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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,
পাপড় গুহ ড়েময়া ী, নদিলীো ড়িশ্বাস, ড়সড়ম রায়,
কড়িরুল (রড়ঞ্জত মড়িক), ড়মলে পুরকাইত,
স্বপে কুমার রায়, ইমােুময়ল হক, উত্তম নদিোথ,
সায়রী লাহা, নসৌড়মত সরকার, অড়মতাভ দত্ত, অড়িড়মত্র,
অড়েমমষ পড়িত ও পাথিসারথী।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ড়িধাে িমিণ, নেহাশ্রী লস্কর এিিং
অভীক সরকার।
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ফড় িং কথা
প্রড়ত িছর ২১নশ নফব্রুয়াড়র, আন্তজিাড়তক মাততভাষা ড়দিস ড়হমসমি
পাড়লত হয়। তৎকালীে পাড়কস্তাে সরকার ১৯৪৮ সামল ন াষণা
কমর নে, উদুিই হমি পাড়কস্তামের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফমল পূ িি
পাড়কস্তামে (অধুো িািংলামদশ) িসিাসকারী িািংলাভাষী সাধারণ
জে মণর মমধয ভীর নিামভর জন্ম হয়। ফলস্বরূপ িািংলাভাষার
সম-মেিাদার দাড়িমত পূ িি পাড়কস্তামে আমদালে দ্রুত দাো িাাঁধমত
শুরু কমর। আমদালে দমমে পুড়লশ ১৪৪ ধারা জাড়র কমর ঢাকা
শহমর। ১৯৫২ সামলর ২১ নফব্রুয়াড়র ১৪৪ ধারা অমােয কমর ঢাকা
শহমরর িহু মােু ষ পমথ নেমম ড়মড়ছল শুরু কমরে। পুড়লশ ১৪৪
ধারা অিমােোর অজুহামত আমদালেকারীমদর ওপর গুড়লিষিণ
কমর। গুড়লমত শহীদ হে জব্বর, রড়ফক, সালাম, িরকত-সহ
আরও অমেমক। ক্রমিধিমাে ণআমদালমের মুমখ্ পাড়কস্তাে
সরকার ১৯৫৬ সামল সিংড়িধাে পড়রিতিমের মাধযমম িািংলা ভাষামক
পাড়কস্তামের অেযতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকতড়ত প্রদাে কমর। িািংলা ভাষা
ড়েময় এই আমদালমের স্বীকতড়তস্বরুপ পরিতিীমত এই ড়দেড়ট
আন্তজিাড়তক মাততভাষা ড়দিস ড়হমসমি পাড়লত হমে।
,

।
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সমযয হময়মছ
ন ালাম রসু ল
সমযয হময়মছ
এিার আমরা ড়হমসি নেমিা কতজে শহমর নথমক োমি

োমদর ভা ামট শরীর
োমদর ভা ামট আত্মা
ঈশ্বমরর কাছ নথমক ভা া নেওয়া
তামদর নকামো ড়চ্ন্তা নেই
তারা ধাড়মিকও েয়

এখ্ে সভা রগুমলা েিমত্রর মমতা ড়েভু ড়েভু
একটা কাটাখ্াল ময়লা নিাঝাই ছায়ায় উমতাল
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এখ্মো জড়রমাো ড়দময় নকউ নকউ ড়ফমর োমে
তামদর পাময় নম রময়মছ
িতড়ি হমত পামর
আর োরা নথমক ন ল অেন্তকাল
ওরা আমার মমতা ক্লান্ত িাড়তর েীমচ্ শুময় নদখ্মি নপাকায়
রূপান্তড়রত হময়মছ

মমে হমে আড়ম একড়ট নপাকার শহমরর ল্প প ড়ছলাম।
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আড়িরমিাধ িতড়িমিাধ
সঞ্জয় নসাম
আমামদর আড়িরমিাধ ও িতড়িমিাধ
প্রকততপমি একড়ট অন্তহীে সরলমরখ্া

আমরা নতামামক নজমেড়ছ আমামদর জীিেমিামধ

িসমন্তর রিং শ্রািমণর ধারা
আমরা ড়চ্মেড়ছ নতামামক

নপা া সমময় পঞ্চমুমখ্ াই নতামার োম াে

আড়ম ভামলািাসার পথ ধমরড়ছ নতামার পথ নচ্ময়
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আমামদর জীিেমিামধ আড়িরমিাধ ও িতড়িমিাধ
নেমম আমস শ্রীচচ্তেয ও তথা মতর সামথ সামথ

ভামলািাসমত িাসমত আড়ম ভামলািাসার পথ ধমরড়ছ।
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অন্ত
পাপড় গুহ ড়েময়া ী
একড়ট িুমো নমময়
নখ্মরার খ্াতায় ড়চ্ৎকার ড়লমখ্ রাখ্ত
নখ্াদাই কমর রাখ্ত
মততুযর পান্ডুড়লড়প
সম্পমকির ড়মড়ছমল পুকুর চ্ুড়র, িযামের সড়দি
নফাাঁটা নফাাঁটা নরাদ্দুর স্মরণসভায়
একড়দে আগুে হামত ড়েময় িুঝমলা
ছাই কতটা শ্মশাে।
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পথ
নদিলীো ড়িশ্বাস

