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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, 

সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- ন ালাম রসুল, তপে মাইড়ত,           
হরড়ষত মিল, মততুযঞ্জয় হালদার, সম্পা চ্যাটাজিী,    
স্বপে কুমার রায়, ব্রজড়কমশার রজক, অড়মতাভ দত্ত, 
েীতা কড়ি মুখ্াজিী, অড়েমমষ পড়িত ও রাখ্ী হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত  াঙু্গলী এিিং      
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
েরওময় পতড়থিীর এমে এক নদশ নেখ্ামে মধ্যরামত সূমেির নদখ্া 
পাওয়া োয়। আিার ড়দমের পর ড়দে সূমেির নদখ্াই নমমল ো। 
েরওময় সুমমরু অথিাৎ উত্তর নমরু িা উত্তর ন ালামধ্ি অিড়িত 
হওয়ায় নম নথমক জুলাই মাস পেিন্ত সূেিাস্ত ো ড় ময় সিসময়ই 
আকাশ আমলাড়কত রামখ্ অথিাৎ এ সমময় এখ্ামে সূেি কখ্মো 
সমূ্পর্ি অস্তড়মত হয় ো। এর ফমল এ সময় রামতর অন্ধকামরর 
পড়রিমতি ন াধূ্ড়ল আমলা িজায় থামক সারা রাত। ড়িপরীমত 
েমভম্বর নথমক জােুয়াড়র মাস পেিন্ত সূেি ওমেই ো। আর তখ্ে 
প্রায়ই উত্তমরর আমলা িা অমরারা নিাড়রয়াড়লস নদমখ্ োয়। তাই 
ড়িশ্বজুম  এ নদমশর পড়রড়চ্ড়ত “ড়েশীথ সূমেির নদশ” ড়হমসমি। এই 
মধ্যরামতর সূমেির ড়কছু অিংশ আকিড়টক সাকিমল প্রায় ১২ই জুে 
নথমক ১লা জুলাই পেিন্ত দতশযমাে থামক। এই সময়ড়ট উত্তর ড়দমক 
ভ্রমর্ করার সামথ সামথ প্রসাড়রত। কড়িমেিাল ইউমরামপর 
উত্তরতম পময়ি েরওময়র নকপ ের্িড়কমে, মধ্যরামতর সূেি প্রায় 
১৪ই নম নথমক ২৯নশ জুলাই অিড়ধ্ িায়ী হয়। নসাভালিার্ি 
দ্বীপপুমঞ্জর আরও উত্তমর, এড়ট ২০নশ এড়প্রল নথমক ২২নশ আ স্ট 
পেিন্ত িায়ী হয়। 
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পড়িত্র ধ্বিংমসর ড়েমদিশোমা 

ন ালাম রসুল 
 

কাল সারারাত আড়ম পাথর নচ্মটড়ছ 

তখ্ে িতড়ি হড়িল 

িতড়ির শ্লথ  ড়ত নিময় নেমম আসড়ছল কুষ্ঠ নরা ীর িীজ 

আহম্মক নম  

আড়ম অেন্ত শূমেযর দরজা গুঁড় ময় ড়দই 

 

আমলার কাড়ল নমমখ্ নক দাুঁড় ময় রময়মছ 

েখ্ে ছায়া ছা া আর একটাও ঋতু নেই 

 

আড়ম থুথু ড়দময় ধু্ময় ড়দড়িলাম আমার জীিে েখ্ে আড়ম নরাম  
আক্রান্ত 

মততুযর পরও আমরা ড়কছুির্ আড়ম খ্ারাপ স্বপ্ন নদখ্মিা 
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আড়ম শুময় থাকমিা জমলর টযামের ওপমর আর শুেি ড়কভামি 
ড়ে িত হমি আমার রক্ত 

আমমক প্রমার্ করমত হমি আড়ম নিুঁমচ্ আড়ছ েখ্ে সি রক্ত শরীর 
নথমক নিড়রময় ন মছ 

 

আড়ম পাখ্ো ড়দময় উচ্চারর্ করড়ছ আমার কড়িতা 

একটা নছাট ভাঙা শহর নেে আমার তছেছ হওয়া শশশি 

আর পম  থাকা হা ম া গমলা নেে পতড়থিীরএকটা উপগ্রহ 

 

