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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।
োমজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কততিক সিিস্বত্ব সিংরড়িত
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- ন ালাম রসু ল, সঞ্জয় নসাম,
নরজাউল রহমাে, শিংকর হালদার, সম্পা পাল,
িতড়ি (পড়ল ন াষ), সম্পা চ্যাটাজিী, সু ব্রত নদিোথ,
অড়িড়মত্র, শাশ্বতী নসহােিীশ, আব্দুস সাত্তার ড়িশ্বাস,
কুশল সাহা, ইমােুময়ল হক, আব্দুল রাহাজ,
অড়েমমষ পড়িত, ির্িড়জৎ িমিে, রাহুল হালদার।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ড়িধাে িমির্, নেহাশ্রী লস্কর এিিং
অভীক সরকার।
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ফড় িং কথা
নেতাজী সু ভাষচ্ন্দ্র িসু ড়ছমলে ভারমতর স্বাধীেতা সিংগ্রামমর এক
ড়চ্রস্মরর্ীয় ড়কিংিদড়ি নেতা তথা ভারমতর স্বাধীেতা সিংগ্রামমর
ইড়তহামসর এক উজ্জ্বল ও মহাে চ্ড়রত্র ড়িড়ে এই সিংগ্রামম ড়েমজর
সমগ্র জীিে উৎস ি কমরড়ছমলে। ড়তড়ে নেতাজী োমমই অড়ধক
পড়রড়চ্ত ড়ছমলে। াড়িজীর সামথ সািাৎ হমল ড়তড়ে নেতাজী-নক
নদশ-নসিায় ড়েমজমক উৎস ি করার ্রস্াি ড়েমলে। াড়িজী তামক
সাদমর গ্রহর্ করমলে এিিং নদশিিু ড়চ্ত্তরঞ্জমের সামথ কাজ
করমত উপমদশ ড়দমলে। িলা িাহুলয, নসড়দে নথমকই নেতাজী
স্বাধীেতা আমদালমে নেমম প মলে। তাাঁর ড়িখ্যাত উড়ি "মতামরা
আমামক রি দাও, আড়ম নতামামদর স্বাধীেতা নদমিা।" নেতাজী
সু ভাষ চ্ন্দ্র নিাস-এর এর উদ্ধতড়ত স্বাধীেতার সিংগ্রামম নিা ড়দমত
হাজার হাজার ভারতীয় িুিকমক অেু ্রসাড়র্ত কমরড়ছল। ড়তড়ে
ভারমতর জাতীয় নসোিাড়হেী ‘আজাদ ড়হদ নফৌজ’ ্রসড়তষ্ঠা
কমরড়ছমলে। নেতাজী সু ভাষচ্ন্দ্র িসু এমে একজে মােু ষ, িার
ইড়তহামসর পাতায় জমের তাড়রখ্ রময়মছ ড়কন্তু মততুযড়দে নেই।
ড়তড়ে িুম র পর িু ধমর মােু মষর মমের অিরামল নথমক িামিে।
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আমার নেউ
ন ালাম রসু ল
আয়োর সমুমের ধামর দাাঁড় ময় আমার নেউ নদখ্ড়ছলাম
পাহা িখ্ে সমুমের একড়ট পালক
ড়দ মি নছাঁ া দুড়ট হাত
মরার জমেয ততড়র একড়ট িাড়

আড়ম খ্রচ্ করড়ছ জমামো চ্াাঁদ
অেি রাড়ত্র

আমার আশা নম ।
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রাধা মীরা
সঞ্জয় নসাম
নসই কমি কমলজমিলায়
আমামদর হলুদ াাঁদামদর নদমখ্ড়ছ

আজ আিার নচ্ামখ্ প মলা
আমামদর কমলমজর রা্ায়

আমামদর িয়স নিম মছ ্রসচ্ুর
মমরড়ে ফুল নখ্াাঁজার মে

আমার রাঙা পলাশ নিশী পছমদর
াাঁদা জামে নস কথা
পলামশর ্রসড়ত পিপামত কি নপময়মছ াাঁদা
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ি ো থাক রঙটা মিির আমামদর াাঁদার
একা একামি থামক, িাসিী রঙ ছড় ময়

আমামদর াাঁদারা জামে নকউ ো নকউ
নচ্াখ্ তুমলমছ তার ড়দমক

আড়ম াাঁদার হলুদ রঙ ড়েলাম কলমম
িিাম তুড়ম ড়্রসয়া তুড়ম দড়য়তা

নক িলমি আমামদর পলাশরা রাধা ?
ো ড়ক আমামদর াাঁদারা মীরা ??

আমামদর জাো নেই নস কথা।
জামে আমামদর কড়ি এিিং কড়ির কড়িমে।
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ইউমটাড়পয়ার নখ্াাঁমজ
নরজাউল রহমাে
চ্ার নদওয়াল শীতল
িাইমর িতড়ি, নরাদ
ট্রাড়ফমক াড় গুমলা
অড়ফস-অড়ফস।
জাোলা িি
রািস দাাঁত ভয় !!
িাতাস ভীষে িাতাসময়
নতামার শরীমর নেই তাই।
তাই, দরজা জাোলা নেমক
অেয ঋতুর নখ্াাঁমজ...
ইউমটাড়পয়া - এক জেশূ েয
পাতায়-পাতায়, হাড়পময় িায়
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দাাঁত িযাথা !
নশষমমষ নেমম আমস
িাইমর নি নম ড়িচ্রর্।
অেয মুখ্, িেয আকামর।
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ফুটপাত
শিংকর হালদার
নমম র েছায়া কামটড়ে,
ড়শয়মর ঋতুর জুলুম ও মােড়সক অতযাচ্ার
হাজার শব্দমক উমপিা কমর ধাড়িত হয়
আপে পমথ।

