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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- নগালাম রসুল, অনেতা রড়িত,       
জয়দীপ সরকার, প্রেড়ত তালুকদার, সম্পা চ্যাটাজিী,         
নসৌড়মত সরকার, স্বপে কুমার রায়, অড়মতাভ দত্ত,     
েীতা কড়ি মুখ্াজিী, অড়েমমষ পড়িত ও রাখ্ী হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, প্রিুদ্ধ রাজ এিিং অর্ঘিয শমিা। 
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ফড় িং কথা 
‘নম ড়দিস’ এর ইড়তহাস জােমত চ্াইমল নদখ্া যামি ১৮৮৬ সামল 
আমমড়রকার ড়শকামগা শহমরর নহ মামকিমটর গণহতযার শড়হদমদর 
আত্মতযাগমক স্মরণ কমর শ্রড়মক ড়দিস পাড়লত হয়। নসড়দে দদড়েক 
আট র্ঘণ্টা কামজর দাড়িমত শ্রড়মকরা নহ মামকিমট জমাময়ত 
হময়ড়ছল। তামদর ড়র্ঘমর থাকা পুড়লমশর প্রড়ত এক অজ্ঞাতোমার 
নিামা ড়েমিমপর পর পুড়লশ শ্রড়মকমদর ওপর গুড়লিষিণ শুরু কমর। 
ফমল প্রায় ১০-১২ জে শ্রড়মক ও পুড়লশ ড়েহত হয়। ১৮৮৯ সামল 
ফরাড়স ড়িপ্লমির শতিাড়ষিকীমত পযাড়রমস ড়িতীয় আন্তজিাড়তমকর 
প্রথম কিংমেস অেুড়িত হয়। নসখ্ামে ১৮৯০ সাল নথমক ড়শকামগা 
প্রড়তিামদর িাড়ষিকী আন্তজিাড়তকভামি ড়িড়ভন্ন নদমশ পালমের প্রস্তাি 
কমরে নরমন্ড লাড়ভমে। ১৮৯১ সামলর আন্তজিাড়তমকর ড়িতীয় 
কিংমেমস এই প্রস্তাি আেুিাড়েক ভামি গতহীত হয়। এর পর পরই 
১৮৯৪ সামলর নম ড়দিমসর দাঙ্গার র্ঘটো র্ঘমট। পমর ১৯০৪ সামল 
আমস্টারডাম শহমর অেুড়িত সমাজতন্ত্রীমদর আন্তজিাড়তক 
সমেলমে এই উপলমি একড়ট প্রস্তাি গতহীত হয়। প্রস্তামি দদড়েক 
আট র্ঘণ্টা কামজর সময় ড়ের্িারমণর দাড়ি আদাময়র জেয এিিং 
শাড়ন্ত প্রড়তিার জেয ড়িশ্ব জুম  পয়লা নম তাড়রমখ্ ড়মড়ছল ও 
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নশাভাযাত্রা আময়াজমের সকল সমাজিাদী গণতাড়ন্ত্রক দল এিিং 
শ্রড়মক সিংমর্ঘর (মেড ইউড়েয়ে) প্রড়ত আহিাে জাোমো হয়। নসই 
সমেলমে “শ্রড়মকমদর হতাহমতর সম্ভািো ো খ্াকমল ড়িশ্বজুম  
সকল শ্রড়মক সিংগঠে নম’র ১ তাড়রমখ্ “িার্যতামূলকভামি কাজ ো 
করার” ড়সদ্ধান্ত েহণ কমর। অমেক নদমশ শ্রমজীিী জেতা নম 
মামসর ১ তাড়রখ্মক সরকাড়র ছুড়টর ড়দে ড়হসামি পালমের দাড়ি 
জাোয় এিিং অমেক নদমশই এটা কাযিকর হয়। তারপর নথমকই 
প্রড়ত িছর ১লা নম তাড়রমখ্ ড়িশ্বিযাপী উদযাড়পত হয় আন্তজিাড়তক 
শ্রড়মক ড়দিস যা সার্ারণত নম ড়দিস ড়হমসমি পড়রড়চ্ত।  

তথযসূত্র- ইন্টারমেট 
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লালা স্রাি 