পথ চ্লমত ড় ময় িারিার পথগুমলা নিাঁমক োয় ন ামলাকধাাঁধার
মমতা, ড়শল্পীর নচ্ামখ্ জল আসমত নেই, আসমলও নদখ্ায় অমেকটা
োটমকর মমতা।
ড়েমজমক খ্ুম খ্ুম জন্ম ড়দময়ড়ছ পড়ল মাড়ট উিির, রক্ত ড়দময় নসাঁমচ্
িপে করা সত ড়ি নমাহ জ ায়, হাড়স ো নপমলও হাসমত হয়, কান্না
নপমল অড়ভেয় ভামলা হয়।
ড়শল্পীরা োড়ক অসাধারণ, নশাক তাপ ভীষণ তুে, অমেক মহাে এ
জীিে দশিে। তিুও নচ্াখ্ নভমজ, ঝাপটা লাম নভতর মর, িুমকর
িাাঁ ড়দমক নম ড়ভ কমর।
একটা স্বপ্ন োত্রা, পথ নেই জাো, ন্তিয হীে, নরাাঁয়া ওঠা কদম
ফুমলর মমতা ড়েমটাল হলমদমট। হাতছাড়ে নদয় ড়েড়ষদ্ধ ে র,
ইড়তহামসর পাতা নথমক উমঠ আসা মতত চ্ড়রত্র মহ া নদয়
অিমচ্তমে।
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পথগুমলা নিাঁমক োয় তিু িারিার,
প্রড়ত িাাঁমক অমপিা কমর ধ্বিংস আিার।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৩

ড়পছু টাে
ড়সড়ম রায়
আমার আমার িমল ড়কছু হয় ো।
শরীর নছম োিার নিলায় ড়কছু ই সামথ রয় ো।
আমিম র সমুমে ড়েমজমক ি-দ্বীপ মমে হয়।
ড়কন্তু নসই আমি প্রকামশই এত ড়কমসর ভয়!
সু খ্ নে সিার কপামল সয় ো।
আমার আমার িমল ড়কছু হয় ো।
দূ রন্ত ন া া ছু টমছ ওই।
শশশি নথমক শকমশার, শকমশার নশমষ িতদ্ধ হই।
নথমক োয় শুধুই কমি।
এই নে এত ড়িমভদ প্রমভদ, এটাই ড়ক মােু ষ ধমি?
েুদ্ধ নকিল মােু ষ মামর
নলাভ মামর সত্বা।
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েুদ্ধ নশমষ নভমি নদমখ্া
কমরছ অড়স্তত্ব হতযা।
আমার আমার িমল ড়কছু ই হয় ো।
শরীর নছম োিার নিলায় ড়কছু ই সামথ রয় ো।।
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জীিমের কড়িতা
কড়িরুল (রড়ঞ্জত মড়িক)
নদাল পূ ড়ণিমার রূমপালী আমি
আর অহিংকামর ডুমিমছ সারা ছাদটা,
রূমপার টুকমরা-টুকমরা অণু-পরমাণু,
ভিািংমশর আাঁচ্ নলম মছ
িা ামের পলাশ ফুমলও;
নখ্ালা ছামদ একা আড়ম দাাঁড় ময়
অপার ড়িস্মময় মুগ্ধতায় তাড়কময় নদড়খ্
পলামশর ভরা নেৌিে, তার সিংসার।
ঐ দূ মর হাই-নেমের পামশ
নোিংরা িসড়তমত নিম ওঠা কালমচ্ ময়ো ওর মমেও পলামশর িসন্ত,
শরীমরর খ্াাঁমজ ভাাঁমজ দুরন্ত উন্মাদো ;
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শুমেড়ছ ও শরীর নিমচ্ খ্ায়
অভামির তা োয়, তিু ভামলা
নতামার মমতা কড়ি হিার দাড়িক িাসোয়
পুমরা মেটামক ড়েলামম
চ্ ায়ড়ে নকড়জ দমর। আড়মও ড়লড়খ্
দু’চ্ার লাইে, সময় নপমলই
আমার কড়িতায় ময়োরা নরাজ
তাজা পলামশর ভামতর ফযাে হময়