নমৌড়খ্ক নেহ, করুর্া'র দু'পয়সা কুড় ময় নেয়
িা ামো হাত।
দাউ দাউ নপমটর আগুে...
নিমশ অজস্র ড়েদার সািী রামখ্ ড়দে িাপমের ইড়তহাস ।

পাময়-পাময় ড়দোমি ড়ভিার থালাপূ র্ি হয় ছু মট আসা কটূড়িমত।
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নখ্ালা আকাশ, নখ্ালা আমলা, নখ্ালা অিকার
আর দয়ালু ফুটপাত স্বাধীেতার মাে রামখ্।

নিখ্ামে অজস্র ড়চ্িাধারা, উন্নত ্রসিুড়ি ও
সভযসমাজ আজও দা কামটড়ে নকাে পদমিমপ।

ওরা নচ্ময়মছ ড়খ্মদর ড়েিতড়ত্ত নকাে ইড়তহাস েয়।

ড়িকাো ফুটপাত নকে ? নকাে জিাি নমমলড়ে।

এত মােু মষর ড়ভ , পামশ দাাঁ ামোর নকাে মােু ষ ড়ক নেই ?
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জল র
সম্পা পাল
পর্িমমাচ্ীর টামে কাড়টময় ড়দময়ড়ছ কময়কড়ট ড়দে
িলা হয়ড়ে সি কথা
আড়লঙ্গে িাড়ক নরমখ্ ড়ফমর এমসড়ছ

একটু সাহসী হমল িদমল নদওয়া নিত সমময়র ড়হমসি
ড়কন্তু রিিরর্টা তখ্েও িাড়ক
আড়িক ধ্বিংস ড়শড়খ্ময় ন মছ জীিেমিাধ অমেকটা দাড়ম

আমামদর িাড় মত এভামিই একড়দে িতড়ি োমম
আড়ম েতুে কমর ভাড়ি ড়িদু ড়িদু জমলর জীিে
নকউ তখ্ে জল র ড়লখ্মত িমস...
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কািযহারা
িতড়ি (পড়ল ন াষ)
আলম াছা স্মতড়তর তা োয়,
িাকয আজ ড়দমশহারা সু মতার আল ায়,
আমি নছম লুড়টময় প মি স্বমের নকামল।

মতদু হাওয়া, শীমতর ওম, আর রম আিহাওয়া।
ে ে

মের নকামল

নছাঁ া নছাঁ া সাদা নম রময়মছ নভমস,

ভািোর সা মর তড়লময় ন মছ কড়িতা।

হারামো ভািো ড়ফরমি েতুে কমর।
হারাি ড়দ ি মামে হাওয়ার পরমশ।
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নসড়দে ও থাকমিা িাকরুদ্ধ,
আ ামতর িুক ড়চ্মর নদমি নকউ হাো।

পতড়থিী শুধুই তার সািী।
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমর্ ড়িজ্ঞাপে
ড়দমত নিা ামিা

করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর

ওময়িসাইট www.netphoring.com এ...

নেট ফড় িং এর ব্লম নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্ল ।

নেট ফড় িং এর ্রসড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়িক করুে নেট
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ।
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ধারািাড়হক ল্প-

তিু ভামলািাড়স
সম্পা চ্যাটাজিী
পিি-৬

েয়
্রসায় এক িছর নকমট িায়। এই এক িছমর েীলাভ চ্যাটাজিী ামের
জ মত একটা খ্ুি পড়রড়চ্ত োম হময় উমিমছ। ড়েমজর পড়রিার
আর ড়রড়ে সিাইমক ড়েময় খ্ুি সু মখ্ই আমছ নস। ড়রড়েমক এখ্মো
েীল ড়েমজর হামত রান্না কমর ড়টড়ফে গুড়ছময় নদয়। অড়েতা নদিী
এই িযাপামর নকােড়দে ড়কছু িমলেড়ে। কারর্ নছমল আর নিৌমার
এই ভামলািাসার জ মত ড়তড়ে নকামোভামিই হ্মিপ করমত চ্াে
ো। অড়েতা নদিীও ড়রড়েমক ড়েমজর নমময়র মমতাই ভামলািামসে।
অড়েতা নদিী ড়কছু ড়দে ড়রড়ে আর েীমলর সামথ থামকে আিার
কখ্মো ড়মড়লর সামথ ড় ময় থামকে। সিাই সিার মমতা ড়েমজর
জ মত খ্ুি ভামলাই আমছ।
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সিযার পর নথমক েীল নসরকম নকামো কাজ হামত রামখ্ ো। সি
সময় নচ্িা কমর সিযার পর নথমক পুমরা সময়টাই নিে েীল আর
ড়রড়ে একসামথ কাটামত পামর। এর ফমল অমেক িার েীমলর
নলাকসাে ও হময়মছ, ড়কন্তু িমতাই নলাকসাে নহাক ো নকে, েীল
আর ড়রড়ের নেশাল সময় নথমক এক মুহূতি সময় ও েীল অেয
নকাে কামজ িযয় করমত চ্ায়ো। আজও ড়রড়ের নছাটখ্ামটা আিদার
খ্ুি িত্ন কমর পূ রর্ কমর েীল।
আজমক তামদর ড়িতীয় ড়িিাহ-িাড়ষিকী। এই এক িছমর েীল
্রসড়তড়দে ড়রড়ের িািামক নিাোমোর আ্রসার্ নচ্িা কমর ন মছ।
ড়রড়ের িািামক নিাোমোর জেয একটা খ্ুি ভামলা উপায় আড়িষ্কার
কমরমছ েীল। নস ্রসড়তড়দে সকামল একটা ড়চ্রকুমটর মমধয নলমখ্
“আপোর নমময় আমার সামথ খ্ুি সু মখ্ আমছ ড়কন্তু ও আপোমদর
খ্ুি ড়মস কমর। আমামক নমমে ো ড়েমল, ও আপোমদর কামরা
সামথ নকাে ভামি নিা ামিা রাখ্মি ো। এটা আড়ম খ্ুি ভামলা
কমর জাড়ে। তাই আপোর কামছ আমার অেু মরাধ আমামক জামাই
ড়হমসমি নমমে ড়েে। কারর্ আড়ম আপোর নমময়মক খ্ুি ভামলািাড়স।
আর ও কি নপমল আমার খ্ুি কি হয়। ড়িজ একিার আমার
কথাটা নিাোর নচ্িা করুে।” এই কথাগুমলা ড়চ্রকুমট ড়লমখ্ সামথ