নগালাম রসুল 
 

তুড়ম ড়ক কখ্মো নদমখ্মছা ড়পচ্ আর কুয়াশার মমর্য অভূতপূিি  

ড়পশামচ্র রক্ত 

নভামরর নেউময় ওপর মমদর গন্ধ 

রাড়ত্রমক উড় ময়মছ তারা মমদর পামত্রর ওপর নেৌকার পামলর মমতা 

আর পড়িকা নথমক নোঙর কমরড়ে ড়দমের সিংখ্যাগুমলা। 

 

রাইমফমলর সওয়ার হময় আমরা ছুটড়ছ 

 

সমুদ্র-তীমর আমরা হাত র্রার্ড়র কমর নেমচ্ড়ছ আমরকড়ট েদী  

মমতা 

আর োমচ্র নেৌকাটা ডুমি নগমছ 
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আমলা আর শুকমো স্তমের ছাই উ মছ 

িাাঁকামো পা ড়শকমলর মমতা তামক িদ্ধ কমরমছ রাজপমথ 

আর নস েতুে আড়িষ্কামরর ডাক শুেমছ িাজপাড়খ্র নথমক 

ড়কছুড়দে আমরা ড়হমসি রাড়খ্ আমামদর নছমল-নমময়মদর 

একড়ট ড়সনু্দমকর নভতমর টাকা রাখ্ার মমতা 

 

িতদ্ধ িযড়ভচ্ারীর রমক্ত রু্ময় ড়দই েতুে চ্াাঁমদর িাহু 

কড়িতা ড়লড়খ্ এড় ময় যায় মেীষীমদর নচ্াখ্ যারা র্ান্দা কমর  

মরুভূড়মর ড়দমক ছুাঁম  ড়দময়মছ একড়ট গাছ 

আর তামদর স্বমগির ড়দমক পাথর নিাঝাই গাড়  গুমলামক চ্মল নযমত 
নদড়খ্ 

ড়কভামি আমরা আমামদর কঙ্কালগুমলা ড়িড়ক্র কমর নখ্ময় ড়েময়ড়ছ 
চ্াাঁদ 

লালা স্রাি সারা আকাশ 

 

ঊেড়িিংশ শতাব্দী একড়ট মতত নিহালার মমতা 
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ড়পছমে জলপ্রপামতর শব্দ 

আর ঝা  লণ্ঠেগুমলা এড়গময় চ্মলমছ পাহাম র ওপর ড়দময় ভূমতর  

ড়দমক 

 

মােিজাড়ত একটা অসামােয ড়েিুিড়দ্ধতার কাড়হড়ে 

আমামদর শসয েষ্ট হমে গুদমমর নভতমর 

নভামরর নদখ্া একটা ইাঁদুমরর উৎপাত নটমে ড়েময় যায় একড়ট  

নদাতলার ড়সাঁড়  

 

এ সময় এত মততুয 

ও ড়কছু েয় 

তামদর মততুযমত ড়শল্প নেই 

 

িতড়ষ্ট প মছ ড়েউজ চ্যামেল নথমক 

ড়ফড়লপাইে নমময়রা োচ্মছ 
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আমরা ড়ভমজ যাড়ে 

আমামদর নেড়সয়ার নেই 

হাড়রময় যাড়ে 

এমে ড়ক নয মমর নগমছ তার শশ্মােটাওমেই 

 

পুেরায় ড়ক শুেড়ছ আড়ম শহমরর মমর্যকার করামত শব্দ 

মফস্বল রমণীর মড়দরা 

নচ্ামখ্র জমল ড়গড়রপমথর প্রস্রিণ 

ড়ক এমে দুর্ঘিটো র্ঘটল হঠাৎ কমর আড়ম ঈশ্বমর ড়িশ্বাসী হময় উড়ঠ  

তারপর নভমঙ নফড়ল। 
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উষ্ণতা 

অনেতা রড়িত 

উষ্ণতার আড়দমতায় নঠাাঁট ছুাঁময় যায় েমখ্র ড়শড়শরড়িনু্দ 

শীত কামম  নপাশাড়ক আিদার 

ড়ফরড়ত পমথর পামশ 

গুেড়ত ড়শখ্ার ওম! 

ড়িগ্ধ আাঁচ্  নযমে- 

নতমেই ঔদ্ধতয! 

মে ড়েিং ামো স্বর, 

হারাই জারুল নর্ঘামর। 

এ পমথ আমার মুড়ক্ত নেই, 

ঈশ্বর জামে নপ্রমমর মাত্রা! 

আড়ম আিার গুড়ে! 

আড়ম আিার! 

