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ড়িক্রম শীল

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

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৮ 

- তন্ময় নদি, হড়রৎ িজ্যাপদ াধ্যায়, শ্রািেী 
ভট্টাচ্ার্যিয, কত ষ্ণ রায়, নসৌড়মত সরকার, নকৌড়শক রায়, 
সায়ে িড়িক, ড়িজিক রায়, অোড়দ মুখ্াড়জি, জড়য়তা 
চ্যাটাজিী, অড়িড়মত্র, দীড়পদ কা সরকার চ্ক্রিতিী (দীপদ া), 
নেহা রায়, উপদ াসো এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং হাড়ফজুর 
রহমাে। 
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ফড় িং কথা 
নদজশ এখ্ে কজরাো সিংক্রমজির ড়িতীয় নেউ চ্লজে। িা জে 
কজরাো আক্রান্ত রুগীর সিংখ্যা। নকউ নকউ িলজেে কজরাোর 
ড়িতীয় সিংক্রমি হজি প্রথমড়টর নথজকও ভয়িংকর। এর কারি 
ড়হজসজি ড়িজশষজ্ঞরা কজরাো ভাইরাস ড়েজয় সাধ্ারি মােুজষর 
উদাড়সেতা, মাস্ক ো পদ  া, সািধ্ােতা িজায় ো রাখ্াজক দায়ী 
কজরজেে। প্রথম সাড়রর কজরাো নর্যাদ্ধাজদর পদ র এিার প্রিীিজদর 
ড়টকা নদওয়া শুরু হজয়জে সারা নদজশ। ড়টকা নেওয়ার পদ াশাপদ াড়শ 
মজে রাখ্জত হজি নর্য কজরাো ভাইরাস এখ্জো নদশ নথজক ড়েমম িল 
হজয় র্যায়ড়ে তাই িাড় র িাইজর নিজরাজল মাস্ক পদ  জত হজি, ড়ভ -
জমাজয়ত এড় জয় চ্লজত হজি। সাধ্ারি মােুজষর মজে এখ্ে 
একটাই আশঙ্কা এই িুড়ি আিার লকডাউে শুরু হজি। এই 
আশঙ্কার নথজক ড়িড়ভন্ন রাজয নথজক পদ ড়রর্যায়ী শ্রড়মকরা িাড়  ড়ফজর 
র্যাজেে। অজেজকই মজে করজেে নর্যজহতু ড়কেু রাজজয এখ্ে 
ড়েিিাচ্ে চ্লজে তাই তার পদ জরই নকাে ন াষিা আসজত পদ াজর। তজি 
েতুে কজর লকডাউে এর সম্ভিো নেই িজল জাড়েজয়জে নকন্দ্র। 
িাড় র িাইজর নিজরাজল মাস্ক পদ  ুে, সযাড়েটাইজার িযিহার করুে। 
সুস্থ থাকুে, ড়েরাপদ জদ থাকুে। 
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ইজেহার 

তন্ময় নদি 

 

এখ্াজেই নতা নশষ েয়। আরও পদ থ হাাঁটা িাড়ক... 

নভারজিলায় উজে তাই নিজ  রাখ্ড়ে উজোে 

 

নতামার, 

পদ াজয়র োজপদ  ভাজলািাসা ড়ফরজে  জর 

হাজতর নোাঁয়ায় আ জমা া ভাঙজে িাগাে 

এক সাড়জ ফুজল সাজজে জীিজের িারা্া 

 

খ্াাঁচ্া খু্জল পদ াড়খ্জদর উড় জয় ড়দজল। মুক্ত কজর 

ড়দজল সমে সত্ত্বা। আজলাোয়ায় ড়িজভদজরখ্া 
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েরম পদ ালজকর ড়শরস্ত্রাি চ্াড়পদ জয়, 

আড়দম পদ ড়থজকর মজতা ধ্রুিতারাজক সািী নরজখ্, 

নপ্রজমর ইজেহার ড়েজয় নহাঁজট চ্জলড়ে নতামার দুয়াজরর ড়দজক। 
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উজোজের লাউগাে 

হড়রৎ িজ্যাপদ াধ্যায় 

 

উজোজের লাউগােজক 

নেজলজমজয়রা আজ আর ভরসা কজর ো 

চ্াষী িািা িজল, অজেকদমজর ধ্ােজড়ম 

শুরুটায় নতা লাউগাে আসজতই পদ াজর 

 

সারা দুপুদ র  ুজমায় ো িািা 

সজের মুজখ্ গাজের লাউ দু'নটাজক জড় জয় ধ্জর িজল, 

আমার দুই পদ তড়থিী  

 

দুই নেজলজমজয় উজোজের অেকাজর 

িািাজক ভম ত নভজি ভয় পদ ায় 
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আর একটু পদ জরই 

ওরা দু'জে নকাঁজদ উেজি । 
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আজেষ 

শ্রািেী ভট্টাচ্ার্যিয 

 
চচ্জত্রর ড়রক্ততা নশজষ 

সিুজ আাঁচ্জল নেজকজে শরীর। 

ইড়ত উড়ত উজ  র্যায় 

িরা পদ াতা শি, অিিাচ্ীে। 

নপ্রৌঢ়তা সহিাজস মাজত েিীে নকৌমাজর্যির। 

এ এক আশ্চর্যি ড়মলে ! 