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৯

একটা ন ালাপ ফুল ড়দময় ্রসড়তড়দে ড়রড়েমদর িাড় র ন মট এমস
দামরায়ােমক ড়দময় িায়। আর িমল সযারমক ড়দময় ড়দমত।
েীমলর ড়িশ্বাস একড়দে ড়রড়ের িািা তামদর দু’জেমক ড়িক নমমে
নেমি। ড়রড়ের মা িড়দও েীলমক আম নথমকই নমমে ড়েময়ড়ছমলে,
ড়কন্তু িািা ড়িক ড়ক ভািমছে নসটা েীল িুমে উিমত পারমছ ো।
েীল খ্ুি আশা কমর আমছ নি আজমক অিতঃ ড়রড়ের মা-িািা
দু’জমেই আসমিে। ড়কন্তু নস ড়িক কেড়ফমেন্স পামে ো। ফমল
মমে মমে খ্ুি অড়ির হময় আমছ।
এড়দমক এিারও ড়রড়ে আর ততো একসামথ পালিামর ন মছ। এিার
অিশয ততোই সি িুক কড়রময়মছ। কারর্ এই এক িছমর আকামশর
সামথ ততোর রসায়ে খ্ুি ভামলাই জমম ন মছ। ফমল ততো
আকাশমক ড়িময় করমত রাড়জ হময়মছ। আিার ততো িামত ড়ি ম
নিমত ো পামর নসই ভময় ততোর মা-িািা আর আকাশ চ্ায়
আজমকর ড়দমেই ড়িময়র অেু ষ্ঠাে নহাক। আর নিমহতু েীল আর
ড়রড়ের ড়িময়টাও মড়দমর সাদামাটা ভামিই হময়ড়ছল তাই আজমক
তামদর ড়িময়রও সি অেু ষ্ঠাে পালে করা হমি।
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একটা ি হল িুক করা হময়মছ নসই উপলমিয। েীমলর মা ড়েমজ
ড় ময় ড়রড়ের মা-িািামক আসার জেয িার িার অেু মরাধ কমর
এমসমছে।
ড়িময়র অেু ষ্ঠাে শুরু হমত চ্মলমছ, ড়কন্তু এখ্েও ড়রড়ের মা-িািা
নকউই আমসেড়ে। েীল ড়রড়ের কামছ এমস ড়রড়েমক সড়র িমল।
ড়রড়ের ড়েমজরও খ্ুি খ্ারাপ লা ড়ছমলা, ড়কন্তু তিুও ড়েমজমক
সামমল ড়েময় ড়রড়ে েীলমক িমল – তুইমতা নচ্িা কমরড়ছস েীল,
এখ্ে তারা িড়দ ো আমস তুই ড়ক করড়ি ??
েীল ড়রড়ের হাতটা ধমর িমল, আমামক িমা কমর নদ ড়রড়ে, আড়ম
নতামক খ্ুড়শ রাখ্মত পাড়রড়ে। তুই আমার পড়রিারমক আমার কামছ
ড়ফড়রময় ড়দময়ড়ছস, ড়কন্তু আড়ম ড়েমজর কথা রাখ্মত পাড়রড়ে।
আড়ম ড়িক আড়ছ ?? আমার খ্ুড়শমত িারা খ্ুড়শ তামদর ড়েময় আড়ম
সু মখ্ আড়ছ েীল। আর সি নথমক ি কথা আড়ম নতার সামথ
সু খ্ী। তুই থাকমল আড়ম আর ড়কছু চ্াইো।
আড়ম থাকমিা নসাো, সারা জীিে নতার পামশ থাকমিা। এই িমল
েীল ড়রড়েমক জড় ময় ধমর।
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এড়দমক ড়মড়ল মর েুকমত ড় ময় আিার ড়ছটমক নিড়রময় িায়। নসটা
নদমখ্ েীল তা াতাড়