আড়ম উষ্ণতা! 
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শিংসাপত্র 

জয়দীপ সরকার 
 

অিমহলার ড়িমরার্ীপমি 

গুরুত্বপূণি প্রাথিী হময় 

এই নয এখ্েও জীড়িত আড়ছ, 

এই ড়েিিাচ্মের নশমষই নিার্হয় 

মুখ্ লুমকামিা হাাঁড় কামঠ 

িলমি সিাই পরাড়জত 

অসহয এক স্বগিিাসী। 

 

উমি যামি অিমহলা 

অদতশয এক িাষ্প হময়, 

অিুঝ আগুে শ্মশােকামঠ 

জ্বালামি আমার আত্মাটামক। 
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আড়ম তখ্ে ভস্মীভূত 

িছর র্মর িাছাই করা, 

একটু কমর জমম থাকা 

র্ঘতণাগুমলা আজ দ্রিীভূত 

 

কারও মুমখ্ ড়িষন্নতা 

কাজল নচ্ামখ্ ড়েসাড়রমে 

নভজা এক মতদু হাড়স, 

 

এখ্ে নথমক তারাই শড়ক্ত 

ড়িমরার্ীহীে যুদ্ধমিত্র 

তখ্ে হঠাৎ সিার হামত  

একড়ট কমর শিংসাপত্র। 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৩ 

পথটা নকাথায় 

প্রেড়ত তালুকদার 

 

হাড়রময় নগমছ অন্ধকামর 

পাইড়ে খু্াঁমজ আর। 

স্বপ্নগুমলা নভমঙ নফমলই 

ছুটমছ পারািার। 

 

হামট মামঠ কমঠার হামতই 

করমছ যারা কাজ। 

অভাি তামদর ড়েতয সঙ্গী 

গাইমি তারা আজ! 

 

অমেক পথ এিম া-নখ্িম া 

পথটা নি ায় খু্াঁমজ। 
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ভামলা পমথর সন্ধামে আজও 

রময়মছ নচ্াখ্ িুমজ। 

 

ওই মামঠই ড়শমূল শুরু্ একাই 

চু্প কমর নস থামক। 

মামঠর ফসল চ্াড়ষর র্ঘমরই 

নসই স্বপ্ন তারা আাঁমক। 

 

খু্াঁমজ নি ায় পমথর আশায় 

হতাশ এিিং হয়রাে। 

মামঠ মামঠ নঝামপর ঝাম  

দূমর নকাথাও ময়দাে! 

 

পমথর কাাঁটায় অমচ্ো মােুষ 

নগমছ নয জে হাড়রময়। 
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নকউ আমসড়ে আকাশ নযথায় 

অজাো ভয় ছাড় ময়। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযাগামযাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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অসমূ্পণি 

সম্পা চ্যাটাজিী 
 

ড়রড়ে, নদমখ্া নক এমসমছ? 

ড়রড়ে ডক্টর অড়েিিাণ লাড়হ ীর স্ত্রী। 

কময়ক সপ্তাহ হল তারা এই েতুে ফ্ল্যামট এমসমছ। ড়ঠক পামশর 
ফ্ল্যাটটাই ড়মস্টার মুখ্াড়জির। নসই সূমত্র কময়কিার অড়েিিামণর সামথ 
নদখ্া হমলও ড়রড়ের সামথ ড়মস্টার মুখ্াড়জির কখ্মো নদখ্া হয়ড়ে।  
আজমক হাসপাতাল নথমক নফরার পমথ ড়মস্টার মুখ্াড়জির সামথ 
নদখ্া হময় যায় অড়েিিামণর। তাই ড়রড়ের সামথ পড়রচ্য় কড়রময় 
নদওয়ার জেয অড়েিিাণ একপ্রকার নজার কমরই ড়মস্টার মুখ্াড়জিমক 
ড়েমজর ফ্ল্যামট ড়েময় আমস। 