কিমরর ওপমর সুষ্ঠভামি উ মছ নপাকা আর হাওয়া 

একটা শহমরর প্রতযাড়য়ত 

 

ড়েমিমতা 

আকাশ নচ্মপ ধ্মর আমছ পাহাম র মমতা 

আর পাহাম র ওপমর ড়চ্ল একড়ট পড়িত্র ধ্বিংমসর ড়েমদিশোমা। 
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নপ্রম 

তপে মাইড়ত 
 

একড়দে এক িষিামক নদমখ্ড়ছলাম মারাত্মক মুগ্ধতায় 

ড়েজিমে এক ড়েমিম শিশাখ্মক সহয কমরড়ছল নস 

আজন্ম অিড়ধ্ এক তীব্র খ্রা গ্রীষ্মমক নশাষর্ কমরড়ছল 

ড়েপী ে চ্ািুমকর আ ামত আ ামত িুক নফমট নচ্ৌড়চ্র হময় োড়িল 

তার তত ষায় কড়েে মাড়টর িুক… 

এসি অতযাচ্ামরর কথা মুখ্ ফুমট কাউমক নকামোড়দে িলমত 
পামরড়ে নস 

কােফাটা নরামদ  াম ঝরামত ঝরামত সামােয এক হাওয়া 

কালবিশাখ্ী হওয়ার স্বপ্ন নদখ্ল। 

র চ্টা খ্টখ্মট পাষার্ শিশাখ্ আর শজমষ্ঠযর তীব্র অিজ্ঞা 

ড়ত্রমির্ী সঙ্গমমর মমতা শস্বরাচ্ারী শাসে কমরড়ছল তামক। 
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োমদর লালমচ্াখ্ নভমিড়ছল ড়েঙম  নেমি পতড়থিীর নশষ সঞ্জীিেী 
জীিেী রস। 

োরা হায়োর মমতা হমযয হময় খু্ুঁমজড়ছল 

োমদর নচ্ামখ্ ভাল ড়জড়েসটা কখ্েই সহয হয় ো 

োরা ড়েিঃমশষ করমত নচ্ময়ড়ছল মাড়টর িুমক কুমারী ফুল! 

এতড়দে এতসি দলা পাকামো নম   েীভূত হমত হমত 

আশা ভরসার তীব্র আমি  ড়েময় 

েখ্ে এক পশলা িতড়ি হময় ঝমর প ল নস 

নসাুঁদা  মন্ধ ভমর উেল পতড়থিীর িুক, উড়িমদরা ধ্রল সিুমজর  াে 

 

আড়ম অমেক েমে িুমঝড়ছ ভামলামিমস 

এক পশলা িতড়ি নেে আমার জীিমের প্রথম নপ্রম। 
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রিীর সন্তাে 

হরড়ষত মন্ডল 

 
রিীর  ামে সকাল ভামঙ 

দুপুর নথমক রাত 

রামতর পর রাত নপড়রময় ড়ভয অিসাদ। 

 ভীর রামতর শীতল িাতামস নভমঙ োওয়া দগ্ধ নোয়ামো নেৌকার  

পাল রিীোকুমরর  ামে কখ্ে নেে নজম  ওমে। 

পতড়থিী জুম  রিীর আমলায় আমলাড়কত হমত নচ্ময়ড়ছমলা োরা, 

তামদর কামছ অমেক অমেক ড়কছুই ড়ছল। 

রিীর অমল অমালামদর কামছ অমেক ড়কছু ড়ছল। 

দতড়িমত ওমদর দতড়ি ড়ছল 

নরৌমের মমতা প্রখ্র স্বপ্ন ড়ছল 

জীিমের প্রড়ত ামত ওরা দগ্ধ ড়ছল 

জীিে িাুঁচ্ািার কমোর পড়রশ্রম ড়ছল 
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আর ড়ছল- মস্ত িম া একটা হৃদয়। 

