয়র স্বিাজি ; 

তিুও িদলাইড়ে আড়ম নতামার অিাজি। 

 

থামজত ড়শজখ্ড়ছ এখ্ে, তাইজতা াাড়কো আর ; 

সড়তযর সামজে নরজখ্জছা তুড়ম, ড়মজথয েড়তিার। 
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ড়হজসজির খ্াতায় িতড়ত জজমজছ অজেক, 

িজলড়ছজল করড়ছ িুল, অিযাস করজত আজি । 

 

সূযিাজস্তর সময় ড়ছল নসই নশষ কথা ; 

কাতজরড়ছলাম ড়েজজজক, সামজলড়ছল নকউ। 

 

ো আর পাড়রড়ে হাড়রজয় নযজত। 

সময় ড়ছল অজেক, ড়েজজজক খু্াঁজজ নপজত। 

 

পূণিতার নচ্ষ্টায় অিাি ড়কছুই ড়ছল ো ; 

আমরা নথজক আড়ম পথটা সহজ ড়ছল ো। 
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নেম মাজে 

নসৌড়মত সরকার 

 

নেম মাজে যন্ত্রণা- 

নকেো িতিমাে সমজয় নিড়শরিা  নেম পূণিতা পায় ো। 

নেড়মজকর অিথিতা হয় অমািসযা রাজতর চ্াাঁজদর মতে 

তার মজের িযাথা সকজল িুজঝও নিাজঝ ো। 

নক নসই নেড়মজকর ড়পজি হাত িুড়লজয় িলজি- 

"অতীত িুজল িতিমাজে িাাঁজচ্া সি সম্পকি িড়িষযৎ পায় ো, 
আকাজশ অজেক তারা সি তারা নতা আর ন াো যায় ো"। 

নসই আহত নেড়মজকর সঙ্গী হয়-ড়েজকাড়টজে নমা া দুড়ট নিাাঁট ! 

অন্ধকার  ড়লর মাজঝ আজলার নখ্াাঁজজ, আজও তার অজপিায়। 
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সাথী 

শিংকর হালদার 

 
তি ড়েরিতা'য়... ড়িষন্ন দুপুর 

থমজক যায় মুজখ্র িাষা, 

শেশে িায় জাড় জয় নতাজল  

লুকাজো নমার িুজকর আশা। 

 

িািুক আড়ম নতামাজক ড়েজয় 

মুহূতি এাঁজক হাড়রজয় নফড়ল, 

নদিদারু আজ সঙ্গী আমায়  

তার-ই ছাজয় ড়েজজজক নমড়ল। 

 

ড়কছু িজলা নতামার মজতা  

রড়ঙে ো'হজয় ড়িিণি নহাক, 
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ফুল ড়কন্তু ফুল-ই হয়  

শান্ত্বো নদয় জু ায় নচ্াখ্। 

 

িসন্ত এল ফাগুে দ্বাজর 

ফুল নফাটাজত েতীিায় থাড়ক, 

সড়তয ো'হয় ড়মজথয িজলা  

নকাে োজমজত নতামায় াাড়ক। 

 

ইজে কজর নতামার ড়েজয় 

শূজেয িাাঁড়ধ  র-িাড় , 

িালিাড়স িলজত ড় জয় 

িাজরিাজর িুল কড়র। 

 

দূর সীমাোয় নদজিা পাড়  

নমজ র নিলায় ির কজর, 
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ড়েতয সাথী হজি আমার 

িাজমতর হাত'ড়ট ধজর ? 
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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 েড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
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পড়রণয় 

নশৌড়িক রায় 

 