ড়রড়ে নদখ্ল একজে মাঝিয়সী, সুদশিে পুরুষ অড়েিিামণর সামথ 
দরজার সামমে দাাঁড় ময় আমছ। ড়রড়ে ড়কছু িলার আমগই অড়েিিাণ 
িলল, ড়প্লজ নভতমর আসুে ড়মস্টার মুখ্াড়জি। আমার স্ত্রী ড়রড়ে, আর 
আমামদর একমাত্র নছমল আকাশ িাইমর থামক, নসও ডাক্তাড়র 
প মছ। ড়মস্টার মুখ্াড়জি একড়ট ভামলা নকাম্পাড়েমত ভামলা নপামস্ট 
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চ্াকড়র কমরে। িািা-মা দু’জমের নকউ নিাঁমচ্ নেই, আর ড়তড়ে 
ড়িময়ও কমরেড়ে তাই ড়তড়ে একাই থামকে। কথাটা শুমে খু্ি 
খ্ারাপ লামগ ড়রড়ের। তারপর নথমক ড়রড়ে প্রায় প্রড়তড়দে কখ্মো 
অড়েিিােমক ড়দময় আিার কখ্মো িা ড়েমজই ভামলামন্দ খ্ািার 
ড়মস্টার মুখ্াড়জিমক পাড়ঠময় থামক। 

ড়তড়ে ড়েমষর্ করমলও ড়রড়ে ড়কছুমতই শুেমতা ো। এভামি তামদর 
ড়তেজমের মমর্য খু্ি ভামলা একটা িনু্ধত্বপূণি সম্পকি গম  ওমঠ। 

একড়দে সন্ধযায় অড়েিিামের ফ্ল্যামট তারা ড়তেজে গল্প করড়ছমলা, 
কথা প্রসমঙ্গ অড়েিিাে হটাৎ িমল ওমঠ, আো আপড়ে ড়িময় 
করমলে ো নকে? 

তার কথা নশষ হমত ো হমতই ড়রড়ে িমল আড়ম ও অমেকড়দে 
নথমক ভািড়ছ আপোমক ড়জজ্ঞাসা করমিা কথাটা। 

প্রথমম ড়কছু িলমত ো চ্াইমলও দুজমের নজারাজুড়রমত নশমষ 
ড়মস্টার মুখ্াড়জি মুখ্ নখ্ামলে। 

আজ নথমক প্রায় পমেমরা িছর আমগ আড়ম যখ্ে েতুে চ্াকড়র 
পাই তার ড়কছুড়দে পমর একটা নমময়র সামথ আমার পড়রচ্য় হয়, 
রিং োম্বার এর মার্যমম। যড়দও প্রথমম নমময়ড়ট আমামক ভুল িুমঝ 
অমেক ঝগ া কমরড়ছমলা, ড়কন্তু পমর ড়েমজর ভুল িুঝমত নপমর  
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আমামক সড়র িমল। এভামি িনু্ধত্ব, ভামলািাসা। তখ্ে নতা 
এখ্েকার মমতা স্মাটিমফাে ড়ছমলা ো তাই আমরা নকউ কামরা ছড়ি 
পযিন্ত নদড়খ্ড়ে। নস কলকাতার িাইমর থাকমতা আর আড়ম ও েতুে 
চ্াকড়র নপময়ড়ছলাম ছুড়ট ড়েমত পারড়ছলাম ো। তাই নদখ্া হয়ড়ে। 
একড়দে নস িলমলা ড়কছু কাজ আমছ, নস কলকাতায় আসমি। 
শুমে খু্ি খু্ড়শ হময়ড়ছলাম। সি ড়ঠক ড়ছমলা, িাড়  নথমক নির হময় 
নফােও কমরড়ছমলা। আড়ম িমলড়ছলাম নেমে উমঠ নফাে করমত। 
ড়কন্তু তারপর নথমক তার নফাে আর আমসড়ে। আড়ম নস্টশমে ড়গময় 
পাগমলর মমতা খু্াঁমজড়ছলাম। তারপর নস নযখ্ামে থাকমতা 
নসখ্ামেও খু্াঁমজড়ছ। ড়কন্তু পাইড়ে, আসমল আড়ম নতা তামক কখ্মো 
নদড়খ্ড়ে আর তার োমটাও জােতাম ো। 

োম জােমতে ো? অড়েিিাে ড়জজ্ঞাসা কমর। 

ো, প্রথমিার নফামে নস আমার সামথ খু্ি ঝগ া কমরড়ছমলা িমল 
আড়ম তামক শাড়লকপাড়খ্ িমল ডাকতাম। 

ড়রড়ে ড়জজ্ঞাসা কমর, আপড়ে এখ্মো তামক নফাে কমরে? 

হযাাঁ। আজমকও কমরড়ছলাম। 

আপোরা কথা িলুে আড়ম কড়ফটা ড়েময় আড়স,িমল ড়রড়ে রান্না র্ঘমর 
চ্মল যায়। 
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ড়রড়ের ড়েমজর কােমক ড়িশ্বাস হমে ো। েীল আজও নমর্ঘলামক 
নফাে কমর? 