র নথমক নিড়রময় িায়। ড়মড়ল মর এমস

োোভামি নিৌড়দর সামথ মজা করমত থামক।
ড়িময়র কাজ শুরু হওয়ার পর, ড়রড়েমক েীমচ্ োকা হয়। ড়রড়ে
একটু অেযমেস্ক ড়ছমলা, নসভামি ড়সাঁড় ড়দময় োমমত ড় ময় নহাাঁচ্ট
নখ্ময় ্রসায় পম িাড়েমলা। এমে সময় একটা হাত এড় ময় এমস
তামক ধমর নফমল।
সািধামে িািু, এখ্েই নতা পম নিড়ত।
িািু ??
এই োমম নতা িাড়প ছা া আর নকউ...
কথাটা ভািমত ভািমত ড়রড়ে টাল সামমল উপমর তাড়কময় নদমখ্
তার িািা তার হাত ধমর আমছ আর পামশ মা দাাঁড় ময়।
ড়রড়ে হিাৎ অড়ভমাে কমর িমল – আড়ম পম ন মল নতামার ড়ক ??
আড়ম নতামার নক, নি তুড়ম আমার ড়চ্িা করমছা ??
এড়দমক েীল আর পড়রিামরর সিাই এড় ময় আমস। নশখ্র িািু
অমেকভামি নমময়মক নিাোমত নচ্িা কমর িযথি হময়, নশমষ
নছাটমিলার মমতা িখ্ে কাে ধমর উিমিাস করমত িামি, তখ্ে
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ড়রড়ে নদৌম ড় ময় িাড়পমক জড় ময় ধমর। এরপর িািা নমময়র
মমধয অমেক মাে-অড়ভমামের পালা চ্মল।
নরশড়মমদিী পড়রিামরর সিাইমক িমলে নি – েীমলর নদওয়া
্রসড়তড়ট ড়চ্রকুট নশখ্রিািু জড়মময় নরমখ্ড়ছমলে, এিিং ড়তড়ে লুড়কময়
লুড়কময় েীমলর ােও শুেমতে। শুধু ড়েমজর ইম ার কারমর্ ড়তড়ে
েীমলর কামছ আসমত পারড়ছমলে ো। ড়কন্তু ড়তড়ে ড়রড়েমক খ্ুিই
ড়মস করমতে। ড়রড়ের জেয মমে মমে খ্ুি কিও পাড়েমলে। আড়ম
সি নদমখ্ড়ছ, নসড়দে িখ্ে ড়দড়দ ড়েমজ ড় ময় েীল আর ড়রড়ের
ড়িিাহিাড়ষিকীমত আমামদর আসমত িলমলে, তখ্ে আড়ম ওর সামথ
কথা িড়ল। ্রসথমম একটু রা নদখ্ামলও পমর ও রাড়জ হময় িায়।
আসমল নছাটমিলা নথমক ড়রড়ের িত রকম আিদার সি ড়ছমলা ওর
িাড়পর কামছ। নসই জায় া নথমক ড়রড়ের এভামি িাড় নছম চ্মল
আসা ওর িাড়প নমমে ড়েমত পামরড়ে।
অড়েতা নদিী িমলে— ্রসথমম নতা আড়মও নমমে ড়েমত পাড়রড়ে
ড়দড়দ। ড়কন্তু আপোর নমময় আমামক ভুল ্রসমাড়র্ত কমরমছ। এিার
নশখ্র িািু এড় ময় এমস িমলে – আর আপোর নছমল আমামক
ভুল ্রসমাড়র্ত কমরমছ। নশখ্রিািু আকামশর সামমে ড় ময় দাাঁ াে।
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আকাশ ওোমক ্রসর্াম করমত ন মল, ড়তড়ে আকাশমক জড় ময়
ধমরে।
নতামামক আড়ম অমেকড়দে আম ই নমমে ড়েমত নচ্ময়ড়ছলাম, ড়কন্তু
ড়েমজর সামথ ল াই কমর নপমর উড়ি ড়ে। কালমক িখ্ে ড়রড়ের মা
িলমলা— আমরা কতড়দে িাাঁচ্মিা নকউ জাড়েো। এভামি ড়েমজর
মােু ষমদর দূ মর সড়রময় নরমখ্, মমে মমে কি পাওয়ার নথমক
ভামলা, তামদর কামছ ড় ময় সি মাে অড়ভমাে ভুমল আর একিার
তামদর আপে কমর নেওয়া। তখ্ে আড়ম িুেমত পাড়র, আড়ম
সড়তযই ভুল কমরড়ছ। আড়ম ড়রড়ের জেয হয়মতা অমেক সু খ্ ড়কেমত
পারতাম। ড়কন্তু নতামার মত এমতা নকয়াড়রিং একজে মােু ষমক
হয়মতা আড়ম ড়রড়ের জীিমে এমে ড়দমত পারতাম ো। নছাটমিলা
নথমক আড়ম ড়রড়ের সি আিদার ড়মড়টময়ড়ছ। িখ্ে আড়ম
শুমেড়ছলাম, তুড়ম নকামো চ্াকড়র কমরা ো তখ্ে আড়ম নতামামক
ড়রড়ের জেয অমিা য মমে কমরড়ছলাম। আসমল আড়মও অেয
িািামদর মমতাই, নমময়র জেয একটা ড়সড়কউর লাইফ নচ্ময়ড়ছলাম।
তাই আড়ম নজার কমর ড়রড়ের ড়িময়ও ড়দমত নচ্ময়ড়ছলাম।
নভমিড়ছলাম এমত আমার নমময় সু খ্ী হমি।
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অড়েতা নদিী এড় ময় এমস িমলে – িা হিার হময় ন মছ দাদা।
এিার নছমল-নমময় দুমটামক আশীিিাদ করুে। ওরা নিে সারা
জীিে এভামিই দু’জমে দু’জমের সামথ সু খ্ী থাকমত পামর।
নশখ্রিািু আর নরশড়মমদিী দুজমেই েীল আর ড়রড়েমক আশীিিাদ
কমরে। দুই পড়রিামরর মমধয একটা ভামলািাসার নিা সূত্র িাড়পত
হয়। তারপর দুই পড়রিামরর সি মােু মষর সামমে, সিার আশীিিাদ
ড়েময়, েীল আর ড়রড়ে ড়িময়র সম্ আচ্ার অেু ষ্ঠাে পালে কমর।
এড়দমক আকাশ আর ততোর ড়িময়ও তামদর পড়রিামরর সামমে হয়।
ততোর ড়িময় ো করার নজদ, আকাশ ড়েমজর ভামলািাসা ড়দময়
িদমল নদয়। এই এক িছমর আকাশ ততোমক নকাে ড়কছু র জেয
নজার কমরড়ে। ড়কন্তু আকামশর মমধয এমে একটা ড়কছু আমছ, িার