ড়েিঃশজব্দ দরজাটা নিজল  জর েুকজলা অড়িক। সুসড়িত ফুলসিার 
খ্াজটর ড়দজক এড় জয় ড় জয় দুষু্টড়ম িরা  লায় েশ্ন করজলা 
শড়মিলাজক, "ড়কজ া, িাইজরই দাাঁড় জয় থাকজিা ? ড়িতজর আসজত 
িলজিো ?" শড়মিলা লাজুক মুখ্ কজর িজস আজছ। এিার একটু 
মাথাটা তুলজলা, তারপর ধীজর ধীজর িলজলা, "ড়িতজর আসজি ড়কো 
িাজলা কজর নিজি োও আজ । েয়জতা পজর কথা নশাোজি নয 
আড়ম ড়িতজর আসজত িজলড়ছ িজল এজসজছা। তারপর ড়কছু সময় 
পর নতামার হয়জতা মজে হজি, ইস নকে নয ড়িতজর এলাম, ো 
এজলই িাজলা হজতা"। এই কথা িজল শড়মিলা ড়হড়হ কজর নহজস 
নফলজলা। অড়িক নিশ লিায় পজ  ন ল। অড়িজকর মুখ্ নদজখ্ 
শড়মিলার আরও হাড়স নপজয় ন ল। 

অড়িক আর শড়মিলা ইউড়েিাড়সিড়টর িনু্ধ। যড়দও সািজজট আ আলাদা 
ড়ছল দু’জজের, তিু ওজদর আলাপ হজয়ড়ছল কযাম্পাজসই। শড়মিলার 
িনু্ধ ঈশােী ড়ছল অড়িজকর নছাটজিলার িনু্ধ। ওর মাধযজমই আলাপ 
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হয় দু’জজের ইউড়েিাড়সিড়ট কযাড়িজে। েথম আলাজপই নিশ িনু্ধত্ব 
হজয় ন ড়ছল দু’জজের। অড়িকজক টাটা কজর চ্জল ন ল ওরা। 
এরপর অজেকড়দে হজয় ন ল নদখ্া হয়ড়ে অড়িক আর শড়মিলার। 
এমড়ে কজরই চ্লড়ছল। এরই মজধয ইউড়েিাড়সিড়টর থাাি নসজমস্টার 
শুরু হজয় ন ল। একড়দে ইউড়েিাড়সিড়টর নসন্ট্রাল লাইজব্ররীজত নদখ্া 
হজয় ন ল দু’জজের। অড়িক একটা স্টাড়াজটড়িজল িজস প ড়ছল। 
শড়মিলাজক নদজখ্ উজি এল। ড়পছে নথজক ড়জজজ্ঞস করজলা, "ড়কজর 
শড়মিলা নকমে আড়ছস?" শড়মিলা ওর ড়দজক তাড়কজয় নহজস িলজলা, 
"আজর তুই, এই চ্লজছ নর, তুই নকমে আড়ছস? এক্সাম নকমে 
হজে?" অড়িক িলজলা, "ফালতু নর, একদম িাাঁশমাকিা নকাজেে 
করজছ আমাজদর। জাড়েো কটায় সাড়ি খ্াজিা। তুই নতা একদম 
ফাড়টজয় ড়দড়েস এক্সাজম নসটা নিশ জাড়ে। তুই নতা খু্ি পড় স, 
আড়ম একদম ফাাঁড়কিাজ।" শড়মিলা হাসজত হাসজত িলল, "হযাাঁ, 
নসই নর। এতিণ লাইজব্ররীজত িজস নক প ড়ছল শুড়ে ?" অড়িক 
মুচ্ড়ক নহজস িলজলা, "নস নতা এখ্ে িযালায় পজ । ওই কথায় 
িজলো িযালার োম িািাড়জ।" দু’জজে খু্ি হাসজলা। অড়িক 
িলজলা, "তুই ড়ক িই ড়েজত এজসড়ছস ?" শড়মিলা িলল, "হযাাঁ নর, 
একটা নপপাজরর নোটস আপজাট করজিা। আো আড়সজর।" 
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অড়িক াাকজলা ওজক, "শড়মিলা, নতাজক নফসিুজক নেন্ড ড়রজকাজয়স্ট 
পাড়িজয়ড়ছ, অযাকজসপ্ট কড়রস।" শড়মিলা "আো" িজল চ্জল ন ল।  