শাড়লকপাড়খ্ িমল নতা েীল ডাকমতা নমর্ঘলামক । 

নসড়দে কলকাতায় যাওয়ার জেয যখ্ে নেে র্রমি, তার আমগ 
নমর্ঘলামদর গাড় র সামথ আর একটা গাড় র মুমখ্ামুড়খ্ র্াক্কা লামগ। 
নমর্ঘলার িািা, মা দুজমে স্পমটই মারা যায়। নমর্ঘলার মাথায় খু্ি 
নচ্াট লামগ। নস জ্ঞাে হারায়। সম্ভিত নমর্ঘলার নফােটাও নসখ্ামে 
হাড়রময় ড়গময়ড়ছল। 

কময়কড়দে পমর যখ্ে জ্ঞাে নফমর তখ্ে নস হাসপাতামল। পুমরামো 
নকামো কথা তার মমে ড়ছমলা ো। যার গাড় র সামথ নমর্ঘলামদর 
গাড় র এড়িমডন্ট হময়ড়ছমলা ড়তড়ে হমলে ডাক্তার অড়েিিাে লাড়হ ী। 
নসই এড়িমডমন্ট অড়েিিামের স্ত্রী মারা যায়। নছাট্ট আকাশ 
নমর্ঘলামকই ড়েমজর মা িমল মমে করমত থামক। এভামি 
কময়কিছর কামট। তারপর আমস্ত আমস্ত নমর্ঘলার সি স্মতড়ত মমে 
পম । তখ্ে নস নদালাচ্মলর মমর্য ড়ছমলা। ড়কন্তু পমর নভমিড়ছল নয 
েীল হয়মতা তামক ো নপময় এমতা িছমর ড়েমজর মমতা কমর সি 
গুড়ছময় ড়েময়মছ। আর এড়দমক আকাশমক নছম  নযমতও তার মে 
চ্াইড়ছল ো। সিড়কছু ড়চ্ন্তা কমর নস পুমরামো নমর্ঘলামক ড়িসজিে 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৩ 

ড়দময় েতুে কমর ড়রড়ে হময়ই নিাঁমচ্ আমছ। ড়রড়ে অড়েিিামের স্ত্রীর 
োম ড়ছমলা, আর এখ্ে নমর্ঘলার পড়রচ্য় এটাই। এমতা িছর পমর 
েীলমক ড়েমজর সামমে এভামি নদখ্মি নসটা নমর্ঘলা স্বমপ্নও ভািমত 
পামরড়ে। নচ্ামখ্র জল ড়কছুমতই িাাঁর্ মােমছ ো তার। েীলমক সি 
ড়কছু িমল ড়দমত ইো করমছ। 

ড়কন্তু এমতাগুমলা িছমর অড়েিিাে আর তার নথমকও নিশী আকাশ 
তার জীিমে অমেকটা গুরুত্বপূণি হময় উমঠমছ। ড়ক করমি ড়কছু 
নভমি পাড়েমলা ো নস। এভামি িহুিণ নকমট যায়। 

ড়রড়ে, নতামার কড়ফ এখ্মো নহামলা ো, ড়ক নগা? 

আসড়ছ, িমল তা াতাড়   নচ্াখ্ মুমছ কড়ফ িাোমত শুরু কমর ড়রড়ে।  

সামথ ড়চ্িংড় র পমকা া। 

নস িসার র্ঘমর আসমল অড়েিিাে িমল এমতা নদরী হল নকে? 

নস নহমস িমল আসমল ড়রড়েমক খু্াঁজমত একটু নদরী হময় নগল। 

মামে? 

মামে ড়কছু ো, এই ড়েে ড়মস্টার মুখ্াড়জি আপোর পছমন্দর ড়চ্িংড় র 
পমকা া। 
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েীল মমে মমে ভামি, তার নয ড়চ্িংড় র পমকা া পছন্দ নসটামতা 
একজেই জােমতা। 

তাহমল ড়ক? 
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একাড়কেী দুপুর 

নসৌড়মত সরকার 
আজও নসসি েীমের দুপুর মমের র্ঘমর 

ডাক ড়দময় যায় িমণ িমণ, 

মমে পম  উিামস নমমত থাকা নছাটমিলা, 

মমে পম  আম, জাম, ড়লচু্, কাঠামলর আঘ্রামণ 

মামতায়ারা ছুটন্ত ড়িমকল, 

সরমষ মাখ্া কাচ্া আমম গন্ধরামজর সুস্বাদ 

ড়জমভ জড় ময় আমছ আজও... 