ায়।
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে
ড়দমত নো ামো

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 প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়ক্লক করুে নেট
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ।
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অড়ভমোজে
ড়মলে পুরকাইত
"ভামলামিমস সখ্ী ড়েভতমত েতমে..."
সু মরলা কণ্ঠ নিমজ উঠমতই ড়পহু কম্পুযটামরর স্ক্রীে নথমক নচ্াখ্
সড়রময় কলটা ড়রড়সভ করল, "তুই কতদূ র আর? ক্লাস শুরু হমত
নতা আর দশ ড়মড়েটও নেই।"
- "এই নতা আর ড়মড়েট পাাঁমচ্ক। নতামদর ড়লমতই ঢুকড়ছ।
চ্ারমাথার নমাম ড়স েযালটা খ্ারাপ হময় োওয়ায় একটা মােু ষমক
দাাঁ কড়রময়মছ ড়েয়ন্ত্রমণর জেয, ওমতই আমরা নদড়র হমে সিার।"
- "ওমক, িুঝলাম, আয় জলড়দ। আড়ম স্টাড়ডরুমমই আড়ছ।"
- "ওমক।"
ড়পহু, নপাষাড়ক োম সাাঁঝিাড়ত নসেগুপ্ত, দুমাঁ দ ড়শল্পপড়ত শ্রীেুক্ত
সায়ক নসেগুমপ্তর একমাত্র উত্তরাড়ধকার। আর শে, নপাষাড়ক োম
অড়ভমণুয নসে, োম করা কমলমজর মাইমক্রািাময়ালড়জর প্রমফসর
শ্রীেুক্ত আড়ির নসমের একমাত্র ভড়িষযত। ড়পহু আর শে নেে এমক
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অপমরর পড়রপূ রক হময়ই পতড়থিীমত এমসমছ। ওরা একসামথই
প ামশাো কমর। েড়দও এখ্ে সিটাই অেলাইমে হয়, তিু ডক্টর
আঙ্কমলর ক্লাস ড়পহুমদর স্টাড়ডরুমম একসামথ করমতই দুজে নিশী
ভামলািামস। আর ডক্টর রায় ড়েমজও নসটাই পরামশি নদওয়ায়
দুজমের িাড় মতও আর ড়দ্বমত নপ্নকাশ কমরড়ে। এই স্টাড়ডরুমমর
লাম ায়া ঝুলিারাদাটা দড়িণমখ্ালা, দাাঁ ামল অমেকটা দূ র অিড়ধ
শহরটা নদখ্মত পাওয়া োয়।
ড়মড়েট কময়মকর ড়ভতমরই শে হন্তদন্ত হময় হাড়জর হল ড়পহুমদর
নদাতলার এই প ার মর।
- "চ্ল, চ্ল, এিুড়ণ শুরু হময় োমি।"
- "আমর িািা, এখ্মো পাক্কা ড়তে ড়মড়েট নদরী আমছ শুরু হমত
আর স্ক্রীে নখ্ালাই আমছ।"
- "ো, আসমল নদরী হময় ন মছ নতা অমেকটা, আড়ম নসটাই
ভািড়ছ।"
- "আমর, ড়ঠক আমছ। মমে আমছ নতা আজমক কী কথা িলার
আমছ ডক্টর আঙ্কলমক?" ড়পহু নচ্াখ্ ি ি কমর ড়জজ্ঞাসা কমর।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৩