ফমল ততো নিশীড়দে আকাশমক ড়েমজর নথমক দূ মর সড়রময় রাখ্মত
পামরড়ে। ততো ড়েমজ নথমকই আকামশর কামছ ধরা ড়দময়মছ।
আকামশর পড়রিামরর সিারই ততোমক খ্ুি পছদ। আর এই এক
িছমর ততোও ওমদর পছদ কমর নফমলমছ।
ড়িময়র অেু ষ্ঠাে নশষ হমল, সিাই নি িার মমতা ল্প করমত থামক।
এমে সময় ড়রড়ে েীলমক িমল – তুই নতা আজমক আমামক নকাে
ড় ফট ড়দড়ল ো। তখ্ে েীল িমল – আমার সিড়কছু ই নতা নতার।
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তুই একিার িমলই নদখ্, নতার ড়ক চ্াই ?? নতার সি ইো আড়ম
পূ রর্ করমত চ্াই নসাো।
তখ্ে ড়রড়ে েীলমক িমল – আজমকর ড়দমে নতার াওয়া একটা
াে ো শুেমল এই সিযাটা পূ র্ি হমি ো। একটা াে নশাো ো
েীল। ড়রড়ের কথা শুমে িাড়ক সিাইও েীলমক াে াওয়ার জেয
অেু মরাধ কমর। এরপর েীমলর একটা াে ড়দময় অেু ষ্ঠামের সমাড়ি
হয়।
“আমার জীিেপাত্র উেড়লয়া মাধুরী কমরছ দাে
তুড়ম জামো োই তুড়ম জামো োই তার মূ মলযর ও ্রসমার্”
ােটা শুমে সিাই খ্ুি ্রসশিংসা কমর। ড়রড়ের িািা নতা েীমলর
ামের ফযাে হময় িায়। এভামিই সিাইমক সামথ ড়েময়, এমক
অপরমক ভামলামিমস তামদর জীিে এড় ময় চ্লমত থামক।
কময়ক িছর পমর ততো আর আকামশর নছমল হয়। ড়িক তার
কময়ক মাস পমর েীল আর ড়রড়ের ফুটফুমট একড়ট নমময় হয়।
ততো আর ড়রড়ে নতা দুজমের ড়িময়ও ড়িক কমর নফমল। নশখ্রিািু
েীলমক িমলে – িা ড়কছু হময় িাক আড়ম ড়কন্তু আমার োতড়েমকই
সামপাটি করমিা। নমময় আম ি নহাক তারপর তুড়ম িুেমত
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পারমি আড়ম এতড়দে ড়িক ড়ক অিিায় ড়ছলাম। েীল ড়কছু িমল ো,
ড়কি মমে মমে একটু ড়চ্িায় পম িায়। (সমাি)
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আমার মামা
সু ব্রত নদিোথ
্রসভামত নি সূড়িয মামা
ওিমছ নহমস নহমস,
সারাটা ড়দে কাজ কমর নস
ড়ফরমি ড়েমজর নদমশ।
রামতর আকাশ োমমতই নি
চ্াাঁদ মামা উড়ক নদমি,
তার নজাছোয় ভুিে আিার
আমলাড়কত হমি।
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নছাটমিলার োো নখ্লা
অড়িড়মত্র
নছাটমিলায় োো নখ্লা নখ্লতাম িিুরা ড়মমল। নসসি কথা আমজা
মমের নকামর্ াাঁথা হময় আমছ। নসই নখ্লার মমধয ড়কছু ড়ছল মর
িমসই নখ্লা িা ইেমোর ন মস্। ড়কছু আিার ড়ছল আউটমোর
ন ম িা িাইমর ড় ময় নখ্লা। রমমর ড়দমে নভারমিলা িা ড়িমকমল
নখ্লা হমতা ফুটিল। কখ্মো িা ড়ক্রমকট। উদ্ভািেী শড়ির পড়রচ্য়
ড়দময় আমরা নছাটমিলায় নখ্লতাম 'ফুটমকট'। মামে নছাট ফুটিল
ড়দময় ড়ক্রমকট। মামি িা উমিামেই ফুটিল ড়ক্রমকট ইতযাড়দ দারুর্
জমম উিমতা। আিার নছমল নমময় সিাই ড়মমল কুমীর োঙা,
নছাাঁয়াছু ড়াঁ য় িা লুমকাচ্ুড়র নখ্লা জমম নিত। আসমল তখ্ে পুরমো
িাড় িা মাি, াছ িা ইাঁমটর পাাঁজা অমেক ড়ছল। িার ফমল
লুমকাচ্ুড়র জাতীয় নখ্লা নখ্লমত খ্ুি সু ড়িধা হমতা। এখ্ে নসসি
ফ্ল্যাট হময় ড় ময়মছ। নছাট নছমলমমময়মদর নছাাঁয়াছু াঁড়য় িা লুমকাচ্ুড়র
নখ্লার নজা নেই নকামো।
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আমরা নখ্লতাম কািাড়ে, রুমাল নচ্ার, এসি নখ্লা। িযািংিাড়জ নখ্লা
হমতা পুকুমর ড়েল িা ইাঁট ছু াঁম । এখ্ে নকাথায় পুকুর আর নকাথায়
নসই সি িযািংিাড়জ নখ্লা ! সিমথমক ড়্রসয় নখ্লা ড়ছল উমিামে লাল
ইাঁট িা নেলা ড়দময় দা নকমট ড়কতড়কত নখ্লা। একপাময় লাড়ফময়
ড়কতড়কত নখ্মল দারুর্ িযামলন্স ততরী হময় নিত।
এসি নখ্লামক আজকালকার নছমলমমময়রা হয়মতা খ্ুি
backdated িা sub standard মমে করমি। তমি আমরা
এসিই নখ্মলড়ছ। অমেক পমর ন্রসামফশোড়ল ড়শমখ্ড়ছ নটি
নটড়েস।
আউটমোর ন মগুড়লমত শরীর নপাি হমতা ও তৎপরতা িা মতা।
মর িমস নখ্লা হমতা 'ফুল ফল োম নদশ' ইতযাড়দ ড়লমখ্ ড়লমখ্
নখ্লা। এমত অমেক ড়কছু জাো নিমতা। একদম নছাটমিলায়
রান্নািাড়ট িা নখ্লোিাড়ট। আর সিমথমক মমে পম হাত নপমত
িমস 'ইড়ক ড়মড়ক ' নখ্লা। 'ইড়কর ড়মড়কর চ্াম ড়চ্ড়কর' এই
কথাগুমলা এখ্মো মমে নভমস আমস। দারুর্ লা মতা নসই নখ্লা।।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৯