চু্ড়প চু্ড়প আচ্ার চু্ড়র করমত ড়গময় 

িয়াম নভমঙ নচ্ৌড়চ্র কমর পা নকমট 

তারস্বমর আমার ড়চ্ৎকার, 

আর আমায় কাাঁদমত নদমখ্ িাড় শুদ্ধ সিার 

ভীষণ অড়িরতা আজও নডমক ড়েময় যায় 

নসই নসাো ঝরা ড়দমে, 
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এড়দক ওড়দক ছড় ময় ড়ছড়টময় আমার পাময়র 

লাল লাল ছাপ এখ্েও নলমগ আমছ 

ঝুল িারান্দার নকাণায় নকাণায়... 

েীমের প্রথম কালনিশাখ্ীমত উম  আসা 

প্রথম নপ্রমমর পত্র খ্াড়ে কাাঁপা কাাঁপা হামত 

ভাড়সময় ড়দময়ড়ছলাম পমরর দজমিযর 

প্রিল িামে... 

এক শ্রািণ িুমক ড়েময় প্রথমিার 

রাড়র্কা হময়ড়ছলাম নসই দুপুমর, 

এখ্েও খু্াঁমজ ড়ফড়র নসই মুহুতি রাড়জ, 

ড়চ্মলমকাঠার জােলা ড়দময় এক পশলা শীতল হাওয়া আড়িল  

হময়ড়ছল সারা শরীরময়, 

মুমঠা ভমর নরমখ্ড়ছলাম তার ড়কছুটা পরশ, 

ড়কন্তু কখ্ে নয আলগা হময় নগমছ 

িুঝমত পাড়রড়ে... 
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আমরাও মােুষ 

স্বপে কুমার রায় 

      

আজ মমে হমে, এই িাড় , পুকুর, 

সুপাড়র িাগাে আমার েয়, 

এই নতা! িাড়  নোকার সদর রাস্তাড়ট আড়ম, ড়িলু্ট, নছাটকাকা মাড়ট 
নফমল দতরী কমরড়ছ, 

রাস্তাড়ট আমগর মতই আমছ, নকাথায় নকাে পাথর পম ড়ে, 

এই পথ র্মর চ্মল এমসড়ছ, এই পথ র্মরই ড়ফরড়ছ, 

নচ্ো মুখ্ গুমলা আজ নকে অমচ্ো হময় নগল? 

মুখ্ নেমক লাড়ঠ হামত আমার পথ আটমক উড়ে নক? 

ড়িলু্ট ো? হযাাঁ ড়িলু্ট নতা! 

এক সামথ সু্কমলর গড়ন্ড নপড়রময় আড়ম চ্মল এলাম, 

ও তখ্ে কমলমজ। 
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নকাথাও নকােড়দে ভামলািাসা পাইড়ে 

রাজিামে কতগুড়ল রু্মলামাখ্া িসন্ত পার কমরড়ছ, 

ড়সড়মমন্টর িস্তা মাথায় ড়েময় মাড়লমকর ফরমাস নখ্মটড়ছ 

পা চ্ালা, পা চ্ালা, তা াতাড়  কর, 

পাাঁচ্টার আমগ ওয়াগাে খ্াড়ল করমত হমি। 

স্ত্রী েেীিালা পাাঁচ্টা মাম ায়ারী িাড় মত রান্নার কাজ ড়েময়মছ, 

আমার এক ভাই মহারামে ড়স্টল নকাম্পাড়েমত কাজ কমর, 

আমার আর এক ভাই নকরালায় রাজড়মস্ত্রীর নজাগা  নদয়, 

আমার জযাঠতুমতা দাদা গুজরামট ড়ঠকা শ্রড়মক, 

আমরা নকউ গত িছর িািার মততুযমত িাড়  ড়ফরমত পাড়রড়ে, 

গত িছর আমার েয় মামসর নছমলটার িম া িযামমা হয় 

জযাঠতুমতা দাদা সাত তলা ড়িড়ডিংএ ঝালাইময়র কাজ করমত পম  
যায়, 

আজ অিড়র্ খু্াঁমজ পাইড়ে, নকাে সিংিাদপমত্র ছাপা হয়ড়ে। 
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রাত িাম  তারারা রু্ঘমমায়, আড়ম নজমগ থাড়ক, 