আমার র্যািতীয় শুষ্কতা, িযথিতাজক 

উড় জয় ড়দজয় নতপদ ান্তজরর মাজে 

এক চু্মুক ফুৎ-কাজর 

আড়মও ড়েিঃস্ব হজত চ্াই 

েিজজন্মর প্রিল আজেজষ। 
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আশা 

কত ষ্ণ রায় 

 

নকউ নকাজোড়দে ড়েরাশা ভাজলািাজস ো 

েীরিতাও নতা এক প্রকাজরর আশা, 

ড়েজিজে নিাঁজচ্ থাকার আশাও নতা একটা - 

স্বপ্ন। স্বপ্ন ো াও মােুষ িাাঁচ্জত পদ াজর ো। 

 

ড়েজমজষ র্যখ্ে সমে কল্পো নভজঙ র্যায়, 

তখ্ে মােুজষর কান্না পদ ায় ড়েকই, ড়কন্তু  

এ র্যািত মােুজষর ইড়তহাজস সি িযথিতার 

ভীজ ও, একটু উজ্জ্বল আশার ড়শখ্া জ্বজলজেই। 
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নখ্াাঁজ 

নসৌড়মত সরকার 

 

ফুটপদ াত, 

রাোয় এখ্ে নিজায় ড়ভ । 

তাই ফুটপদ াত ধ্জর চ্লজত হয়, 

মােুজষরা সি অোহাজর 

ফুটপদ াজতই তাজদর মরজত হয়। 

লাশগুজলা সি মজগি আজে, 

কজরাো এখ্ে নেই নর্য আর। 

তজি সিাই এখ্ে িাাঁচ্জত ড়শজখ্জে, 

েতুে কজর আজরকিার। 

শহর জুজ  হট্টজগাল 

এখ্ে সি ফুড়রজয় নগজে, 

নদ-দার-দুম েুটজে সি 
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গাড় গুজলা সি হাজতর কাজে। 

নকউ েুটজে ইসু্কজলজত 

নকউ িা নকাজো অড়ফজসজত। 

নকউ নকউ আিার নিকার আজে 

মাথা কুটজে পদ রীিাজত।। 
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প্রকত ড়তর অজপদ িা 

নকৌড়শক রায় 

 
নভাজরর আজলা ফুটজে, আধ্ার কাজলা ড়দগজন্ত। 

 ুম ভাঙ্গা নভার, েীল চ্াদর ড়িড়েজয় ড়দজে। 

এক থালা নগরুয়া আড়ির ড়েজয়, 

সমর্যি মঙ্গল আরড়ত করজি প্রকত ড়তর। 

পদ াড়খ্র কলকাকড়লজত মঙ্গল-ধ্বড়ে চ্াড়রড়দজক। 

নজজগ উেজে প্রকত ড়ত, 

আর একটা ড়দে, আজরা ড়কেু সময়। 

প্রীড়তড়ট জীি পদ াজি জীিজের উষ্ণ নোাঁয়া। 

িেস্পড়ত রিা কজর চ্লজি প্রকত ড়তর ভারসাময। 

জীিেজক অড়ত েগিয নভজি,  

ঔদ্ধজতযর চ্ম  ায় আধু্ড়েকীকরি। 

ড়কেু জীিে নদজি েি জীিজের অ িয। 
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মততুয হজি আোজচ্ কাোজচ্, জীিি অপ্রজয়াজজের। 

সেযা োমজি পদ তড়থিীর এক নকাজি। 

রাঙা আড়ির থালায় ড়েজয়, 

সেযা আরড়ত করজি অোচ্জলর সমর্যি। 

অজপদ িা আজরকটা সকাল, আজরকটা ড়দে। 

প্রকত ড়ত আিার উেজি নজজগ, 

ভরসা করজি তার নশ্রষ্ঠ জীজির নচ্তোয়। 

অজপদ িা কজর থাকজি, 

কখ্ে অহিংকাজরর চ্াদর সড়রজয়, 

নজজগ উেজি নসই নচ্তো। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপদ ে 
ড়দজত নর্যাগাজর্যাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপদ াস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপদ র উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা পদ  জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধ্ারািাড়হক গল্প 

এগাজরা িের 

সায়ে িড়িক 

পদ িি-১ 

 

পদ  ন্ত ড়িজকজলর সমর্যি অে র্যাওয়ার পদ জথ। অমল তখ্েও পদ জ ই 
চ্জলজে। োজদর ওপদ জরর নটড়িলটাও প্রায় অেকাজর নেজক এজসজে, 
এমড়েজত শীতকাজলর নিলা। 

িইটা িে কজর নস একহাত ড়দজয় তার নচ্াজখ্র জলটা মুেল। রড়ি 
োকুজরর কািুড়লওয়ালা পদ জ জে ড়কো, জল নমাোটাই স্বাভাড়িক। 

েীজচ্ ড়গজয় জযাজকটটা গাজয় ড়দল। সজে হজয় এজসজে। প্রড়তটা 
ড়দেই নস একটা কজর গল্প পদ  জি আর িাইজর নিজরাজি। স্বভাি 
হজয় এজসড়েল। 

অমজলর িািা ড়ড-গ্রুজপদ র একটা অড়ফজস কাজ কজর। তিুও 
কাউজক অভাি নপদ জত নদয়ড়ে, আজ পদ র্যিন্ত। মাসখ্াজেক হল 
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নদাতলার োদটা ড়দজয়জে। অমজলর িািা আসজল খু্ি অভাি ি  
হজয়ড়েল, তাই তার িউ-নেজলর প্রড়ত নকাজো অভাি রাজখ্ ো। 