শড়মিলা অযাকজসপ্ট কজরড়ছল অড়িজকর পািাজো নেন্ড ড়রজকাজয়স্ট। 
নসজমস্টার নশষ হজলা। নিশ ড়কছুড়দে ছুড়ট। দুজজেই নিশ রাত 
অিড়ধ অেলাইে থাকজতা নফসিুজক। অড়িক মযাজসঞ্জাজর ড়পিং 
করজলা শড়মিলাজক। নসই নথজক নমজসজজ কথা শুরু হজলা ওজদর। 
ওজদর িনু্ধত্ব অল্প আলাজপই ক্রজম ড়েড়ি  হজত শুরু কজর। ওরা 
নিশ িুঝজত পাজর ওজদর িািো ড়চ্ন্তার মজধয খু্ি ড়মল। ওরা 
মাজঝমজঝই একইসাজথ একই কথা িজল নফজল। অড়িক সিসময় 
চ্াইজতা শড়মিলাজক োেিাজি সাহজযাড় তা করজত। অড়িজকর সাহাযয 
করা, পজরাপকার করা স্বিাি হজলও, শড়মিলার নিজত্র তার 
ড়িজশষত্ব ড়ছল। তাই ওজদর িনু্ধত্ব ড়েজজজদর অজাজন্তই অেযড়দজক 
নমা  ড়েড়েল। িনু্ধজত্বর জায় া জুজ  ওজদর জীিজে এল নেম। 
শড়মিলা নতা মজে মজে চ্াইজতা নয অড়িক ওজক মজের কথটা 
িলুক, েয়জতা নসই িলজি অড়িকজক। নশষ পযিন্ত অড়িক একড়দে 
িজলই নফলজলা মজের কথাটা। নেম শুরু হজলা দু’জজের। িনু্ধর 
সাজথ নেম হজল িযাপারটা নিশ িাজলা হয়। ওজদরও নতমেই 
চ্লড়ছল। ইউড়েিাড়সিড়টর নকাসি কমড়িট কজর চ্রম নিকারজত্বর 
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মজধয প জলা দু’জজে। শড়মিলার এজকর পর এক ড়িজয়র সম্বন্ধ 
আসজত লা জলা আর নস সি িাড়তল করজত লা জলা অড়িজকর 
উপর িরসা কজর। একটা সময় পর অড়িজকর মজে হজত লা জলা 
নয নস শড়মিলার নযা যই েয়। এই হীেমেযতা তাজক ড়দেরাড়ত্র কুাঁজ  
কুাঁজ  নখ্জত লা জলা। একড়দে অড়িক শড়মিলাজক িজলই িসজলা, 
"তুই িাড় র পছন্দ করা পাত্রজক ড়িজয় কজর নে শড়মি, আড়ম িযথি 
সিড়দক ড়দজয়।" শড়মিলা চ্মজক উিজলা ওর কথা শুজে। তার মজে 
হজলা নযে পাজয়র তলার মাড়ট সজর যাজে। নকাজোরকজম ড়েজজজক 
সামজল ড়েজয় িলজলা, "এসি ড়ক িলড়ছস অড়ি ? নতার ড়ক মাথা 
খ্ারাপ হজয় ন জছ ? ড়কসি িলড়ছস পা জলর মজতা ?" অড়িক চু্প 
কজর থাজক তারপর িজল, "িনু্ধই িাজলা ড়ছলাম, নেমটা ো 
করজলই িাজলা হজতা।"  

আসজল সমিয়সী নেজম অজেক সমসযা থাকজলও ওজদর নেমটা 
ড়িক নপাশাড়ক নেম ড়ছজলা ো। িনু্ধত্বটা অটুট ড়ছল িজলই শড়মিলার 
িাজলািাসা ড়জজত যায়। েড়ত নসামিার নিালাোজথর চ্রজণ করা 
শড়মিলার োথিো ড়িফজল যায়ড়ে। অড়িজকর িযাজের চ্াকরীটা হজয় 
যায়। তাই নশষ পযিন্ত আজ এই শুিিজণ ড়মজলজছ দুজজে। িনু্ধত্ব 
খ্াাঁড়ট হজয় নেম হয় অমর। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৪ 

নসই রাত 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

আজ নথজক োয় ৫ িছজরর আজ র  টো এখ্জো মজে প জল শুি 
সমস্ত শরীর কাাঁটা ড়দজয় উজি, নসই রাজতর নিলায় ড়ক কজর িাড়  
ড়ফজর এজসড়ছল ! 