িতদ্ধাশ্রম
শাশ্বতী নসহােিীশ
অমেক স্বে িুমক ড়েময়
ততড়র হয় ভালিাসার িাড় ।
এখ্ে ভালিাসায় অড়তষ্ঠ হময়
কমর ড়দলাম আড় ।
ড়েমজর জীিে ড়িপন্ন কমর
সিাে নক মােু ষ,
নসই সিাে ই আজ ড়দমে
সারাজীিমের সু খ্।
সিাে ি হমল - তার জ ত পতথক
নস জ মত মা িািা আর হয়ো মহৎ।
িািা মামক নিাো নভমি ওষ্ঠা ত ্রসার্
ড়দময় আমস িতদ্ধাশ্রমম
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পায় একটু ড়িরাম।
অিলা একটা নপাষযও নতা
কত আদমর থামক,
তাহমল িািা-মাময়র কপাল ড়ক ! এই দুদিশায় োমক ?
খ্ুি ইমে কমর সিামের সামথ কাটাই
িাড়তল নি হময় ন ড়ছ,আর ড়ক উপায় !
মা-িািা নতা খ্ুিই নেশাল
িখ্ে নছাট্ট থাড়ক
মা িািামক নখ্দামত পারমল
্রসার্টা ড়েময় িাাঁড়চ্।
তাই সিমশমষ এই নশমষর কড়িতা
ড়িকাো আমার িতদ্ধাশ্রম
ভামলা থাকুক আমার নসাো
ো নহাক মড়তভ্রম ।
আিার িড়দ ড়েমত আমস
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মমেমত খ্ুি আশাএই আশামতই নিাঁমচ্ আড়ছ
ড়ক ড়েষ্ঠুর ড়িধাতা !!
েড়চ্মকতা খ্ুি নভমি ড়লমখ্ড়ছল াে হময়মছ তা জেড়্রসয়, সিাই কমরমছ আপে।
ড়েমজর ওজে িুমে চ্লা নি উড়চ্ত
তাই এই আশ্রমম, চ্মল এমসা কদাড়চ্ৎ।
তীথি আর করা হমলা ো িাড়ে নতা আশ্রমআমামদর ড়িকাো এখ্ে িতদ্ধাশ্রম।।
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শুধু একটা আধুড়ল
আব্দুস সাত্তার ড়িশ্বাস
আড়ম নক জামো
আড়ম একটা হকার
আড়ম গ্রাম, িাজার, শহর, পা া, ু ড়র
সাইমকমল চ্ম
পযামেল কমর
মাল নিাঁমচ্ নি াই
হাাঁক ড়দময় অড়ল ড়ল