"িািা, আড়ম একটু  ুজর আড়স" িজলই হু মু  কজর তার 
সাইজকলটা ড়েজয় নিড়রজয় নগল। অমজলর মা তাজদর পদ াজশর িাড় র 
িােিীর িাড় জত ড়গজয়ড়েল গল্প করিার জেয। তাই নস আজ 
িািাজক িজলই নিজরাল। 

অমজলর িয়স সজতজরা। দু’মাস আজগই তার জন্মড়দে ড়েল। নিশ 
ভাজলাভাজিই খ্াইজয়জে তাজদর িেুজদর। ইড়লজভজে উজেজে, েতুে 
েতুে সািজজক্ট ড়েজয়জে। পদ ােয িই নতমেভাজি ো পদ  জলও, গজল্পর 
িইজয়র প্রড়ত খু্ি আগ্রহ তার নস িািংলা নহাক, ড়কিংিা ইিংজরজী। 
আর তার িই পদ  িার সময় র্যড়দ নকউ ড়িরক্ত কজর, তাহজল খু্ি 
নরজগ র্যায় নস। 

মাজিমজধ্য নতা অমল ড়েজজও ভাজি নর্য, নস ড়ক করল এই 
সজতজরাটা িের, তার জীিজে। তার নিড়শরভাগ িেুরাই 
পদ  াজশাোয় নর্যমে ভাজলা, নতমড়ে তাজদর গালিজেন্ডরাও। র্যখ্ে 
সিাই একসাজথ িজস গল্প কজর, তখ্ে অমজলর ড়েজজজকই একা 
একা মজে হয়। 

"কীজর, আজ এত নদড়র করড়ল নর্য" সুজয় িলল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৮ 

"ো এমড়ে, একটা গল্প পদ  ড়েলাম নতা তাই" অমল িলল। 

সুজয় খু্িই কাজের িেু অমজলর। তার পদ াজশ সুজখ্-দুিঃজখ্ 
সিসময়ই থাজক িলজত নগজল। নস ভাজি, গালিজেন্ড নেজ  নগজে 
ড়েকই, ড়কন্তু সুজয় আমার সাজথ কখ্েই ড়িশ্বাস াতকতা করজি 
ো। এতটুকু নভজিই নস শাড়ন্তজত থাজক। আসজল প্রড়তটা মােুজষরই 
এমে নকাজো একজেজক দরকার র্যাজক নস সি খু্জল িলজত পদ াজর 
এিিং নস নশাজে। তাজদর িেুজদর মজধ্য অমলই একজে নেজল নর্য 
সি কথা খু্জল িলজত ভাজলািাজস এিিং হাড়সখু্ড়শ থাকজত 
ভাজলািাজস। আর তার কথা নশােিার জজেয আজেই নতা সুজয়। 
নস অমজলর সি কথা নশাজে এিিং িুড়িজয়ও িজল। ড়কন্তু সুজয় নর্যে 
একড়ট আলাদা ধ্রজির। তার গালিজেন্ড ড়রয়া সিসময়ই তার কাজে 
একদম নর্যে নিাঁজধ্ নরজখ্ নদয়। তাজদর মজধ্যকার একটা কথাও নস 
ড়েজজ িজল ো, সুজয়জক ড়দজয় িলায়। এই ড়েজয় তাজদর িেুজদর 
মজধ্য এক-একসময় র্যা হাসাহাড়স হয়। 

"একটা ড়সগাজরট নদ ো" জয়জক অমল িলল। ড়তে-চ্ার মাস ধ্জর 
অমল েতুে ড়সগাজরট খ্াওয়া শুরু কজরজে। 

"আো অমল, একটা কথা িড়ল খ্ারাপদ  পদ াস ো। নতার ড়ক আর 
মজে পদ জ  ো ওর কথা?" ড়রয়া িলল। "র্যতড়দে নথজক এই 
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ড়সগাজরটটা ধ্জরড়েস, ততড়দে নথজক নকমে নর্যে মেমরা হজয় 
থাড়কস। আজগর মতে নসই আড্ডাটাও জজম ো আর আমাজদর। 
নর্য এত হাড়স-োট্টা করত সিসময়। আর আজ..." িলজত িলজত 
নথজম নগল ড়রয়া। 

জজয়র গালিজেন্ড ড়প্রয়াঙ্কাও িলল, "নসটাই" 

িের দুজয়ক আজগ... 

"ও নর্য, মাজে ো মাো..." গাে করজত করজত তাজদর িাড় র 
িাগাজের মাড়ট খু্াঁ ড়েল চ্ারু, চ্ারুলতা িসু। িািা-মাজয়র একমাত্র 
আদুজর সন্তাে। ভাজলাজিজস 'চ্ারু' িজলই ডাজক সিাই। নখ্ালা চু্ল, 
সমজর্যির আজলা তার মুজখ্র উপদ র পদ জ  নর্যে জ্বলজ্বল করজে। রাোর 
ড়েক পদ াজশই তাজদর িাড় , শজখ্র জজেয সামজেটা িাগাে কজরজে। 
তাজতই, গুেগুে কজর গাে করজত করজত ধ্িধ্জি সাদা দাাঁতগুজলা 
নিড়রজয় এল। চ্ারু তার মাড়টওয়ালা হাত ড়েজয়  াম মুজে দাাঁ াল 
এিিং মাথা নহড়লজয় চু্লগুজলা ড়পদ েজে ড়দজয়  ুরল নস। 