নসই ড়দে ড়ছল বিশাখ্ মাস, খু্ি  রম পজ ড়ছজলা নসই সময়  
গ্রাজমর কত ষকরা ধাে নকজট মাড় জয় খ্  শুড়কজয় নখ্ালা মাজির 
মজধযই জায় ায় জায় ায় সূ্তপ কজর নরজখ্জছ ! তখ্ে লাইট অফ 
ড়ছল িজল গ্রাজমর অজেক নলাক রাজতর নিলায় ঐ  জ র মজধযই 
শুজয় হাওয়া নখ্জতা ! শুি তাজদর মজধযই ড়ছজলা, নিশ হাওয়া 
িইড়ছল িজল শুি একটু ঐ  জরর মজধযই শুজয় পজ ড়ছজলা, কখ্ে 
নয  ুড়মজয় পজ ড়ছজলা মজে নেই ! যখ্ে  ুম িাঙজলা তখ্ে অজেক 
রাত, চ্ারপাজশ তাড়কজয় নদজখ্ পাজশ নকউ নেই নসই একা আজছ ! 
অিাক হজয়  ড় র ড়দজক তাড়কজয় নদজখ্ তখ্ে রাত ড়তেটা িাজজ ! 
নস খ্াড়েকটা িয় নপল, তখ্ে শুেজত নপজলা কাজরা খ্ক খ্ক কজর 
কাড়শর আওয়াজ ! িয় নপজয় তাড়কজয় নদজখ্ তার সামজে ড়দজয় নক 
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নযে সাদা চ্াদর মুজ  একটা নলাক হাাঁটজছ ! নসই তখ্ে সাহস 
কজর িলজলা নক ? তখ্ে ঐ নলাকটা তার কাজছ এজস িলজছ এত 
রাজত এইখ্াজে নকে ? চ্ল নতাজক িাড়  ড়দজয় আড়স, আওয়াজটা 
শুজে নচ্ো নচ্ো মজে হল, শুি িলজলা আজর তুড়ম রড়হম কাকা 
এত রাজত তুড়ম ড়ক করজছা ? রড়হম কাকা হাসজত হাসজত িলজলা 
এখ্জো আমাজক মজে নরজখ্ড়ছস চ্ল িাড়  ড়দজয় আড়স নতাজক ! 
তখ্ে খু্ি নজার হাওয়া িয়ড়ছজলা, নসই হাওয়াজত শুি সারা শরীর 
িান্ডা অেুিি করজলা ! যাই নহাক রাস্তায় নযজত নযজত শুি রড়হম 
কাকা-নক িলজলা নতামাজক নতা অজেক ড়দে নদড়খ্ড়ে নকাথায় 
থাজকা, নসই নয নতামার ড়চ্ড়কৎসার জেয কলকাতা ন জল তারপর 
নতামার নকাে খ্ির নেই ! রড়হম কাকা হাসজত হাসজত িলজলা 
সিাই জাজে শুধুমাত্র তুই জাড়েস ো আমার ড়িকাো ! িাড় র 
সামজে এজস শুি িলজলা আড়ম চ্জল এজসড়ছ িজল, ড়পছজে তাড়কজয় 
আর রড়হম কাকা-নক নদখ্জত নপল ো ! িাড় জত এজস ড়ক িাণ্ডা 
লা জছ শুির, তা াতাড়  শুজয়  ুড়মজয় প জলা নসই ! পজররড়দে 
সকাজল উজি নসই রড়হম কাকার িাড়  ন জলা নদখ্া করজত, রড়হম 
কাকা িাড় জত ড় জয় শুেজলা নয রড়হম কাকা দুই িছর আজ ই 
নাঙু্গজ্বজর মারা ন জছ ! কথাটা শুজে শুি সমস্ত শরীর িান্ডা হজয় 
ন ল, কাল রাজতর তজি ড়ক রড়হম কাকা আত্মা ড়ছল, িজয় আর 
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নকােড়দে রাজতর নিলায় নির হয় ো, মাজঝ মাজঝ খ্ক খ্ক কাড়শর 
আওয়াজ শুেজত পায়, আজও নসই রাজতর কথা িুজল নযজত 
পাজরড়ে মে নথজক ! 
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অজচ্ো শহর 