অন্ধমক পথ নদখ্ািার কাজড়ট ড়ছল, 

ওমদর কামছ েতুে সকাল সূেি ড়ছল 

ওমদর কামছ অড়ি  মভির আগে ড়ছল 

ওমদর কামছ রিীর  ামের সকাল ড়ছল। 

সকাল নপড়রময় দুপুর তারপর মহাে রীর  ামমর  মন্ধ ছন্দ হারামি  

ন াটা শহর। 

রিীন্দ্রোথ তুড়ম ন াটা শহর নক কাুঁড়দময়মছা 

আর কাুঁড়দময়মছা ওই সু্কল নফরা রমর্ীমক। 

পমথর ধ্ামর তাতােমক নদমখ্ নে ড়পছে ড়ফমর নহমস ড়ছল, 

তাুঁমক কাুঁদামো নতামার ড়েক হয়ড়ে। 

নে  ীতড়িতামের পাতা উড়িময় তাতাে নক ড়েময় নিুঁমচ্ থাকার স্বপ্ন 
িুমেড়ছল, 

আজ ও নসই  ীতড়িতাে এর পাতা উড়িময় আমজা নকউ েতুে 
কমর িাুঁচ্ার স্বপ্ন নদখ্মছ। 

আর তুড়ম রময় ন মছা প্রড়তটা মােুমষর হৃদময়র মড়র্মকাোয়। 
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তুড়ম রময় ন মছা আমামদর প্রড়তটা পদমিমপ 

তুড়ম রময় ন মছা আমামদর ো ড়রকপড়ঞ্জমত 

তুড়ম রময় ন মছা ড়েিিাক নচ্ামখ্র কাজমল 

তুড়ম রময় ন মছা ড়চ্রটাকাল কড়িগরু হময়। 
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িযথি 

মততুযঞ্জয় হালদার 
 

মুখ্মমন্দ সমন্ধয হময় আসমছ 

জীিমের োিতীয় েন্ত্রর্াগমলা 

পাময় পাময় উ মছ নকমে ধু্মলা 

নজাোড়কর মমতা িতড়তফুল ভাসমছ। 

 

 ড়েময় আসমছ আুঁধ্ার 

কামলা চু্মল পাক ধ্রমছ কত 

আর আশা আকাঙ্খার 

িুদিুদ করমছো িত! 

 

নচ্ামখ্র নজযাড়ত ঝাপসা হমি ক্রমম 

নখ্য়ামল-নিমখ্য়ামল  ায় অেয রা  
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িযথা ড়িলাপ িরফ হমি জমম 

ধ্ীমর ধ্ীর হময় শুময় আমছ নমাহো ! 

 

মা মাড়ট মােুষ ছা া িযথি হমলা আসা 

অততি রময় ন ল িহু ড়িলাসী আশা। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমর্ 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 ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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িন্ধ কামরার রহসয 

সম্পা চ্যাটাজিী 
 

মমর্ড়লিং এর জ মত ড়কছুটা োম করার পর কলকাতায় একটা 
ভামলা কামজর অফার নপময় ড়শড়লগড়  নথমক কলকাতায় োয় 
ড়তস্তা। িনু্ধ নসাড়হেীর সাহামেয নমাটামুড়ট কম টাকার মমধ্য একটা 
ভামলা ফ্ল্যাট ভা া নপময় োয় নস। এখ্াে নথমক িাস নেে সিই 
নমাটামুড়ট কামছ। আর নসাড়হেীর িাড় ও খু্ি একটা দূমর েয়, তাই 
ফ্ল্যাটটা খু্ি পছন্দ হময় োয় ড়তস্তার। 

এত ভামলা জায় ায় এত ভামলা একটা ফ্ল্যাট নরমঞ্জর মমধ্য নপময় 
োমি নসটা ভািমতই পামরড়ে ড়তস্তা। েড়দও ফ্ল্যাটটা দুমটা নির্রুমমর 
ড়ছল, ড়কন্তু একটা নির্রুম িন্ধ ড়ছল। ফ্ল্যামটর মাড়লক নক ড়জজ্ঞাসা 
করমল উড়ে িমলে, এখ্ামে আম  ড়েড়ে ভা া থাকমতে তার 
ড়জড়েসপত্র আমছ। ড়তড়ে এখ্ে ড়িমদমশ থামকে, তাই এই রুমটা 
তালািন্ধ অিিামতই থামক। ড়তস্তারও একটা নির্রুম এর 
প্রময়াজে ড়ছল, তাই নস আর এটা ড়েময় মাথা  ামায়ড়ে। 
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সারাড়দে ড়জড়েসপত্র টাোটাড়েমত নস খু্িই টায়ার্ি হময় ড় ময়ড়ছল, 
তাই রামত একটু মযাড়  নসদ্ধ নখ্ময় নসড়দমের মত  ুড়মময় পম  
নস। রাত তখ্ে প্রায় নদ টা দুমটা হমি একটা কাযার আওয়ামজ 
 ুম নভমঙ োয় ড়তস্তার। একটা মড়হলা কমের খু্ি নজামর কাযার 
আওয়াজ আসড়ছল। আওয়াজটা অেুসরর্ কমর এড় ময় নেমতই তার 
মমে হল িন্ধ  মরর নভতর নথমকই নেে আওয়াজটা আসমছ। ড়কন্তু 
ড়কছুির্ পর আওয়াজটা একা একাই নথমম ন ল। ড়তস্তা ভািমলা 
এটা হয়মতা তার মমের ভুল হমত পামর। নস ড় ময় আিার  ুড়মময় 
প ল। 