আড়শ্বে মাস। ো োণ্ডা, ো গরম। পুদ জজার জেয পদ যাজন্ডল িাোজো 
শুরু হজয়জে। অমল সাইজকজলর নদাকাে নথজক নেক-শু টা টাইট 
কজর িাড়  ড়ফরজে। 
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"মা, এিাজরর পুদ জজাটাজত ড়কন্তু দারুি আে্ করি। পদ া ার 
িাজির পদ ঞ্চাশ িের িজল কথা। আর তাো াও সমে প্ল্যাে হজয় 
নগজে আমাজদর।" সাইজকলটা রাখ্জত রাখ্জত তার মাজক িলল। 

ষষ্ঠী ! সকাল সাতটায় অমল  ুম নথজক উজে নগজে। পুদ জজার চ্ারটা 
ড়দে, নস িইজয়র ড়দজক হাতটাও নদয় ো। 

"োজক তাহজল কাড়ে পদ  ল নশষপদ র্যিন্ত" পদ যান্ট পদ রজত পদ রজত অমল 
তার মাজক িলল। 

দু-একটা িাড়  নপদ ড়রজয়ই সুজজয়র িাড় । তাজক নস নডজক ড়েজয় 
মণ্ডজপদ  নগল। ষষ্ঠীর সকাল, নতমেভাজি নকউ একটা আসজে ো। 
তাও পদ ঞ্চাশ িের িজল দু-একজে কজর আসা শুরু হজয় নগজে। 

অমজলর িেুজদর দল একড়দজক মণ্ডজপদ র নগজটর পদ াজশ িজসজে। 
আজরকড়দজক নমজয়জদর দল। ড়প্রয়াঙ্কা, ড়রয়াও নসখ্াজে ড়েল। 

নদখ্জত নদখ্জতই ড়ভ  উপদ জচ্ পদ  া শুরু হজয় নগল। ড়কন্তু অমজলর 
নচ্াখ্ ড়ভ  এড় জয় শুধু্ একড়ট নমজয়র ড়দজকই র্যাড়েল। তার হাড়স, 
টাো নচ্াখ্ িােিীজদর সাজথ হাড়স-মজা করজত করজত নখ্ালা 
চু্লগুড়লও দুলড়েল। অমল কারও সাজথ ড়কেু ো িজল নচ্য়াজর িজস 
তাজকই শুধু্ হাাঁ কজর নদখ্ড়েল। 
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"কীজর, এত অেযমেস্ক হজয় আড়েস নর্য" তার নচ্াজখ্র সামজে হাত 
োড় জয় সুজয় িলল। "চ্ল ড়কেু নখ্জয় আড়স।" 

মণ্ডজপদ র লাইে ড়দজয় নিশ ড়কেু খ্ািাজরর নদাকাে িজসজে। দুজটা 
ফুচ্কার নদাকাজের পদ জর অমল আর সুজয় নভলপুদ ড়রর নদাকােটাজত 
নগল এিিং দুজজে দুজটা নভলপুদ ড় র িাড়ট হাজত ড়েজয় খ্াওয়া শুরু 
করল। 

"এই এই নদখ্, ও আসজে।" অমল ড়চ্জিাজত ড়চ্জিাজত নমজয়ড়টর 
ড়দজক তাড়কজয় িলল। সুজয়ও র্যথারীড়ত নদখ্ল। 

নমজয়ড়ট এজস নভলপুদ ড়রর নদাকােটাজত দাাঁ াল, নর্যখ্াজে তারা 
খ্াড়েল। নস এক নপ্ল্ট নভলপুদ ড়র তার জজেয ড়দজত িলল। 

"হাই, আড়ম অমল" সুজজয়র রুমালটা ড়দজয় মুজে অমল িলল। 

"হাই। মাইজসলফ্ চ্ারু, চ্ারুলতা িসু।" ড়কন্তু, নতামায় নতা ড়েক 
ড়চ্েলাম ো..." ভ্রু কুাঁচ্জক নহজস িলল। 

"আড়ম আসজল মণ্ডজপদ  নতামায় িােিীজদর সাজথ নদখ্লাম, তাই 
আর ড়ক" অমল লজ্জার সজঙ্গ নহজস চ্ারুলতাজক িলল। 

"তুড়ম ড়ক এখ্াজেই থাজকা?" অমলজক ড়জজ্ঞাসা করল। 
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"হযাাঁ হযাাঁ, এইজতা ড়তেজট িাড় র পদ জরই।" আঙুল ড়দজয় তাজদর 
ড়টজের িাড় টার ড়দজক নদখ্াল। 

ভালই গল্প-গুজি করড়েল অমল আর চ্ারু। ষষ্ঠীর দুপুদ রটা 
এভাজিই চ্জল নগল অমজলর, চ্ারুর সাজথ গল্প কজর। চ্ারুর 
িাড় জত নর্যজত হজি তার মা দু’নটার মজধ্য ড়ফরজত িজলড়েল। 

"চ্জলা চ্ারু, এড়গজয় ড়দজয় নতামায়" অমল িলল। 

"চ্জলা।" 

সামজের নমাজ র িাড় টাই চ্ারুলতাজদর। তাজক এড়গজয় ড়দজয় নস 
িলল, "আজ রাজত্র ফাাঁকা আজো ?  ুরজি আমাজদর সাজথ ?" 
অমল নিশ উৎসুক ভাজি তাজক ড়জজ্ঞাসা করল। 