দীড়পকা চ্ক্রিতিী (সরকার) 

 

মাজঝ মাজঝ যাই ো নতার শহজর, 

োয় নরাজই যাই, 

তজি আজ আর যাই ো 

নতাজক খু্াঁজজত । 

আড়ম শুধু চ্াই নতার িতড়তগুজলা মুজছ নফলজত । 

িতড়তগুজলা আর আ জল নরজখ্ লাি ড়ক িল ? 

তারা নয েয়জকা আপে । 

িতড়তগুজলা আজ িড্ড পর, 

রাজখ্ ো তারা মজের খ্ির । 

জীিজের খ্াত আজ অেয নমাহোয়, 

িাজলা থাড়কস তুই ড়েয় ড়িকাোয়। 
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েথম নদখ্া 

েীতা কড়ি 

 
েথম নযড়দে নদড়খ্েু নতামায় িাজলালা া ড়ছজলা মজে 

নসই িাজলালা া িাজলািাসা কজর নরজখ্ড়ছ সিংজ াপজে 

আাঁড়খ্জত আাঁড়খ্জত কথা কজয়ড়ছজল, িজলড়ছজল িাজলা লাজ  

তাই নতা তুড়ম আজসা িাজর িাজর েি নেম অেুরাজ । 

 

নেম কাজর কয় িুড়ঝড়ে নসড়দে, মতদু হাড়স নহজসড়ছজল 

নসই হাড়স ড়দজয় নেজমর পরাজ  ড়েজজই রাড়ঙ্গজয়ড়ছজল 

সাতই নপৌজষর নমলা িজসড়ছল শাড়ন্তড়েজকতে োঙ্গজণ 

িনু্ধসাথীরা ড় জরড়ছল সি নতামার আমার মাঝখ্াজে। 

 

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

আজিজ র নসই নচ্াজখ্র নেশাজক নেম নিজি কাাঁড়দ এই আড়ম 
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নসই নেমজকই ড়জইজয় নরজখ্ড়ছ, িুলজত পাড়রড়ে কখ্জো তা 

তাহজল ড়ক কজর পা লাড়ম িড়ল ? মজের  িীজর ি যাকুলতা। 

 

আজ তুড়ম চ্জল ন ছ িহুদূজর, আাঁড়খ্ খু্াঁজজ মজর অহরহ 

কজতা নয নিাঝাই, নিাজঝো পরাণ, যাতো নয িজ া দুিঃসহ 

নপড়রজয় ন জছ ড়দে, মাস, কাল, ড়ফিছর আজস নসই নস ড়দে 

কদজম্বর তজল কজয়ড়ছজল কথা, েথম নেজমর ড়দে রড়ঙে। 

 

েথম নদখ্ার নসই শুিিণ 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 আড়ছ শুধু যড়দ মজে পজ  নসই ড়তড়থ 