আমার সাইমকমলর ড়পছমে মাল িাাঁধা থামক
িাই তার কামছ নি োমক
নদড়খ্ ো নস ের ড়ক োরী, ড়হদু োড়ক মুসড়লম িা অেয নকাে জাড়ত
মাল নিচ্া িমল কথা আমার
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নরাজ ার করা িমল কথা আমার
ওসি নদখ্মল নি চ্লমি ো আমার
আমার নপমট নি ্রসচ্ুর ড়খ্মদ, আমার খ্ািার চ্াই খ্াড়ল
নরামদ ু মর ু মর
শরীর িখ্ে িাি লাম
ধপাস কমর আড়ম িমস পড় , রা্ার ধামর াছতলায়

পমথর ধুমলা উম এমস আমার াময় পম
আড়ম োক ধড়র ো, মুখ্ োড়ক ো
ওসি ভেমলাকমদর কাজ, এড়স রুমম িাাঁমদর িাস
আড়ম নতা মােু ষই ো
আড়ম শালা একটা হকার
আমার দাম শুধু একটা আধুড়ল।
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অমচ্ো আাঁধার
কুশল সাহা
আমার সূিি তার রড়ি নখ্াাঁমজ,
আলুথালু সি স্বে সাজায়,
হিাৎই অজামি রামতর োমক
আ াল হমত দুঃখ্ নপাহায়।

আমার চ্ন্দ্র ধীর হময়মছ
আর চ্মলো তার নচ্ো পমথ,
ড়ে ু িমমর সি রাড়ত্রগুমলায়
গ্রহর্ লা ায় সড়ন্নকমট।
আমার শহর হাড়রময়মছ তার
আড়ভজাতয তথা আমলার ড়দশা,
নখ্ায়া ন মছ েিমত্রর নজযাড়ত
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নিমো সম্মুমখ্ ড়চ্রকালীে অমাড়েশা।

এিার তমি ্রসলয় আসু ক,
আসু ক িজ্রসম রুেমূ ড়তি সঙ্গী কমর,
ড়চ্ড়েময় ড়্রসয় জীিে ড়খ্ ড়ক
নস নিে মুড়ি িাাঁমধ আমার নদামর।
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অকাল িসি
ইমােুময়ল হক

স্বেমদর অদত শয ু ড় গুমলা
উ মছ অপলক দত ড়িমত।
দুমটা হৃদময় সু র িাজমছ,
একই সমঙ্গ- একই ছমদ।
ড়েজিে-ড়েিিাক শাি রামজয,
ড়িরামজ মোমি ড়সিংহাসমে।
আিা নরমঙমছ অকাল িসমি,
নশাভীমছ মেহড়র রঙ-নিরমঙ !
অঙ্গুড়ল ড়লখ্মছ ন্রসমকাড়হেী,
অমঙ্গ-তমে-রমি-ড়শহরমর্ !
ক্রমশঃ ভারী শ্বাস াইমছ নি ভামলািাড়স !! ভামলািাড়স !!
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নকামল- উষ্ণ েশি িলমছ নি ভামলািাড়স !! ভামলািাড়স !!
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তুড়ম নসড়দমের রামতর পাড়খ্
আব্দুল রাহাজ
তুড়ম এমসড়ছমল আমার জীিমে
রড়ঙে স্বমের ধূ ড়লমাখ্া মমে।
েদীতীর নথমক ধাে নিত
সি জায় ায় িমস হামত হাত নরমখ্ িমলড়ছমল
আজীিে থাকি একই নমলিিমে এই সু দর পতড়থিীর িমি।
হিাৎ ছদপতে দুজমে হময় ন লাম ড়ছন্ন
ড়িষন্ন মে ড়েময় পম আমছ েদী তীমর নতামারই জমেয।
আজও তুড়ম আমার কামছ ড়্রসয় রামতর পাড়খ্
হময় থাকমি আজীিে
মমের হীমে ভীমর।
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েীড়তকথা
ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত
েীরিতা অমেক ড়কছু নিাোমত চ্াই...
ড়কন্তু দূ রমত্বর ভময় আজ ভামলািাসা েীরি থাকমত ড়শড়খ্ময় নদয়।
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নলখ্মকর নচ্ামখ্ নেট ফড় িং
ড়লমখ্মছে- ির্িড়জৎ িমিে
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নেট ফড় িং তরুর্ ও তরুর্তর ্রসজমের নলখ্কমদর কামছ
আিীয়র মমতা। স্বজে স্বভামির িড়হঃ্রসকামশর অেয োম
‘নেটফড় িং’। এই সাড়হতয মযা াড়জেড়ট নকাচ্ড়িহার নজলা নথমক
ড়িক্রম শীল ও তার ড়টম সািাড়হকভামি ্রসকাশ কমর থামক।
সাড়হমতযর অসীম সম্ভার ড়দময় সু সড় ত থামক নেট ফড় িং। ড়িড়ভন্ন
স্বামদর োো কড়িতা, ল্প, উপেযাস, আাঁকা ছড়ি, কযামমরায় নতালা
ছড়ি, ড়িড়ভন্ন ধরমের িই এর পাি ্রসড়তড়ক্রয়া ইতযাড়দ ড়িষয়
আমামদর মমের নখ্ারাক নজা ায়। সাড়হতয-ড়পপাসু মদর কামছ এই
মযা াড়জে অতযি জেড়্রসয়।
এমহে মযা াড়জমের সমঙ্গ আমার ্রসথম পড়রচ্য় মট নফসিুমকর
মাধযমম। সম্ভিত ২০১৭ সামলর নশমষর ড়দমক ড়কিংিা ২০১৮
সামলর শুরুর ড়দমক। নকামো এক দুপুরমিলা োে ও খ্াওয়াদাওয়া নসমর ড়িছাোয় শুময় নফসিুক াটমত াটমত নচ্াখ্ পমর
নকামো এক নলখ্ক নেট ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা নশয়ার
কমরমছে তার ্রসকাড়শত নলখ্া সমমত। তখ্েই উৎসাড়হত হময়
আড়মও নলখ্া পািাই, ্রসকাড়শতও হমলা। এই ধারা আজও
অিযাহত।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৯