আমামক পাহারা নদয় শহমরর িম া িম া অট্টাড়লকা আর 
লযাম্পমপামস্টর আমলা, 

প্রড়তিছর িষিার িতড়ষ্টমত ড়ভজমত ড়ভজমত শপথ কড়র 

এিার দূগিা-পূমজায় িাড়  যামিাই, যামিা। 

যািার সময় িািার জেয একটা রাজিাড়ে নকাট 

মাময়র জেয হামতর কাজ করা দামী শাড়  নেি, 

জাড়ে মা প মত চ্াইমি ো, ি ড়দমক ড়দময় নদমি, 

তিুও নেি। 

িীণকায়া নতাষিায় উিু হময় জােমত চ্াইমিা, 

তুড়ম নকমে আমছা? 

 

খু্ি মমে পম , আকামশ রড়ঙে রু্ঘড় , 

তপেমদর িাস িাগামের মাথায় সাড়র-সাড়র িক, 

পাট পচ্া ড়ঝল, িথুয়া শামকর নিত, কুমম ার মাাঁচ্া, 
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দিশামখ্ জল হমল, েদীর পা  নথমক িািা তুমল আেমতা কাাঁক া 
মাছ, 

অোয়মণর র্াে কাটার ড়দমে, আমল িমস েমরশ কাকু নমাাঁয়া ড়িড়ক্র 
করমতে, 

আমরা এক আড়ট র্াে ড়দময় দশড়ট নমাাঁয়া ড়েতাম, 

ছায়া ছড়ির মত দতশযপট মমে পম , মমে পম  

নখ্ালা মামঠ সু্কল পালামো নছমলরা িাতাড়ি নলিুর িল ড়েময় ছুটমছ, 

িষিার ড়দমে পাট গামছর মাথায় একড়ট রু্ঘরু্ঘ পাড়খ্ ড়ভজমছ, 

মামঝ মামঝ নদড়খ্, িািা িতড়ষ্টমত ড়ভমজ উেুমে হাত নসাঁমক, 

নকাে নকাে ড়দে, মা ভামতর হাাঁড়  উেুে নথমক োড়মময় 

িািার জেয লঙ্কা, আদা, নগাল মড়রচ্, লিণ ড়দময় চ্া িাোমেে, 

অতীত ড়কছুমতই পথ ছাম  ো আমার, 

এই পথ র্মরই ড়ফরড়ছ, সাড়রিদ্ধ ড়পাঁপম র মমতা 

নযে িাে এমসমছ, ড়েরাপদ আশ্রময় চ্লড়ছ আমরা, 

এতটা পথ নহাঁমট নহাঁমট এমসড়ছ, নকাথাও নকাে 

খ্ািার নেই, জল নেই, আশ্রময়র িযিিা নেই, 
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নেই নকাথাও নকাে সহমযাড়গতা, 

আমামদর মমর্য যারা মমর নগমছ 

তামদর জেয কাাঁদমত ভুমল নগড়ছ! 

চ্ারড়দমক শুরু্ শত্রুর মুখ্ আর মুখ্। 

 

শত্রু পমির হামত দখ্ল হময় যাওয়া িসত িাড়  

অসহায় পরাড়জত মােুমষর মত নহাঁমট চ্লড়ছ, 

মামঝ মামঝ নদমখ্ড়ছ, নচ্ৌরাস্তার দাাঁড় ময় থাকা নলাকগুড়ল 

আমামদর নদমখ্ সমর দাাঁ ামেে, 

নকাথাও নকাে ভামলািাসা নেই, নেই সহমযাড়গতা, 

সি ড়মথযা ! ড়মথযা - 

ওরা ভুমল নগমছ আমরা মােুষ। 
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নফড়েল তরঙ্গাড়য়ত তুড়ম কড়িতা 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

প্রড়ত হাতুড় র িন্দ্বার্ঘামত গম  ওমঠ নতামার শরীর, 

অন্ধমত্ব আকুল আকুড়ত ভরা দুই হাত অেুসন্ধামে, 

অমঙ্গ অমঙ্গ প্রড়ত অমঙ্গ হস্তিময় খু্াঁমজড়ছ নতামায়, 

নরমখ্ড়ছ লতাগুমে োকা িি নসৌন্দমযিয হাত, 

িোেী সুসড়িতা ; শাখ্া-প্রশাখ্ায় কাকড়ল কূজে,  

শুভ্রা ; িকুল কাড়মেী চ্ম্পা সন্দীপ্ত গভীর অরমণয। 

 