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

আবু্দল রাহাজ 

 
নসড়দে সু্কজলর ড়িদায় অেুষ্ঠাজে ড়িদায়ী পজিির নশষ ড়েজিদে চ্লজছ। 
নদশাত্মজিাধক  াজে সারা সু্কজল এক মজোরম পড়রজিশ সতড়ষ্ট 
হজয়জছ। মাইজক সযাজররা িারিার ন াষণা করজছে আর একটু 
পজরই আমাজদর ড়িদায় অেুষ্ঠাে, আর একটু পজরই আর একটা 
িযাচ্ হজয় যাজি োিে, এসি কথা শুরু নথজকই নশাো যাজে। 
আমরা যখ্ে  সু্কজলর নিতজর েজিশ কড়র তখ্ে নদড়খ্ নছজল-
নমজয়জদর মজে নিশ আেন্দমুখ্র ছড়ি ধরা প জছ। আমার িনু্ধজক 
ড়জজজ্ঞস করলাম হযাাঁজর আজজক আমরা োিে হজয় যাজিা। 
একজে নহজস িলল তা োজতা ড়ক আজীিে এই সু্কজল থাকড়ি 
তুই? তারপর ড়কছুিণ িাজদই এজক এজক ড়িদায়ী ছাত্র-ছাত্রীজদর 
োম ন াষণা করা হল, নশজষ আমার োম আসজলা। ড়িদাজয়র স্বাদ 
গ্রহণ করার পর িারিার নযে সু্কজলর  রগুজলার ড়দজক মে 
যাড়েল, নসই নচ্ো ছড়ি আর নদখ্া যাজি ো সু্কজলর  রগুজলা নযে 
তাড়কজয় আজছ আমাজদর ড়দজক হয়জতা নসই জায় াগুজলাজত 
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আিারও েতুে মুখ্ এজস িরাট হজয় যাজি। সড়তয এ নযে এক 
লীলাজখ্লা।  আিারও সযারজদর মুজখ্ শুেজত নপলাম এই মুহূজতি 
আমরা আজরকড়ট িযাচ্জক ড়িদায় ড়দলাম আজ নথজক ওরা আমাজদর 
োিে ছাত্র-ছাত্রী। ড়কন্তু হযাাঁ ওরা আমাজদর হৃদজয়র মধযমড়ণ। 
কথাটা শুজে িাজলা লা জলা ড়কন্তু িতড়তগুজলা নযে মজের 
মড়েজকািায় আজীিে ন াঁজথ রইল। নিশীিণ থাকা হজলা ো, সু্কল 
নথজক িাড়  আসার সময় িারিার মেটা ড়ছল সু্কজলর ড়দজক। ড়কন্তু 
এটা নতা নসই লীলাজখ্লা যা িছজরর পর িছর ধজর হজয় আসজছ। 
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পাি-েড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে-  নদিড়িতা ন াষ
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িইজয়র োম-  নক িাজায় িাাঁড়শ

নলখ্জকর োম-  ড়িজোদ ন াষাল

েকাশেী-  ড়মত্র ও ন াষ পািড়লশাসি 

পাি-েড়তড়ক্রয়ায়-  নদিড়িতা ন াষ

 