আপড়েও পম নদখ্মত পামরে ‘নেট ফড় িং’। কথা ড়দড়ে
সাড়হমতযর আেদ রস নথমক িড়িত হমিে ো। নেট ন াঁমট ন াঁমট
নেট ফড় িং ড়িমশ্বর সিি ্মর ছড়রময় প ু ক। সাড়হমতযর অসীম
আকাশ জুম অিাধ ড়িচ্রর্ভূড়ম ড়িত নহাক। অফুরি শুমভো ও
শুভ কামো রইল ড়্রসয় নেট ফড় িং এর জেয।
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সিংস্কতত সু ভাড়ষতমালা
ড়েমিদমে- রাহুল হালদার
सुभाषितम् हं सः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदो बकोहं सयोः ।
नीरक्षीरषििेके त हं सो हं सः बको बकः ।।

সু ভাড়ষতম্ হিংসঃ নশ্বতঃ িকঃ নশ্বতঃ নকা নভমদা িকহিংসময়াঃ ।
েীরিীরড়িমিমক ত হিংমসা হিংসঃ িমকা িকঃ।।
অথি হাাঁস সাদা হয়, িকও সাদা হয়, তাহমল হাাঁস ও িমকর মমধয
পাথিকয নকাথায় ? জল এিিং দুমধর মমধয পাথিকয করার জ্ঞাে
নথমক, জল হল জল এিিং দুধ হল দুধই।
নতমড়ে একড়ট হাাঁস হাাঁসই এিিং একড়ট িক িকই।
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Award Winning Short Film Streaming Free
On Youtube
Produced by Pathikrit Films
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রড়িিামরর দুপুর....

হিাৎ নফামের Whats App িা Messenger এ
নমমসজ আসার শব্দ...

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং
এর ড়পড়েএফ োউেমলাে করার ড়লঙ্ক...

্রসড়ত সিামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট
ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা...

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এর ড়েয়ড়মত পািক। এিার আমরা শুেমত চ্াই
আপোর অেুভূড়তর কথা।
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লাম ? েতুে আর
ড়ক ড়িভা চ্াে জাোে আপোর মতামত।
ড়লমখ্ পাড়িময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats
App িা Mail এ। িা ্রসকাড়শত হমি "পািমকর নচ্ামখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাম ।
সমঙ্গ পািাে আপোর োম ও ড়িকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com
-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এর ব্লম নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্ল ।

**পরমার্ু কড়িতার ড়িভাম িড়দ ড়েমজর নলখ্াও
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অিঃড়মল কড়িতা
পািাে।

ড়্রসয় পািক আমামদর জাোে আপোর মতামত
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর।
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ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী
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ছড়ি ও ভািো
ড়েমিদমে- ড়িধাে িমির্

্রসকতড়তর নকামল মাছ ধরা
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আটি যালাড়র
ড়শল্পী- নেহাশ্রী লস্কর
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নি নি ড়িষময়
নলখ্া পািামত পামরে:▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অর্ু ল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট ল্প (১০০০ শব্দ)
▪ি

ল্প (২০০০ শব্দ)

▪ ্রসিি/ড়েিি (২০০০ শব্দ)
▪ ভ্রমর্-কাড়হেী (২০০০ শব্দ)
▪ ড়িমেষর্মূ লক নলখ্া (১৫০০ শব্দ)
▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)
⏺নলখ্া পািামিে িািংলামত টাইপ কমর িা েক ফরমযামট Whats
App িা Mail এ ্রসড়ত সিামহর িতহেড়তিামরর মমধয। নলখ্ার
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়িকাো থাকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পািমকর মতামত নেপমথযড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভা চ্াে, নমইল করুে আমামদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় ্রসসমঙ্গ মতামত
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেু ম্রসরর্া, জাোে
আপোর অড়ভমিা ও।
পাময় পাময় ২২৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়্রসয়
নেট ফড় িং । নকমে লা মছ আমামদর ্রসড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত
ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ থাকুে।
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আপড়েও পািাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী
সিংখ্যায় আপমলাে করমিা আমরা।
সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি
পাড়িময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পািামত পামরে নি নকাে ড়িষময়র ওপর। পািামিে
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পািামল েক ফরমযামট পািামিে।
Whats app No- 7501403002
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ফুমলর মামে
Camera-man of the week
অভীক সরকার
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং
পিম িষি, সিংখ্যা-২২৯
২৩নশ জােুয়াড়র, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভা ীয় সম্পাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।
্রসেদ- োমজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কততিক সিিস্বত্ব সিংরড়িত
নেট ফড় িং, ২০২২
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পুেশ্চ
্রসড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই ্রসশিংসা,
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মিিয সিই জাোমত পামরে
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অর্ু ল্প,

ল্প, ্রসিি, ছড়ি ইতযাড়দ

পাড়িময় ড়দে িতহেড়তিামরর মমধয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমামদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাি।।
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ড়লঙ্ক