পমরর ড়দে দামরায়ােমক একড়ট কামজর মড়হলা নজা া  কমর ড়দমত 
িলমল, দামরায়াে িমল মযার্াম আপড়ে ১৬ েম্বর ফ্ল্যামট এমসমছে? 

দামরায়ামের প্রমের মমধ্য একটা ড়িিয়মিাধ্ক ড়চ্হ্ন ড়ছল। 

ড়তস্তা ড়জজ্ঞাসা করল, নকে? তুড়ম এমে কথা নকে িলমছা? ১৬ 
েম্বর ফ্ল্যামট সিড়কছু ড়েক আমছ নতা? 

ড়তস্তার মাথায়  তকাল রামতর কাযার আওয়াজ  ুরড়ছল। 

দামরায়াে ড়কছু একটু ড়চ্ন্তা কমর িলমলা, হযাুঁ মযার্াম সি ড়েক 
আমছ, আড়ম কালমক নশফাড়লমক আপোর ফ্ল্যামট পাড়েময় নদমিা। 
এখ্ােকার সিকড়ট ফ্ল্যামট ওই কাজ কমর। 
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নসড়দে রামত ড়তস্তা নসাড়হেীমক ওর ফ্ল্যামট নথমক নেমত িলমলা। 
প্রায় সাম  এ ামরাটার ড়দমক দুই িনু্ধ নখ্ময়মদময়  ুড়মময় প মলা। 
রাত নদ টা দুমটার ড়দমক আিার নসই কাযার আওয়ামজ দু’জমের 
 ুম নভমঙ ন ল। 

কাযার আওয়াজ অেুসরর্ কমর তারা নদখ্ল, আম র ড়দমের মমতা 
নসই িন্ধ কামরার নভতর নথমকই কাযার আওয়াজটা আসমছ। 
তারা দু’জমে খু্িই ভয় নপময় ন ল। ড়কছুির্ এভামি চ্লার পর 
কাযার আওয়াজটা একা একাই আিার িন্ধ হময় ন ল। 

তারা দু’জমে সারা রাত প্রায় নজম ই কাটামলা। সকামল নশফাড়ল 
আসমল তারা দুজমে নশফাড়লমক সিড়কছু িলল। তখ্ে নশফাড়ল 
িলল, আড়ম প্রায় দু'িছর নথমক এখ্ামে কাজ কড়র। প্রড়তরামতই 
োড়ক এখ্াে নথমক কাযার আওয়াজ পাওয়া োয়। এখ্ামের সিাই 
শুমেমছ। এর আম  দুমটা পড়রিারও এই ফ্ল্যামট থাকমত এমসড়ছল 
তারাও থাকমত পামরড়ে। তারাও োড়ক এখ্ামে কাযার আওয়াজ 
শুেমত নপমরমছ। এরপর ফ্ল্যাট এর মাড়লকমক নর্মক পাোমো হল। 
উড়ে ড়কছুমতই নসই িন্ধ  মরর দরজা খু্লমত রাড়জ হড়িমলে ো। 
পমর অমেক নজারাজুড়রর পর িন্ধ  মরর দরজা নখ্ালা হয় ড়কন্তু 
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আশ্চেিজেক ভামি ড়তস্তা আর নসাড়হেী নদখ্ল নসই কামরাটা 
এমকিামরই খ্াড়ল। নসখ্ামে নকামো ড়জড়েসপত্র নেই। 