"ো অমল, রাজত নিজরাজত নদজি ো িািা-মা" চ্ারু িলল। "কাল 
দুপুদ জর র্যড়দ ফাাঁকা থাজকা, তাহজল  ুরজত নর্যজত পদ াড়র।" 

"হযাাঁ হযাাঁ, ফাাঁকাই আড়ে।" অমল উজেড়জত হজয় িলল। 

"ড়েক আজে তাহজল, িাই।" চ্ারু ড়পদ েে ড়ফজর নগট খু্লজত খু্লজত 
িলল। 

নসই রাজত তারা সিাই িেু-িােিী ড়মজলই পদ মজজা নদখ্জত নগল। 
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সপ্তমীর সকাল ! নম ােন্ন আকাশ। শাজটির কলাজর নমজসার 
নদওয়া ইউজরাড়পদ য়াে পদ ারড়ফউমটা লাড়গজয়  র নথজক নিজরাল 
অমল। 

"এই, চ্ল আজজক আমরা সিাই ড়দজের নিলায় একটু  ুজর আড়স। 
চ্ারুলতাও আসজি িজলজে।" জজয়র ড়দজক তাড়কজয় মুচ্ড়ক নহজস 
িলল। 

হলুদ রজঙর কুড়তিটা পদ জর অমলজদর পদ াজশ এজস চ্ারু িলল, "চ্জলা 
র্যাই।" 

জয়, ড়প্রয়াঙ্কা হাত ধ্জর নহাঁজট চ্জলজে। সুজয় তার গালিজেন্ড ড়রয়ার 
কখ্েও কাজধ্াঁ হাত নদয়, আিার হাত ধ্জর হাাঁটজত থাজক। ওরা 
চ্ারজে সামজে নহাঁজট নহাঁজট এড়গজয় নর্যজত থাজক, চ্ারু আর অমল 
নপদ েে নপদ েে আসজত থাজক। 

"তুড়ম ভড়িষযজত কী হজত চ্াও?" নকাজো কথা ো নপদ জয়, অমল 
চ্ারুজক ড়জজজ্ঞস করল। 

"ইজে নতা আজে ডাক্তাড়র পদ  িার। নদখ্া র্যাক পদ জর ড়ক হয়" নহজস 
চ্ারু িলল। 
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অমল ভািল নর্য, নস ড়েজজই নতা এত কাাঁচ্া পদ  াজশাোয়। আর 
চ্ারু ডাক্তার...। ড়ক কজর িলি নতামায় চ্ারু, আড়ম নর্য নতামার 
নপ্রজম পদ জ  নগড়ে। নতামাজক প্রথম নদখ্জতই নর্য আমার খু্ি ভাজলা 
নলজগ নগজে। আর এখ্ে র্যড়দ তুড়ম ডাক্তার হজয় র্যাও, তাহজল নর্য 
আড়ম নতামার কাজে ড়কেুই ো, েগিয। এই নভজি মুখ্টা ড়িষন্নতায় 
ভজর উেল অমজলর। 

আচ্মকাই অমজলর হাতটা ধ্জর উেল চ্ারু। তার মজে নর্য অল্প 
হজলও জায়গা রজয়জে, নসটা িুিজত নদড়র হল ো অমজলর। 

"সিাই কত সু্র হাত ধ্জর হাাঁটজে, আমরাও ো ধ্জর হাাঁটজল 
নকমে লাগজে। তাই নতামার হাতটা ধ্রলাম।" চ্ারুলতারও িুিজত 
নদড়র হল ো নর্য নস তাজক পদ ে্ কজর ো। 

"ড়িড়রয়াড়ে খ্াজি নতামরা ? আড়ম ড়িট নদজিা।" ড়রয়া িলল। 
(চ্লজি) 
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ড়েলাজম উড়ে ো 

ড়িজিক রায় 

 

প্রড়তশ্রুড়ত - শুেজত শুেজত 

আড়ম েি হজয় নভাজটর লাইজে দাাঁ াই 

তাড়রখ্ নদজখ্ - ড়টড়ভর সামজে িজস আঙু্গল কাম াই ো, 

জাড়ে ড়জৎ তারই হজি - নর্য শড়ক্ত 

আমার আঙুজলর োপ্পা নভাট ড়েজয়জে 

তাই েীল নদজশ আমার নভাট ড়িজশষ ড়কেু ো... 

ওরা জাজে নভাট নশজষ আড়ম ড়চ্জর-মুড়  ড়েজয়  জর ড়ফরজিা – 

তাই আড়ম ড়েলাজম উড়ে ো, 

ড়িড়ক্র হজিা ো, িজলই ওরা আমাজক নদশ নপ্রড়মক িজল। 

 

আজও আড়ম মাড়টর গে পদ াই 

োয়ার সাজথ  ুড়মজয় - িতড়ির শরীজর - রাজপদ থ নদড়খ্ 
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িাড়ফক জযাম কজর, শমেযতা নদড়খ্ ো - 

ড়েজজর নভতর মাড়টর পুদ তুল িাোই 

অমে কজর র্যড়দ একজে নদজশর নেতা িাোজত পদ ারতাম । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৮ 