- "হযাাঁ, মমে আমছ। তুই এত ভাড়িস ো। চ্ল, ক্লাস শুরু হল
িমল।" িমল শে ড়পহুর হাত ধমর নটড়িমলর সামমে ড় ময় িমস।
স্বল্পিমণর মমধযই ডক্টর রাময়র মুখ্টা নভমস ওমঠ স্ক্রীমে, "গুড
আফটারেু ে, মাই ড়ডয়ার সাে অযাি ডটার। নকমে আমছা সিাই?"
- "গুড আফটারেু ে, ভামলা আড়ছ সিাই।" দুজমে একসামথ িমল
ওমঠ।
এরপমর প াশুমো চ্লমত থামক ড়েতযকার ড়েয়মমাড়ফক। োোরকম
প্রমনাত্তর, আলাপ-আমলাচ্োর মমধয ড়দময় কখ্ে নে ন্টা ড়তমেক
পার হময় ন মছ, নটরই পাওয়া োয়ড়ে। এিার ক্লাস নশষ কমর
ডক্টর রায় ড়িদায় নেওয়ার কথা িলমতই শে িমল ওমঠ, "আমার
ো একটা কথা িলার আমছ।"
- "একটা নকে! দশটা িমল নফমলা।"
- "আসমল আঙ্কল, জামোই নে আড়ম আর ড়পহু প্রায় সারািণই
একসামথই কাটাই, অফলাইে েয়মতা অেলাইে। তাই আমরা ড়িময়
কমর সিিিমণর জেয একসামথই থাকমত চ্াই। এ ড়িষময় নতামার
সম্মড়ত আমছ ড়কো জােমত চ্াই। আর সম্মড়ত থাকমল দুই িাড় মত
কথা িলার দাড়য়ত্বটা তুড়মই োও। নতামার কথা নকউ নফলমিো
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কারণ জামে নে তুড়ম তামদর নথমকও নিশী নিামঝা আমামদর
দু’জেমক।"
- "উড়রব্বাস, এ নতা দারুণ ড়সদ্ধান্ত। োহ্, আমার ড়িদুমাত্র অমত
নেই। নিশ, আমার এই সপ্তাহটা সময় চ্াই। সু ইমডমের একটা
নসড়মোর ড়েময় িযস্ত আড়ছ। ওটা হময় ন মলই কথা িলড়ছ। ওমক?"
ডক্টর রায় উেড়সত হময় িমল উঠমলে।
- "ওমক।" দুজমেই একমোম িমল উঠল খ্ুড়শমত ড ম হময়।
প া নশষ হমল ড়চ্রাচ্ড়রত অমভযসমত ওরা ঝুলিারাদাটায় এমস
দাাঁ ামলা। এই ঝুলিারাদা সািী আমছ ওমদর অেু ভূড়তর প্রড়তটা
চ্ াই-উৎরাইময়র, হৃদময়র প্রড়তটা রমের আাঁচ্ম র, স্পমশির
প্রড়তটা স্ফূড়লমের, একসামথ তারাখ্সা নদমখ্ নচ্াখ্ িুমজ প্রড়তটা
ন াপে প্রাথিোর। আজ মমের ন াপমে দুজমেই এক খ্ুড়শর
নচ্ারামরামত নভমস োমে। ওরা জামে ডক্টর আঙ্কল েখ্ে রাড়জ,
তার মামে এই ড়েময় িাড় মত ড়দ্বমত প্রকামশর সিািো খ্ুিই কম।
- "তাহমল এ েুম র অড়ভমণুয আর চ্ক্রিূ যমহ আটমক োমি ো, তাই
নতা!" নচ্ামখ্মুমখ্ হাড়সর ড়ঝড়লক ড়দময় ড়পহুই েীরিতা ভামে।
- "সিই নতা সাাঁঝিাড়তর রূপকথা।" শে মুচ্ড়ক নহমস উত্তর নদয়।
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- "হযাাঁ, সাাঁঝিাড়তর রূপকথায় রাজপুত্তুর অড়ভমণুয।" িমল ড়পহু
আলমতা কমর শমের চ্ুলগুমলা ন াঁমট নদয়।
নশষমিলার প ন্ত আমলায় এইভামিই খ্ুেসু ড়ট আর শমের