তখ্ে ফ্ল্যামটর মাড়লক িলমলে, দু’িছর আম  এখ্ামে একটা 
ফযাড়মড়ল থাকত। স্বামী-স্ত্রী আর তামদর একমাত্র নছমল। িাচ্চাড়টর 
তখ্ে প্রায় ড়তে িছর িয়স। প্রড়তরামত ড়িে কমর এমস নলাকড়ট 
ড়েমজর স্ত্রীর উপর খু্ি অতযাচ্ার করমতা। প্রড়তরামত মড়হলাড়ট 
এভামিই ড়চ্ৎকার কমর কাুঁদমতা। এখ্ামে সিাই নসই কাযা 
শুমেমছ। এখ্ামের অমেমক মড়হলাড়টমক তার িামপর িাড়  চ্মল 
নেমত িমলড়ছল। ড়কন্তু মড়হলাড়ট োড়ক অোথ ড়ছল। অোথ আশ্রম 
নথমকই তার ড়িময় নদওয়া হময়ড়ছল। তাই তার ড়ফমর োওয়ার 
জায় া ড়ছল ো। 

প্রড়তরামত িাচ্চাটা খু্ি ভয় নপময় নেত। একড়দে মড়হলাড়ট 
িাচ্চাড়টমক নকাথাও একটা নরমখ্ এমসড়ছল। নস কথা নস তার 
স্বামীমক ড়কছু িমলড়ে। এই ড়েময় রামত তামদর মমধ্য তুমুল কথা 
কাটাকাড়ট হয়। অমেক রাত পেিন্ত সিাই তামদর ঝ  া আর 
কাযাকাড়টর আওয়াজ শুেমত পায়। পমররড়দে সকামল নলাকড়টমক 
িাইমর নেমত নদখ্মলও মড়হলাড়টমক নকউ নদমখ্ড়ে। নলাকড়ট নসড়দে 
সকামল নে নিড়রময় ড় ময়ড়ছল আর কখ্মোই ড়ফমর আমসড়ে। 
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অমেক নখ্াুঁজাখু্ুঁড়জর পমরও মড়হলাড়টমক িা তার নছমলমক নকাথাও 
খু্ুঁমজ পাওয়া োয়ড়ে এখ্মো। এরপর নথমকই প্রড়তরামত এই কাযার 
আওয়াজ পাওয়া োয়। নসই কারমর্ই এই ফ্ল্যামট নকউ এমস 
নিড়শড়দে থাকমত পামর ো। 

নসাড়হেী আর ড়তস্তা নসই  মর ঢুমক আিার ভামলা কমর চ্াড়রড়দক 
খু্ুঁমজ নদখ্ল। নকাথাও ড়কছু নেই। হোৎ কমর একটা পামপামশ 
ড়তস্তার পা ড়পছমল োয়। টাল সামমল ড়েময় ড়তস্তা ভামলা কমর লিয 
কমর নসই জায় ায় নমমঝটা একটু অেযরকম। নদমখ্ মমে হমি 
ভাঙ্গা নমমঝটা পমর আিার ড়রড়পয়ার করা হময়মছ। হোৎ ড়তস্তার 
মাথায় নস মড়হলাড়টর উধ্াও হময় োওয়ার রহমসযর সমাধ্াে নির 
হয়। 

পুড়লশমক খ্ির নদওয়া হয়, নসই নমমঝ খু্ুঁম  একড়ট কোল নির 
হময় আমস। নসই কোলড়ট নে মড়হলার ড়ছল নসটার প্রমার্ পাওয়া 
োয় তার হামতর শাখ্া পলা নদমখ্। কোলড়টমক দাহ করা হয়। 
ড়কন্তু নসই মড়হলাড়টর নছমলর িা স্বামীর নকাে নখ্াুঁজ পাওয়া োয় 
ো। 

কাযার আওয়াজটা মামঝ দুই ড়দে িন্ধ থাকমলও তততীয় ড়দে রামত 
আিার নসই কাযার আওয়াজ টা নশামে ড়তস্তা। এিার নস ভয় ো 
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নপময় নসই  মর ড় ময় কথা িমল। ড়তস্তা ড়চ্ৎকার কমর িমল নে, 
আড়ম আপোমক সাহােয করমত চ্াই। ড়কন্তু আপোর স্বামীর িা 
নছমলর কামরারই নকামো নখ্াুঁজ পুড়লশ করমত পারমছ ো। আপড়ে 
আমামদর সাহােয করুে। আমরা নদাষীমক শাড়স্ত নদমিা কথা ড়দড়ি। 