িসজন্তর নোাঁয়া 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

আকাশ তখ্ে ড়ি.এড করজে, তখ্ে তার সাজথ প্রজফসর ড়মলে 
এক মযাডাজমর পদ ড়রচ্য় কড়রজয় ড়দল ! আকাজশর েজর তখ্ে 
সু্রী আধু্ড়েক স্মাটি মযাডাজমর ড়দজক ! মযাডাম তখ্ে হাসজত 
হাসজত িলজলা আপদ োজক আড়ম ড়চ্ড়ে আকাশ দা ! রাোয় নর্যজত 
নর্যজত আকাশ ও মযাডাম গল্প করজত লাগজলা, গজল্পর মজধ্যই ড়দজয় 
জােজত পদ ারজলা মযাডাজমর োম পদ ড়ল ড়তড়ে সাড়হতয ও কড়িতা 
ড়লখ্জত ভাজলািাজসে। ড়তড়ে ড়েজজর একড়ট সাড়হতয নপদ জও 
খু্জলজেে ! আকাশ িলজলা- “ওজক তজি আমার নফসিুজক নেন্ড 
ড়রকুজয়স্ট পদ াোে !” এইভাজি তাজদর পদ ড়রচ্য় হয়, পদ ড়ল’র নপদ জজর 
সি নলখ্া এড়ডট কজর নপদ াস্ট কজর নদয় আকাশ। এভাজি একড়দে 
তাজদর নপদ জজর খু্ি োম হজলা, সি ভাজলা ভাজলা কড়িরা রু্যক্ত হজয় 
এজত কড়িতা ড়দজত লাগজলা ! আর আকাশ কড়িতাগুজলা এড়ডট 
কজর ড়দজতা আর এর মাজি তাজদর অজেক গল্পও হজতা, এভাজি 
তারা নপদ জজর লাইক অজেক িাড় জয় ড়দজয়ড়েল ! ড়কেুড়দে র্যািার 
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পদ র তারা একটা নপদ জজর নলাজগা ড়দজয় িই প্রকাশ করজলা, ফজল 
তাজদর সুোম আজরা িা জলা ! 

একড়দে পদ ড়ল আকাশ-নক িলজলা- “সড়তয আকাশ তুড়ম ো থাকজল 
আমার স্বপ্ন নকাজোড়দে পদ মরি হজতা ো, ড়ক খ্াজি তুড়ম িজলা ? 
চ্জলা নরিুজরজন্ট।” ধ্ীজর ধ্ীজর তাজদর সম্পকি এমে ভাজি জড় জয় 
নগজলা নর্য তারা এজক অপদ জরর সি কথা নশয়ার করজত শুরু 
করজলা। তারা এজক অপদ জরর সুখ্ দুিঃজখ্র গল্প কজর ড়দে কাটাজত 
লাগজলা ! হোৎ আকাজশ চ্জল নগজলা ড়সঙ্গাপুদ জর একটা ভাজলা 
নকাম্পাড়ের কাজজ জজয়ে করার জেয ! র্যািার সময় পদ ড়ল-নক িজল 
নগজলা র্যখ্েই তুড়ম আমাজক ডাকজি আড়ম আসজিা, আর আমাজদর 
কথা হজি নফসিুজকর মাধ্যজম ! ড়কন্তু ড়কেু ড়দে র্যািার পদ র 
আকাজশর মে খু্ি খ্ারাপদ  হজত লাগজলা পদ ড়লর জেয, নস নর্য খু্ি 
ভাজলাজিজস নফজলজে পদ ড়ল-নক ! তাজক কাজে নপদ জয়ও নকাজোড়দে 
ড়কেু িজলড়ে তাই এখ্ে তার সিসময় ইজে হয় পদ ড়লজক আই লাভ 
ইউ িড়ল ! নফাজে কত কথা হয় নসই সময় আকাজশর সাহস হয় 
ো িলজত নর্য পদ ড়ল নতামাজক ো া আমার একটুও ভাজলা লাগজে 
ো !  
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একড়দে শুভ আকাশ-নক নফাে কজর িলজলা তুই একিার আয় 
এই িসন্ত উৎসজি খু্ি মজা হজি ! আকাশ েুড়ট ড়েজয় চ্জল এল 
িাড় জত ! 

নশজষ তারা সিাই ড়মজল ড়েক করজলা শাড়ন্তড়েজকতে র্যাজি িসন্ত 
উৎসি নদখ্জত ! এমে সময় পদ ড়লর নফাে এজলা নফাে ড়রড়সভ 
কজর পদ ড়লর সাজথ অজেক কথা হল নশজষ জােজত পদ ারজলা পদ ড়লও 
োড়ক শাড়ন্তড়েজকতে র্যাজি নস রিীন্দ্র-েতত য করজি ! কথাটা নশাোর 
পদ র আকাজশর মে ভজর উেজলা, নস এক পদ  যাজকট লাল আড়ির 
ড়েজয় শাড়ন্তড়েজকতে তাজদর িেুজদর সাজথ উজদশয নিড়রজয় পদ  জলা! 

ড়িশ্বভারতীজত এজস আকাশ অিাক হজয় নদখ্জে কত সু্র 
পদ ড়রজিশ ! চ্াড়রড়দজক গাজে-গাজে কত পদ লাশ-ড়শমুল আর কত ষ্ণচ্ম  া 
ফুজল ভজর আজে, আম গাজের শাখ্ায় কত আজমর মুকুল ফুজট 
উজেজে, নকাড়কল ও কত ধ্রজের পদ াড়খ্ গাে কজর জাোে ড়দজে 
িসজন্তর আগমে ! ড়িশ্বভারতীর মাজে এখ্ে োজচ্র অেুষ্ঠাে শুরু 
হজি সিাই ড়ক সু্র শাড়  পদ জ  পদ লাশ ফুজলর মালা ড়েজয় েততয 
করজত করজত সাড়রিদ্ধ ভাজি মাজে এজলা। তাজদর মজধ্যই আকাশ 
পদ ড়ল-নক নদখ্জত নপদ জলা ! লাল-সিুজ রজঙর শাড়  আর ব্লাউজ 
পদ জ  মাথায় নখ্াাঁপদ ার মজধ্যই পদ লাশ ফুল জড় জয় দুজটা হাজত পদ লাশ 
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ফুজলর চু্ড়  পদ জর েততয করজে রিীন্দ্র সিংগীজতর তাজল তাজল। নিশ 
সু্র লাগড়েল তাজক, মজে হজে নর্যে স্বজগির পদ রী !  