মায়াজামল মি কমপাত-কমপাতীর সড়িৎ নফমর একঝাাঁক পাড়খ্র
কূজমে। সমযয োমার মুমখ্ ওরা উম চ্মলমছ িাসার উমদ্দমশয,
অস্তরাম র নশষ রেটুকু আপাদমস্তক নমমখ্ ড়েময়।
- "চ্ড়ল এিার।" িমল শে ড়পহুর কপামল আলমতা চ্ুিমের
আলপো এাঁমক ড়দময় নিড়রময় োয়।
সপ্তাহখ্ামেক পর...
এইেুম ও নে কামরার নমািাইমলর ড়রিংমটাে ড়িস্মতড়তর অতমল
হাড়রময় োওয়া লযান্ডমফামের আওয়ামজর মত হমত পামর, নসটা
আড়ির নসমের নফাে ো িাজমল ড়িশ্বাস হওয়া মুশড়কল। ড়ক্রিংড়ক্রিং
কমর নমািাইলটা নিমজ উঠমতই অেলাইমে পরীিা নেওয়ার
ফাাঁমকই আড়ির নসে নচ্ময় নদখ্মলে স্ক্রীমে ডক্টর রাময়র োম
জ্বলজ্বল করমছ।
- "ডক্টরসামহি নে! িলুে, কী খ্ির।" আড়ির কলটা ড়রড়সভ কমরই
ই-অভযথিো জাোমলে।
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- "আড়ির, একটা কথা আমলাচ্ো করার ড়ছল। নসটা সামমে িমস
করমলই ভামলা হমি। তাই ভািড়ছলাম আ ামী পরশু েড়দ তুড়ম
সময় নির কমর দুপুমর আসমত…।
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প্রহর
স্বপে কুমার রায়

এ সময়
চ্মল োওয়ার আম ই চ্মল োওয়া,

িযা ভূড়ম
নদখ্া ড়মলমি ো নকামো মহামােমির,

মততুয ড়শয়মর
অজর কলড়ঙ্কত হাত আর হাত,

গুড়ছময় রাখ্ড়ছ
নেৌিমের অপমাে আর িযথিতা,
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শুেমত পারড়ছ
িাতাস ভারী গুমমাট কান্না,

আড়ম ভীত
এই েুদ্ধ কখ্েও থামামত পামর ো,

মততুয সু ড়েড়িত
উদ্বাস্তু ড়শড়িমর িাাঁচ্া োমি ো।
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েীরিতা
ইমােুময়ল হক
নসড়দে আকাশ িলমলা নে একড়ট ড়কমশারী নমময়মক নদমখ্ ওর
োড়ক পছদ হময়মছ। ওহ! আকামশর পড়রচ্য় ড়দমত নতা ভুমলই
ন ড়ছ। ও আমার রুমমমট ড়ছল কময়ক িছর আম । আড়ন্টর
িাড় মত ভা া ড়ছলাম দুজমে একসমে প্রায় দু-িছমরর মমতা। োই
নহাক নসড়দে আকামশর ওই কথা নশাোর পমর নমময়ড়টমক নদখ্ার
ইো নজম ড়ছল খ্ুি। নতা ড়িমকমল পামশর ড়লমত ু রমত ু রমত
একড়দে নদখ্া হময় ন ল নমময়ড়টর। নিশ স্মাটি, ড়িম ও হাড়সখ্ুড়শ
ড়কউট একড়ট নমময়। নখ্লড়ছল তার িাযিীমদর সমে। এর আম
নসই ড়লমত িহুিার চ্লামফরা করমলও কখ্মো নচ্ামখ্ পম ড়ে।
তারপর নথমক দুজমে নরাজ নেমত শুরু করলাম ওই ড়লমত
ড়িমকলমিলায়। অিশয আকাশ আমার অেু ভূড়তর ড়িষময় এসি ড়কছু
তখ্মো জােমতা ো। দু’জমে নিশ ভামলাই মজা-ঠাট্টা করতাম
এমক অপরমক।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৩