এরপর হোৎ আসা ঝম া হাওয়ায় একড়ট ফমটা নেম নদওয়াল 
নথমক খ্মস পম । নসই নেমটার নপছমে একড়ট ড়েকাো নলখ্া 
আমছ। পমররড়দে ড়তস্তা পুড়লশমক নসই ড়েকাোটা নদখ্ামল, পুড়লশ 
নসই ড়েকাোয় ড় ময় নদমখ্ নসটা একটা অোথ আশ্রম। 

নসখ্ামে ড় ময় জােমত পারা োয়, িছর দুময়ক আম  নসই মড়হলা 
তার নছমলমক এখ্ামে নরমখ্ ন মছ। মড়হলাড়ট ড়েমজ নে অোথ 
আশ্রম এ ি  হময়ড়ছল এটা নসটা েয়, এটা অেয আশ্রম। 
িাচ্চাড়টমক ড়েমজর স্বামীর অতযাচ্ামরর হাত নথমক িাুঁচ্ামত এটা 
কমরড়ছল নস। িাচ্চাড়টমক পুড়লশ নহফাজমত রাখ্া হয়। এরপর 
পুড়লশ নখ্াুঁজ কমর মালদার একড়ট িাড়  নথমক মড়হলাড়টর স্বামীমক 
নগ্রিার কমর। 

ড়তড়ে স্বীকার কমরে, নস রামত মদযপ অিিায় ড়তড়ে ড়েমজর স্ত্রীমক 
হতযা কমর, তার লাশ নমমঝমত পুুঁমত নরমখ্ড়ছমলে। ড়িচ্ামর 
মড়হলাড়টর স্বামীর শাড়স্ত হয়। 
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এড়দমক ড়তস্তা, নসাড়হেী, ফ্ল্যামটর মাড়লক সিাই ড়মমল নসই 
িাচ্চাড়টমক ড়দময় মড়হলাড়টর আত্মার শাড়ন্তর জেয নহাম েজ্ঞ কমর 
ফ্ল্যামটর ওই কাম ায়। ড়তস্তা নসাড়হেী দু’জমে ড়মমল িাচ্চাড়টর 
ভরর্মপাষমর্র সি দাড়য়ত্ব গ্রহর্ কমর। 

ড়তস্তা এখ্মো নসই ফ্ল্যামটই থামক। মামঝ মামঝ ড় ময় নছাট্ট ঋড়ষর 
সামথ অোথ আশ্রমম নদখ্া কমর আমস। নসড়দমের পর নথমক ওই 
মড়হলাড়টর কাযার আওয়াজ আর নকউ শুেমত পায়ড়ে। 
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আমরাও মােুষ 

স্বপে কুমার রায় 

 

ভাত নদ, ো হমল গড়ল মার 

কাশ্মীর নথমক কেযাকুমাড়র উদাত্ত কমে শ্রড়মমকর আহ্বাে 

নিমপ উেমছ কমলর কলকাতা সুরামটর সূতাকল 

নকরালা, মহারাষ্ট্র ড়দিী, রাজিাে, 

হায়োিামদও শ্রড়মমকর ঢল 

ঔরাঙ্গািাদ সমাড়ধ্ িল ! 

সিিত্র লামশর নকালাহল। 

 

ওরা কামস্ত হামত কামট অড়িরত ধ্াে 

হাপর নটমে নটমে ছুড়র কাুঁড়চ্মত নদয় শাে 

হাতুড়  েুমক েুমক  ম  নতামল সভযতা 

নতামদর শাসমে আজ কতটা িিিরতা ? 
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তিুও নদখ্- 

ভুখ্া নপমট উদ্ধিমুড়খ্ হাত আর হাত 

দুিিল পাময় িীপ্র  ড়ত 

অসীম সাহমস পাড়র ড়দমত হমি অড়ভি পথ। 

 

নতামদর প মে  র্তমন্ত্রর োমািড়ল 

নতারা প্রড়তড়হিংসাপরায়ে গি াতক 

নতামদর েরম ভামলািাসার চ্াম ার ড়েমচ্ ড়হিংস্রতা 

মুমখ্, ভামলািাসার োম কমর নকামর ধ্ড়র 

মুমখ্ামশর অন্তরামল শয়তাড়ে কারিারী 

নদশ ড়িড়ক্রর ড়েকাদার 

নিশযার দালাল। 

 