পদ ড়লর োচ্ নদখ্জত নদখ্জত তন্ময় হজয় নগল নস, মজে মজে ভািজলা 
পদ ড়লজক িজল নফলুক তার মজের কথা !  

োচ্ নশষ হজয় র্যািার পদ র সিাই আড়ির নখ্লায় নমজত উেজলা 
আকাশ এক জায়গায় দাাঁড় জয় নদখ্জে। তখ্ে নপদ েে নথজক ধ্জর 
তাজক আড়ির মাড়খ্জয় ড়দজতই আকাশ  ুজর তাড়কজয় নদজখ্ পদ ড়লজক! 
তার দুই হাত ভড়তি আড়ির নসই সময় হোৎ পদ ড়ল আকাজশর গাজল 
আড়ির মাড়খ্জয় িলজলা এই ড়দেটা জেযই আড়ম অজপদ িা করড়েলাম! 
আকাশ িলজলা তাই ! ড়েক আজে িজল, নসই তখ্ে আড়ির মাখ্াজত 
র্যাজি পদ ড়লজক, তখ্ে পদ ড়ল েুটজত লাগজলা তার নপদ েে নপদ েে 
আকাশ তাজক ধ্রজত নগজলা ! পদ ড়ল-নক ধ্জর আড়ির মাখ্াজত র্যাজি 
তখ্ে নস পদ ড়লজক নদখ্জে এক দতড়িজত। ড়ক সু্র লালজচ্ আভা 
রড়ক্তম গাল, নসই সময় গাে নিজজ উেজলা দাও দাও রাড়ঙজয় দাও, 
আকাশ আলজতা কজর পদ ড়লর দুই গাজল লাল আড়ির মাড়খ্জয় 
িলজলা সড়তয আমার খু্ি ভাজলা লাগজে আজজকর ড়দেটা ! পদ ড়ল 
তার িুজক মাথা নরজখ্ িলজলা তুড়ম আমায় রাড়ঙজয় ড়দজল, অজেক 
আমার নপদ জজ কড়িতা এড়ডট কজরজো এইিার আমাজক নতামার 
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হৃদজয় এড়ডট কজর রাজখ্া ! এই কথা নশাোর পদ র আকাশ মজে 
মজে িলজলা নর্য কথাটা আড়ম নতামাজক িলজিা ভািড়েলাম নসই 
কথা তুড়ম আমায় িজল ড়দজল ! সড়তয আমার জীিজের িসজন্তর 
নোাঁয়া নলজগজে নতামার পদ রজশ িজল পদ ড়ল নক জড় জয় ধ্রজলা ! 
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ড়িষাদ – হষি 

জয়ীতা চ্যাটাজিী 

 
হৃদয় ড়েিঃশজে িাজজা 

আড়ম আজ প্রান্তজরর পদ াজর 

প্রড়তধ্বড়ে হারা 

আজ আর নকােও সরি-সঙ্গীত 

হজি ো শুধু্ ড়হমােীর েীহাড়রকা তারা 

নপ্রড়মজকর ততষ্ণা মুজে র্যাক পদ তড়থিীর 

ড়িপদ ড়েজত নথজক 

মুজে র্যাক নজযাৎো, নিাড়ধ্র নজাোড়ক 

আজলয়ার আাঁড়খ্ অেকার নথজক 

চ্ড়কত নচ্তোয় নলখ্া হজি ো কড়িতা 

কাজলা নম  নমৌে আজলাকহারা 

তড়মস্রার তরজঙ্গর ধ্ারা 
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অশ্রুর মত িজর র্যাজি ফুল 

িজর র্যাজি কড়িতা িা গাে 

ড়দে নশজষ নপ্রড়মকার  ুমন্ত নদহ 

লুড়টজয় পদ জ  ড়েিঃজশষ কজর প্রাি।। 
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অড়স্থর মে ও নলখ্াজলড়খ্ 

অড়িড়মত্র 

 
মে একটু অড়স্থর হজল একড়দজক ভাজলা। তখ্ে নলখ্ার একটা 
উদগ্র তা ো কাজ কজর। ইজে কজর এটা ড়েজয় ড়লড়খ্, ওটা ড়েজয় 
ড়লড়খ্। তার ফজল মজে েতুে েতুে ভািোর উদ্ভি হয়। হয়জতা 
অতযাচ্ারী শাসজকর কুকীড়তি নদজখ্ সুকড়ি কাজী েজরুজলর মে 
অড়স্থর হজয় উজেড়েল িজলই ড়তড়ে ড়লজখ্ড়েজলে- ‘কারার ঐ 
নলৌহকপদ াট, নভজঙ নফল্ কর নর নলাপদ াট’ িা জাড়লয়ােওয়ালািাজগর 
 টো নদজখ্ অশান্ত কড়িগুরু রিীন্দ্রোথ োকুর ড়লজখ্ড়েজলে- ‘ড়িড়ধ্র 
িাাঁধ্ে কাটজি তুড়ম, এমে শড়ক্তমাে, তুড়ম ড়ক এমড়ে শড়ক্তমাে ?’ 