ড়িজরাহী কড়ি কাজী েজরুল ইসলাজমর সমগ্র জীিেজক নকন্দ্র কজর 
জন্ম নথজক মততুয পযিন্ত োোে অজচ্ো কাড়হেী সুদী ি উপেযাজসর 
আদজল সহজ সরল িাষাজত রড়চ্ত নলখ্ক ড়িজোদ ন াষাজলর 'নক 
িাজায় িাাঁড়শ' িইড়ট। ১৮৯৯ সাজলর জন্ম নথজক ১৯৭৬ সাজল মততুয 
পযিন্ত ৭৭ িছজরর জীিজে তাাঁর জীিজের োোে উত্থাে-পতজের 
 ল্প িইড়টর েড়তড়ট পতষ্ঠার শব্দ িাকয অির জুজ  িাস্তিরূজপ 
িড়ণিত। নযখ্াজে ফুজট উজিজছ তাাঁর নসোিাড়হেীজত নযা  নদওয়ার 
কমিজীিে, নদশাত্মজিাজধর আজি , গ্রাম-িািংলার োকত ড়তক নশািা, 
িারিংিার আসা স্বল্প সমজয়র নেম; যা পড়রড়থিতড়তর চ্াজপ অপূণি 
নথজক ন জছ েড়তিারই। জীিজের োয় অড়ধকািংশ সময়ই ড়তড়ে 
িাইজরর জ জতর সাজথ সম্পকি ড়ছন্ন কজর ড়েজজর মজতা থাকজত 
নচ্জয়জছে, ড়েজজজক কখ্েও এক জায় ায় নিশীড়দে নিাঁজধ রাখ্ার 
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পিপাতী ড়ছজলে ো। সুর-ছন্দ- াে-কলজমর নেশায় ড়তড়ে মশগুল 
ড়ছজলে। এসি ছা া তাাঁর জীিে অথিহীে ড়ছজলা। এমেড়ক ড়তড়ে 
নসোিাড়হেীজত নযা দাে কজরও ড়েয়ড়মত সাড়হতযচ্চ্িায় রত ড়ছজলে। 
তজি ড়তড়ে ড়েজজর রড়চ্ত  াে-কড়িতার নথজকও ড়িশ্বকড়ি 
রিীন্দ্রোথ িাকুজরর কড়িতা- াে নিড়শ কণ্ঠথিত রাখ্জতে। েজরুজলর 
জীিজের নিড়শরিা  সমজয়ই যাাঁরা তাজক ড় জর ড়ছজলে; তাাঁজদর 
মজধয উজিখ্জযা য হজলে- ড়েয় িনু্ধ বশলজােন্দ, প াজশাোর জজেয 
একসাজথ নিাড়ািিং থাকা ড়ছেু, স্ত্রী েমীলা, ি জিৌমা উমা এিিং 
আজরা অজেকই। কড়ির আ াজল থাকা েজরুজলর অেয এক 
অজচ্ো জীিে পািকরা এই িইড়ট পজ ই অেুধািে করজত 
পারজিে। তাই, রিীন্দ্রোজথর মজতাই িাঙাড়লর কাজছ অেয এক 
ড়চ্রস্বরেীয় িযড়ি েজরুল ইসলামজক সমূ্পণিরূজপ জােজত হজল 
িািংলা িাষায় নলখ্া তথয পূণি এই িইড়ট পািক জণর কাজছ 
িীষণিাজি সমাদতত হজি আশা রাখ্ড়ছ। 
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সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- অড়িড়জৎ ড়মস্ত্রী 

 

सुभाषितम्- 

धनधान्यप्रयोगेिु तथा षिद्यागमेिु च। 

आहारे व्यिहारे च त्यक्तलज्जः सदा भिेत्।। 

 

সুিাড়ষতম্- 

ধেধােযেজয়াজ ষু তথা ড়িদযা জমষু চ্। 

আহাজর িযিহার চ্ তযিলিিঃ সদা িজিত্।। 

 

অথি- 

ধেধােয আদাে-েদাে কাজল, ড়িদযা ড়শিার সময়, আহাজর িা 
নিাজে িযাপাজর এিিং ড়িষয় ড়েজয় তকি উপড়থিতত হজল সিিদা লিা 
তযা  কড়রজিে, েজচ্ৎ িড়তগ্রস্ত হইজিে ।। 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

িসন্ত এজসজছ নমাজদর মজে-োজণ। 

িসন্ত নলজ জছ পলাশ ফুজলর  াজে। 
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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  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পািাে। 

 

ড়েয় পািক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও িািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

িসন্ত এজস ন জছ... 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৪ 

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

▪ ছ া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ েিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষণমূলক নলখ্া  

▪ ছড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা াক 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 জছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

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

পাজয় পাজয় ১৮৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়েয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জছ আমাজদর েড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

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

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

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল াক 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-১৮৪ 

১৪ই মাচ্ি, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

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

 াঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেে 

েড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই েশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, েিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