ওমর নদড়খ্স- 

একড়দে নভার হমি 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৯ 

মতত আত্মার নচ্াখ্ ড়েকমর নিড় ময় আসমি নতজ দীি সূেিয, 

পাড়খ্  াে ধ্রমি 

নকারাস কমে ধ্বড়েত হমি প্রড়তিামদর আ মড়ে সুর 

িাতামস উ মি ড়িজয় নকতে 

েুদ্ধ জময় মুড়িিদ্ধ হাত উদ্ধিাকামশ ছুুঁম  নদমি মজদুর 

েদীর সখ্যতায় নিমজ উেমি ড়মলমের সুর 

নকারাস কমে পতড়থিী  াইমি, আমরা মােুষ- আমরা মােুষ- 
আমারও মােুষ ! 
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অমটাপাস 

ব্রজড়কমশার রজক 
 

মাথার নভতমর ঢুমক পম মছ পতড়থিী। অথচ্ তুড়ম এখ্মো নসই সমুে 
স্নামে পাপিয় কমর োও সোতে। 

সমুে জামে তার জল, জল নেই আজ, সিটুকু পাপ। তিু পাপী 
পামপ পামপ ড়পতা হময় ওমে। তখ্ে নতামার জমল েত হয়, কমম 
োয় ক্রমম ক্রমম তাপ, পম  থামক িুক নথমক নকম  নেওয়া 
উষ্ণতা শুধু্। 

তিুও  ঙ্গা জমল আচ্মে কমর নতামামক গ্রহর্ কমর ড়েময়ড়ছ 
ড়েয়ড়ত। নখ্মলড়ছ নখ্মলছ তাই নসই নসই মরেমখ্লায়। আর 
নখ্লাড়টর নশষ হি হমল অমঝামর িতড়ি োমম, িুমকর নভতর নথমক 
নেমম োয় ভার, কমম আমস অিান্ত হওয়ার িাসো। 

আড়মও স্খলমে োড়ম, নতামার  ভিমদশ পূর্ি হয় নফাটা নফাটা পামপ। 
আড়ম তুড়ম তখ্ে ঈশ্বমরর নদশ নথমক নেমম আড়স অমটাপামসর 
নকামো োতো স্নায়ুমত। 
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 াম হয়। ড়মমল োয় শ্বামস শ্বামস শ্বাস। শরীর কপূির হয়। আমামদর 
ড়েতয োওয়া অমভযস হয়। ভাত ফুমট জল হময় োমম। ফুল নদওয়া 
পলামশর কামে দাউ দাউ জ্বমল চ্মল আমামদর দড়রে সিংসার। 
পামশর িাড় র মমতা আড়মও সিংসামর সযযাসী হই। আর আমায় 
জড় ময় ধ্মর িযামধ্র পতড়থিী। 
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অেুভমি দতি নেৌিে 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

শুভ আশীষ টুকু ড়দও ড়প্রয়, 

ড়পপাসাতি শুষ্ক মরু িিাকামশ। 

কণ্টকাকীর্ি মমোমিদোয় ড়কশলয় িাতিালামপ, 

ড়দ মন্ত ছড় ময় অড়িড়শখ্া ঋতুরাজ আমস। 

নলাকালময় নকতকী িকুল কথকতা ভামষ! 

ভামঙ সুড়ি ; দতি নেৌিেদুযড়ত ড়মলে ড়তয়ামস, 

মোেমন্দ এষা অমেষা নসতু িন্ধমে িাহুিন্ধমে, 

মুক্ত িাতাস নদামল সুিাড়সত সু মন্ধ ভামস, 

িহু প্রতীড়িত কামো িাসোর দগ্ধদহমে ; 

কাড়মেী অমশাক পলামশ ড়শমুমল সড়িত, 

স্বমর্িাজ্জ্বল স্বর্ি কাড়ন্ত িসন্তরাজ আমস। 

ড়তয়ামসর নহাক অিসাে আশাদীি দহেজ্বালায়! 
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আমার নসাোর-মা 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