তজি নকাজো কারজি মে নিড়শ অড়স্থর িা উচ্াটে থাকজল তখ্ে 
আর ড়লখ্জত ভাজলা লাজগ ো। নলখ্ায় মে িজস ো। ড়কেু ড়লখ্জত 
তখ্ে ইজেও কজর ো। আসজল নর্য নকাে কাজ ড়েক ভাজি করজত 
নগজল মে একটু সুড়স্থত হওয়া প্রজয়াজে। ড়লখ্জত নগজলও মে 
একটু শান্ত হওয়া দরকার। তজি অজেক সমজয় পদ াড়রিাড়রক, কার্যি 
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সিংক্রান্ত িা অেয নকাজো সমসযায় মে ড়িড়িপ্ত থাকজল তা হজয় ওজে 
ো ।। 
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তিু নদখ্া হজি 

দীড়পদ কা সরকার চ্ক্রিতিী (দীপদ া) 

 

িযে শহর আর অজচ্ো নলাজকর ড়ভজ  

তিু নদখ্া হজি । 

চ্াড়রড়দজক  ে কুয়াশায় ন রা 

ড়শড়শর ড়ি্ু  াজস, 

 ুম নথজক উজেই 

আজধ্া আজধ্া িাাঁপদ সা নচ্াজখ্ 

নদখ্া হজি, তিু নদখ্া হজি। 

ড়মজথয মায়া ভরা নচ্াখ্ আর ড়মজথয ড়মড়ি হাড়স 

তিু নদখ্া হজি। 

আড়ম িজস থাকজিা 

িাজসর এক নকাজির ড়সজট, 

তুড়মও িজস অেয এক ড়সজট 
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র্যাত্রা দু’জজের ড়ভন্ন হজি, 

নদখ্ি দু’জে দু’জোজক । 

কথা থাকজি োজতা মুজখ্ 

তিুও নর্যে কথা হজি । 

হোৎ গুরু গুরু ডাকজি আকাশ, 

অেকার হজি নতামার সি র্যাত্রা, 

চ্লজত নতামার িড্ড কি হজি 

তিু নদখ্া হজি 

নতামার অেুভজির োয়াপদ জথ ।। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- নেহা রায় 

 

सुभाषितम् - 

दानं षियवाक्यसषितं ज्ञानमगवं क्षमान्वितं शोययम्। 

षवतं्त त्यागसमेतं दुर्यभमेतच्चतुषवयधं भद्रम्।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

দােিং ড়প্রয়িাকযসড়হতম্ জ্ঞােমগিিিং িমাড়িতিং নশৌর্যিম্। 

ড়িেিং তযাগসজমতিং দুলিভজমতচ্চতুড়িিধ্িং ভদ্রম্।। 

 

অথি - 

ড়প্রয় িা মধু্র িাকয সড়হত দাে, অহিংকাররড়হত জ্ঞাে, িমারু্যক্ত 
নশৌর্যি এিিং তযাজগ ড়েরু্যক্ত ধ্ে - এই চ্ারড়ট নশ্রষ্ঠগুি জগজত খু্ি 
দুলিভ।। 
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পদ রমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপদ াসো 

 

ভযাকড়সে ড়েজলই নশষ কজরাো, 

ভুজলও এটা মজে নকাজরা ো। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপদ াস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপদ র উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পদ রমািু কড়িতার ড়িভাজগ র্যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পদ াোে। 

 

ড়প্রয় পদ ােক আমাজদর জাোে আপদ োর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী 
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েড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

ভাজলািাসার নোাঁয়া... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্য নর্য ড়িষজয় নলখ্া পদ াোজত 
পদ াজরে:- 

▪ ে া  

▪ কড়িতা (অেড়ধ্ক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শে)  

▪ নোট গল্প (১০০০ শে) 

▪ প্রিে/ড়েিে (১৫০০ শে) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষিমমলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়পদ  (৫০০ শে) 

⏺নলখ্া পদ াোজিে িািংলাজত টাইপদ  কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পদ ােজকর মতামত নেপদ জথয- 
 

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

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

আপদ  করজত পদ াজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপদ োজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পদ জথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপদ োর অড়ভজর্যাগও। 

পদ াজয় পদ াজয় ১৮৮ সিংখ্যায় পদ া ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পদ াজশ থাকুে। 
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আপদ ড়েও পদ াোে েড়ি পদ রিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পদ রিতিী 
সিংখ্যায় আপদ জলাড করজিা আমরা। 

সময় নপদ জলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি েড়ি 
পদ াড়েজয় ড়দে। আপদ ড়েও হজত পদ াজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পদ াোজত পদ াজরে নর্য নকাে ড়িষজয়র ওপদ র। পদ াোজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পদ াোজল ডক ফরমযাজট পদ াোজিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৮ 

 
আগুজে নম ... 

Camera-man of the week 

হাড়ফজুর রহমাে 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৮৮ 

১১ই এড়প্রল, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী। 

উপদ জদিা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাোফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপদ জজযাড়ত 

গাঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুদ েশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পদ ড়ত্রকা আপদ োজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পদ াজরে 
ড়েড়িিধ্ায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিে, েড়ি ইতযাড়দ 
পদ াড়েজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপদ জ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