ড়কছু ড়দে পর দু াি পূ জা এমলা। রুমমর পামশই পা ার পূ মজামন্ডপ।
ওখ্ামে নদখ্লাম নমময়ড়টমক, নিশ সাজুগুজু কমর ু রমত
নিড়রময়মছ। নচ্ামখ্ নচ্াখ্ প মতই একখ্াড়ে মুচ্ড়ক হাড়স ড়দল।
ততড়দমে োম জাো হময় ন মছ- নেহা। সু েীড়ত অযাকামডড়মমত পম
েিম নশ্রণীমত। আড়ম আিার ওসি ক্রাশ-ফ্রাশ ড়কছু িুড়ঝ ো।
নমময়মদর সম্মাে কমর চ্ড়ল, আর কাউমক ভামলা লা মল উাঁড়ক নদই
এমকিামর নসাজা হৃদময়। নেহামক নদমখ্ মমে হল িাড়ক
সমিয়সীমদর নথমক একদম আলাদা। অতটা চ্ঞ্চলও েয়, নিশ
শান্ত-ভে-সদাহাসযময়ী। মেটাও নিশ ভামলা নকামো ইম া িা
ড়জড়লড়পর পযাচ্ নেই মমে। একটুখ্াড়ে লাজুক। মাময়র সমে নিশ
ড়মশুক, নেে নিস্টমফ্রন্ড একদম। ওমক নদমখ্ মমে হল নে
কময়কিছর প ামশাো করমল ভড়িষযৎটা উজ্জ্বল হমি ড়েড়িতভামি।
োই নহাক, আমার কমলমজর ফাাঁমক একটু সময় নির কমর
কড়ম্পউটার নশখ্া। প্রড়তড়দমের স্বাভাড়িক জীিেোপে। খ্াওয়া- ু ম
কমলজ আর িযুমদর সমে জড়মময় আডা।া। কড়ম্পউটার নসন্টামর
ড় ময় িযুিাযিমদর সমেও নিশ মজা করতাম। তামদরই মমধয
একজে হল পাময়ল। ও কমলমজ পম প্রথম িমষি। িয়মস এক
িছমরর নছাট িমল আমায় দাদা িমল ডামক। ওর িাড় শহর নথমক
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অমেকটা দূ মর। অমটা কমর আসত নরাজ ক্লামস। আচ্রমণ রূমপগুমণ সু দর একড়ট নমময়। ক্লাস নশমষ রাস্তার পামশ দাাঁড় ময় দাাঁড় ময়
অমপিা করত অমটার জেয। আড়ম নিড়শরভা ড়দেই সে ড়দতাম
ওর। ল্প-গুজি করতাম, আমার রুম পামশই ড়ছল তাই নকামো
অসু ড়িধা হমতা ো।
এরপমরই টল সকমলর জীিমে নসই চ্রম অপ্রতযাড়শত টোকমরাো ভাইরাস !! মহামারী !! শুরু হময় ন ল লকডাউে। স্কুলকমলজ, িাজার-অড়ফস সিড়কছু ই িয, ন াড়ষত হমলা দী ি
লকডাউে। আমায় ড়ফমর নেমত হমলা িাড় মত।
িাড় মত দী ি এক িছর কমিহীে অলস একম ময় জীিে কাড়টময়
ড়িরক্ত হময় উমঠড়ছলাম। িযুমদর ড়মস করতাম খ্ুি। ড়মস করতাম
আম র নসই স্কুল-কমলমজর ড়দেগুড়লমকও। নসই সময় একটা
কামজর নখ্াাঁজ আমস। ড়দেহাটা শহমরর আমলাকঝাড় এলাকায়
একড়ট আিাড়সক ড়শিাপ্রড়তষ্ঠাে, োমক এলাকািাসী ড়মশে োমম
নচ্মে, নসখ্ামে কাজ করমত হমি। স্বল্প পয়সার কাজ। নতমে
নকাে খ্রচ্ নেই। ভািলাম, এই একম ময়ড়ম জীিে নথমক নিড়রময়
একটু ড়শিকতা কড়র।অল্প ড়কছু পয়সাও পাওয়া োমি, সমে
অড়ভজ্ঞতা হমল পরিতিীমত কামজ আসমি- নতা খ্ারাপ ড়ক ?
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সু মোম র সদ্বযিহার করা োক। েড়দও নসসময় অেযােয
ড়শিাপ্রড়তষ্ঠাে িয ড়ছল, নসই ড়মশমের পঠে-পাঠে চ্ালু ড়ছল।
ছাত্র-ছাত্রী সিংখ্যা কমম হময়ড়ছল অমধিমকরও কম। নতা আড়ম
নসখ্ামে ড় ময় প ামো শুরু করলাম আিাড়সক ড়শিক ড়হমসমি।
তততীয় নশ্রড়ণ নথমক দ্বাদশ পেিন্ত সকল ছাত্রছাত্রীমকই প ামত হত।
এভামিই প্রায় িছরখ্ামেক হময় ন ল। তখ্ে পড়রড়িড়ত প্রায়
স্বাভাড়িক হময় উমঠমছ। কমরাোর প্রমকাপ কমম ড় ময়মছ অড়ধকািংশ
মােু ষ ভযাকড়সে ড়েময় স্বাভাড়িক জীিমে ড়ফমরমছ। হঠাৎ একড়দে
শুেমত নপলাম- কুলসু মমর ড়িময়। আড়ম শুমে আকাশ নথমক
প লাম ! দশম নশ্রণীর ছাত্রী কুলসু ম, মাধযড়মক নদমি ড়কছু ড়দে
পর। প াশুোয় নিশ নমধািী। ওমদর িাড় ড়মশমের পামশই।
নশাো ন ল, ড়মশে মাড়লক োড়ক কুলসু মমর শ্লীলতাহােীর নচ্িা
কমরমছ, আর কু-প্রস্তাি ড়দময়মছ !! এতড়দে অিশয ড়মশে মাড়লমকর
সমে ড়মমশ এটা িুমঝ ন ড়ছলাম নে উড়ে একজে প্রতারক। শুধু
তাই েয়, ওোর স্বভািও খ্ুিই জ েয। োই নহাক কুলসু মমর িািামা নতা তামক িাড় নথমক প ামশাো করামত পারমতা। এত কম
িয়মস ড়িময় নদওয়ার ড়সদ্ধান্ত নকে ?
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ড়কছু ড়দে পর আড়ম নসই ড়মশে নছম ড়দময় আিার নকাচ্ড়িহামর
থাকমত শুরু কড়র। আম র জায় ামতই তমি এিামর আড়ন্টর
িাড় মত েয়, নেহার িাড় র ড়ঠক সামমে একটা র ভা া ড়েময়ড়ছ।
নেহা ি হময়মছ, চ্লড়ত িছমর উচ্চমাধযড়মক নদমি। রূমপ-গুমণ
এখ্ে নস আম র নথমকও অমেক নিড়শ "অপরূপা" হময় উমঠমছ।
ইড়তমমধয আকামশর সমে নদখ্া হময়মছ নিশ কময়কিার। মজার
ছমলই িমলড়ছলাম ওমক নেহার কথা। ড়কন্তু ও জিাি ড়দময়ড়ছল
"আম ভামলা লা মতা, ড়কন্তু এখ্ে আর অতটা ভামলা লাম ো।"
তমি আমার ড়কন্তু অেু ভূড়ত আম র মমতাই রময়মছ। ওই নে
িমলড়ছলাম কাউমক ভামলা লা মল এমকিামর হৃদময় উাঁড়ক নদই।
মামঝ মামঝই নদখ্া হয়, নচ্ামখ্ নচ্াখ্ প মলই েজর ড়েচ্ু কমর
লাজুক একফাড়ল ড়কউট হাড়স নদয়। ো, এখ্ে আমার নকামোরূপ
নপ্রম-প্রণয় ড়রমলশেড়শমপ জ ামোর ইমে নেই। শুধু চ্াই নেহা
স্বড়েভির হময় এক সু িণি উজ্জ্বল ভড়িষযৎ