ড়শশুর মুমখ্ নিাল ফুটমল প্রথম র্ামক মা'নক 

মাময়র মুমখ্র হাড়স নদমখ্ নস নে হাসমত নশমখ্ 

পতড়থিীমত মাময়র তুলয োই নে নকামো ধ্ে 

মাময়র নকালড়ট ড়শশুর কামছ িামলযর উপিে। 

 

মা আমামদর প্রথম গরু, তাুঁর চ্রমর্ প্রর্াম 

মা'নক ভামলামিমসই আমরা নদমিা দুমধ্র দাম 

কথায় িমল, মা আর মাড়ট সিার নচ্ময় নশ্রয় 

চ্রর্ধূ্ড়লর মাে রাখ্মিা, করমিা োমকা নহয়। 

 

মাময়র আদর, মাময়র নস্নহ, মাময়র শাসে গমর্ 

মােুষ সড়তয "মােুষ" হয় মাময়র পালেগমর্ 
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জের োতো সময় োে ড়তড়ে, চ্াে ো নতা প্রড়তদাে 

মােুষ হময় নসই মাময়রই রিা নকামরা সম্মাে। 

 

েমশাদামাময়র মাতত -নস্নমহর তুলো নকাথাও োই 

িাৎসলয-নপ্রমম ভড়রময়মছে কত ষ্ণ-সুদামায়। 

 

মাতা হমলে মাদার নতমরসা দুিঃখ্ী আমতির জেেী 

তাুঁর চ্রমর্ প্রর্াম জাোই, সিিজে পূজযা ড়তড়ে। 

 

আধু্ড়েক সমামজ মাময়র ড়েকাো হময়মছ িতদ্ধাশ্রমম 

মাততঋর্ ড়ক নশাধ্ করা োয়? রাখ্া োয় অেয ধ্ামম? 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

সফল হমল ভড়িষযৎ নতামায় মমে রাখ্মি, 

আর িযথি হমল িতিমােটা নতামার মমে থাকমি… 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাখ্ী হালদার 
 

सुभाषितम्- 

सुखाराथ ाः  सर्थभूतानाां मतााः  सर्ाथ ाः  प्ररृ्त्तयाः । 

सुखां च न षर्ना धमाथत्तस्माद्धमथपरो भरे्त्।। 

 

সুভাড়ষতম্- 

সুখ্াথিা সিিভূতাোিং মতািঃ সিিািঃ প্রিতত্তয়িঃ। 

সুখ্িং চ্ ে ড়িো ধ্মিাত্তিাৎধ্মিপমরা ভমিৎ।। 

 

উচ্চারর্- 

সুখ্াথিা সিিভূতাোিং মতািঃ সিিািঃ প্রিতত্তয়িঃ। 

সুখ্িং চ্ ে ড়িো ধ্মিাৎ তিাৎ ধ্মিপমরা ভমিৎ।। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৯ 

অথি- 

সুখ্ প্রাড়ি সকল মােুমষর প্রিতড়ত্ত অেুসামর হময় থামক। ধ্মি ছা া 
সুখ্ পাওয়া োয়ো, তাই ধ্াড়মিক হওয়া আিশযক। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়র্এফ র্াউেমলার্ করার ড়লে... 

 

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

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পােক। 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 পাড়েময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শত হমি "পােমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

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 । 

 

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

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক 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- দীপমজযাড়ত  াঙু্গলী  

 

িাড় র পমথ 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষময় 
নলখ্া পাোমত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধ্ক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধ্ক ২০ লাইে) 

▪ অরু্ ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমর্-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমশ্লষর্মূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আুঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাোমিে িািংলামত টাইপ কমর িা র্ক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সিামহর িতহস্পড়তিামরর মমধ্য। নলখ্ার 
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়েকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােমকর মতামত নেপমথয- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসমঙ্গ মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেুমপ্ররর্া, জাোে 
আপোর অড়ভমো ও। 

পাময় পাময় ২৩৯ 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 পাোে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলার্ করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমি কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়েময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোমত পামরে নে নকাে ড়িষময়র ওপর। পাোমিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়র্ netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোমল র্ক ফরমযামট পাোমিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ফুমলর িাহার 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৩৯ 

৩রা এড়প্রল, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, 

সাহােুর হক। 

প্রিদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়দ্বিধ্ায়। ছ া, কড়িতা, অরু্ ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