ু ক।

এড়দমক পাময়মলর নফাে এমলা নসড়দে। অিশয নস মামঝ মামঝই
নফাে ড়কিংিা নমমসজ কমর নখ্াাঁজ খ্ির নেয়। নসড়দেও নফাে
তুললাম েথারীড়ত- "মরাড়হত দা নকমে আমছা ? নখ্াাঁজ খ্িরই োও
ো নে! আ ামী ২রা নফব্রুয়াড়র আমার ড়িময়, অিশযই আসমি
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ড়কন্তু- ড়েমন্ত্রণ রইমলা। আড়ম নহমস উত্তর ড়দলাম "হযাাঁ হযাাঁ অিশযই
োমিা।" তারপর নিশ ড়কছু িণ কথা িলার পর নফাে রাখ্লাম।
কখ্মো ভাড়িড়ে পাময়মলরও এত তা াতাড় ড়িময় হময় োমি।
পরিমণই ভািলাম সু দরী-ড়শড়িত নমময়মদর নতা এত তা াতাড়
ড়িময় হওয়াটাই স্বাভাড়িক !! পাময়ল এর ড়িময়র নরশ কাটমত ো
কাটমতই একড়দে নদড়খ্, নেহার িাড় মত পযামন্ডল করমছ। ড়জমজ্ঞস
করলাম একজেমক, ওমদর িাড় মত ড়ক আমছ- পুমজা োড়ক ড়িময় ?
নস িলল নেহার ড়িময় ড়তেড়দে পর। অিাক হময় ন লাম -নস ড়ক
কথা ! নমময়ড়টর উচ্চমাধযড়মক পরীিা কয়ড়দে পর, এই মুহূমতি
ড়িময় !! আর িয়সই িা ড়ক এমে হময়মছ ? সমি আঠামরা হমলা
কময়কড়দে আম ।
কামরা িযড়ক্ত ত ড়কিংিা পাড়রিাড়রক ড়সদ্ধামন্ত হস্তমিপ করা িা
ড়েমজমক জ ামো উড়চ্ত েয়। ড়কন্তু নসড়দে নেহার ড়িময়র অেু ষ্ঠাে
নদমখ্ আমার মাথায় একটা ভািো এল- সড়তযই ড়ক সু দরী ও
ড়শড়িত নমময়মদর কম িয়মস ড়িময় নদওয়া জরুড়র ? কুলসু মপাময়ল-নেহামদর মত নমময়মদর একটা উজ্জ্বল ভড়িষযৎ েি করার
জেয দায়ী নক ? সমাজ োড়ক তারা ড়েমজই ? চ্াইমল কুলসু মপাময়ল-নেহারা ড়ক পারত ো তামদর পড়রিামরর ভুল ড়সদ্ধামন্তর
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ড়িরুমদ্ধ রুমখ্ দাাঁড় ময় ড়েমজর নলখ্াপ া ও অেযােয ইমেগুমলামক
স্বাধীেভামি িাস্তিাড়য়ত কমর, স্বড়েভির হময় তারপর ড়িময় করমত ?
এই প্রমনর উত্তর আজও খ্ুাঁমজ চ্মলড়ছ আড়ম, প্রকতত দায়ী নক তামদর পড়রিার োড়ক তামদর "েীরিতা" ??
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ড়সাঁড়
উত্তম নদিোথ
ড়সাঁড় গুমলামক উপর নথমক নদমখ্া
নদখ্মি শুধু েীমচ্র ড়দমক নেমম োমে,
এিার েড়দ ড়সাঁড় গুমলামক েীচ্ নথমক নদমখ্া
নদখ্মি ধীমর ধীমর উপর ড়দমক উমঠ োমে।

নক ড়কভামি নদমখ্ ো নভমি
ড়কছু মােু ষ ড়সাঁড় র মমতা পম থামক,
ড়কছু মােু ষ ড়সাঁড় নিময় উপমর ওমঠ
েীমচ্র ড়দমক েীচ্ু ভামি নদমখ্।

নরাদ িতড়ি ঝম
সূেি-ড়সাঁড় ড়েমজমক এড়লময় নদয় মাড়টর মমতা
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কাাঁমধ পা তুমল নেয় হাাঁড়স মুমখ্ িািা-ড়সাঁড়
উপমর তুমল মা-ড়সাঁড় িমস থামক ধূ লায় আর নদমখ্-
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নতামায় খ্ুাঁমজ ড়ফড়র
সায়রী লাহা
খ্ুাঁমজ-খ্ুাঁমজ ড়ফরমিা নতামায় নহাক ো েতই মতান্তর।
মুমঠায় ভমর রাখ্ড়ছ সময়, হারামত চ্ায় মমোড়েমিশ।
িড়লমরখ্ায় ভা য ড়লড়খ্, নতামায় ড় মরই আমার আমিশ।
এ দূ রত্ব ু মচ্ োমিই, স্বাধীে হমি িুকপমকমটর শঙ্খড়চ্ল।
ড়েিঃস্ব হমিা ড়কেমত নতামার ড়ভমজ োওয়া নঠাাঁমটর ড়তল
দুিঃসময় স্তব্ধ হমি দুিঃখ্-সু মখ্র অন্তর।
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ড়কমসর লাড়
নসৌড়মত সরকার
সাতরো রামধেু র িা কতষ্ণচ্ূ ার সমস্ত রে ধার কমর নতামক
সাজামত নচ্ময়ড়ছলাম...
নসই স্বণিালী সযযায়, রজেী যার সু িামস ভড়রময় ড়দমত ন ড়ছলাম
শুধু নতামক,
মমে পম ড়ক নতার?
োড়ক ধুমলা জমা স্মতড়তর পাতায় জলছড়ি হময় মুমছ ন মছ সি...
সিটাই!
সি িুমঝও...
জ্ঞােপাপী আমার সকল অড়স্তত্ব, সকল সত্ত্বা।
িতড়ি ঝরা ড়িমকমল মে নকমে কমর ো আম র মতে!
আমামক আমিপতমি আাঁকম ধরমত চ্ায় ড়ক নতার উতলা মেটা?
মমে আমছ! এই নদামলর ড়দমে ড়পচ্ড়কড়রর লাল রমে ভড়রময়
ড়দময়ড়ছড়ল আমার সাদা সামলায়ারটা?
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মাময়র হাজার প্রমনর মুমখ্ামুড়খ্ অপরাধী আড়ম, একরাশ অেু রা
ড়মড়শ্রত আকুড়তভরা দুমটা আাঁড়খ্...
িারিার চ্ঞ্চলা হড়রণীর মমতা নছাটাছু ড়ট করা উতলা হৃদময়র
কাাঁপে,
িডা। নিড়হমসড়ি কমর ড়দড়েমলা নসড়দে।
আর আজ!
িডা। একলা হইমর!
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অন্তমিমের শেড়লড়প
অড়মতাভ দত্ত

রক্তকরিী ফুমটমছ স্পশিসুমর,
নশলী, আত্মম াপমে দূ মর।
িিাকামশ; ধ্বড়েত প্রনমালা,
ন াপে হৃদময় অড়ভমামে,
মুকুড়লত শামখ্ কাাঁমদ —
নসতুিযমে িাহুিযমে িাাঁমধ...!
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ড়হদলা ভাষার ল্প
অড়িড়মত্র
অমমলর সামথ কাল হাতাপাই হময় ন ল। আসমল পাো ড়েমত
ড় ময়ড়ছল আমার সামথ। দাড়হ হাড়ন্ডমত মটকা ফাটামো ড়েময় লাফ া
হমলা ওর সামথ। ও-ও নতড় য়া, আড়মও ছা মিা ো। তাই আড়মও
নথমম থাড়কড়ে। 'জয় িাজরািংিাড়ল' িমল ড়দময়ড়ছ দু’ া।
আম আমামদর হরা নদাড়স্ত ড়ছল। এখ্ে মামহাল িদমল ড় ময়মছ ।
ও খ্াড়ল নমময়মদর সামথ ু মর নি ায়। জুড়ল, ড়টো, সু ড়জ ওয়াম রা
ওয়াম রা ওর অমেক িাযিী। আজ এই নমময়র উপর, কাল ঐ
নমময়র উপর হাক্ োতামে। আর আমার সু ড়মতামক ভামলা
লা মলই ওর েত সমসযা।
আসমল িািং ামলর এই এক মুশড়কল। সিাই ি নেতা। কী নে
িড়ল !!
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পরমাণু কড়িতা
ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত
নতামার েতুে রিংমে রাোমো জীিে
িসন্ত কাটমি েতুমের সামথ,
আজ আমার িসন্ত হাড়রময় ন মছ
তাই জীিে কাটমছ েন্ত্রণামত।
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সিংস্কতত সু ভাড়ষতমালা
ড়েমিদমে- পাথিসারথী
सुभाषितम् यथा पानीयमार्गेण पानीयं याषत सत्त्वरम् ।
तथा स्वभावतो धीरा उत्तमा उत्तमाध्वना ॥

সু ভাড়ষতম্ েথা পােীয়মাম িে পােীয়িং োড়ত সত্ত্বরম্।
তথা স্বভািমতা ধীরা উত্তমা উত্তমাধ্বো।।

অথি খ্ামল জল নেমে দ্রুত প্রিাড়হত হয়, ভামলা প্রকতড়তর নলামকরা
নতমে নকিল ভামলা পমথ চ্মল, ভামলার পমথ চ্লা আরও ভামলা
হয়।
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Award Winning Short Film Streaming Free
On Youtube
Produced by Pathikrit Films

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৩

রড়িিামরর দুপুর....

হঠাৎ নফামের Whats App িা Messenger এ
নমমসজ আসার শে...

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং
এর ড়পড়ডএফ ডাউেমলাড করার ড়লঙ্ক...

প্রড়ত সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা...

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এর ড়েয়ড়মত পাঠক। 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 পাড়ঠময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শত হমি "পাঠমকর নচ্ামখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাম ।
সমে পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো।
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 ।

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাম েড়দ ড়েমজর নলখ্াও
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল কড়িতা
পাঠাে।

ড়প্রয় পাঠক 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 িমিণ

জীিে নজায়ার
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আটি যালাড়র
ড়শল্পী- নেহাশ্রী লস্কর
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষময়
নলখ্া পাঠামত পামরে:▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অণু ল্প (২৫০ শে)
▪ নছাট ল্প (১০০০ শে)
▪ি

ল্প (২০০০ শে)

▪ প্রিয/ড়েিয (২০০০ শে)
▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শে)
▪ ড়িমশ্লষণমূ লক নলখ্া (১৫০০ শে)
▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)
⏺নলখ্া পাঠামিে িািংলামত টাইপ কমর িা ডক ফরমযামট Whats
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়ঠকাো থাকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠমকর মতামত নেপমথযড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভা চ্াে, নমইল করুে আমামদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসমে মতামত
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করমত পামরে এই েির এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেু মপ্ররণা, জাোে
আপোর অড়ভমো ও।
পাময় পাময় ২৩৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং । নকমে লা মছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত
ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ থাকুে।
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী
সিংখ্যায় আপমলাড করমিা আমরা।
সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি
পাড়ঠময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাঠামত পামরে নে নকাে ড়িষময়র ওপর। পাঠামিে
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠামল ডক ফরমযামট পাঠামিে।
Whats app No- 7501403002
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পাহাম র নকামল
Camera-man of the week
অভীক সরকার
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং
পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৩৩
২০নশ নফব্রুয়াড়র, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।
প্রেদ- োমজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কততিক সিিস্বত্ব সিংরড়িত
নেট ফড় িং, ২০২২

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৩

পুেি
প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা,
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,

ল্প, প্রিয, ছড়ি ইতযাড়দ

পাড়ঠময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েির এ।
আমামদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