নজমগ ওমঠ নযৌিে ড়মলোন্তক স্পশি সুমরর ঝঙ্কামর, 

তুড়ম সুন্দরী নকতকী সুগড়ন্ধতা উিিরা ড়চ্রমযৌিো, 

েগ্ন ড়েজিমে অতযাশ্চযি নমাহময়ী ড়িগ্ধ চ্ন্দ্রামলামক, 

প্রিল আড়দম তা োয় নসৌন্দযিযময় ঝণিার্ারায়, 

গভীর মমে জামগ নপ্রম ভামলািাসা এষা অমেষা, 
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িামজ মমে মড়ন্দরা শ্রািণীর্ারা আলুলাড়য়ত ছমন্দ। 

 

িড়ণমকর স্পশিসুর স্পশিসুমখ্র তত ড়ষত অপূণিতায়, 

নপময়ড়ছ নতামায় নকিলই ড়েদ্রাহীে রাড়ত্র জা… 
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সিার ড়প্রয় েজরুল 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

ির্িমামের আসােমসামলর চু্রুড়লয়া োমম োম 

নতামার চ্রণ পরমশ আজ তা হময়মছ পূণ যর্াম 

উজ্জ্বল এক ধ্রুিতারা হময় এমসড়ছমল র্রা মামঝ 

ড়িশ্বিমরণয মালাড়ট নদড়খ্ নয নতামার গলায় সামজ। 

 

নপ্রম, ভামলািাসা, প্রড়তিাদ আর দতপ্ত কমণ্ঠ গাে 

নতামার নলখ্েী রিা কমরমছ িািংলামাময়র মাে 

দুখু্ ড়ময়াাঁ োমম দুুঃখ্ সময়মছা, ড়িড়র্ও নমমেমছ হার 

দাড়রদ্রয নতামায় কমরমছ মহাে, পমরমছা ড়িজয়ী হার। 

 

িতড়টশ নতামায় ভয় নপময়মছ, কমরমছ নতামায় িন্দী 

িদ্ধ-পাগল িাোমোর জেয তারা নফাঁমদমছ োো ফন্দী 
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শত প্রমলাভমে প্রলুব্ধ হময় করড়ে নয মাথা েত 

নতামার রচ্ো হৃদয়-ড়িদারী, জাোই প্রণাম শত। 

 

স্বার্ীে ভারমতর স্বপ্ন নদমখ্মছা, নচ্ময়মছা সাম যিাদ 

খ্মের নচ্ময়ও র্ারামলা নলখ্েী, তাই গমণ পরমাদ 

দুখ্ীর দুুঃখ্ নদমখ্ড়ছমল দুখু্, মরমী হৃদয় ড়দময় 

তাই নতা িাঙাড়ল গিি কমর নতামার রচ্ো ড়েময়। 

 

িার িার এমসা প্রড়তিাদী রূমপ িািংলামাময়র নকামল 

মাময়র শূেয িুক ভমর দাও স্বার্ীে পতাকা তমল 

র্মমির োমম দলাদড়ল নরামর্ নশাোও সাম যগাে 

প্রাণড়প্রয় কড়ি ড়লমখ্মছে শুরু্ জীিমের জয়গাে। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৩ 

আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত  
 

ড়েমজর নভতর কার অন্ধকার সড়রময়ও সমাজমক আমলাড়কত করার  

োমই প্রকত ত ড়শিা... 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাখ্ী হালদার 
 

सुभाषितम् - 

वाणी  रसवती  यस्य यस्य श्रमवती  षिया। 

लक्ष्मी: दानवती यस्य सफलं तस्य जीवनम्।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

িাণী রসিতী যসয যসয শ্রমিতী ড়ক্রয়া। 

লক্ষ্ীুঃ দােিতী যসয সফলিং তসয জীড়িতম্।। 

 

উচ্চারণ - 

িাণী রসিতী যসয যসয শ্রমিতী ড়ক্রয়া। 

লক্ষ্ীুঃ দােিতী যসয সফলিং তসয জীড়িতম্।। 
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অথি - 

নয মােুমষর িাণী ড়মড়ষ্ট, যার কাযি পড়রশ্রমম ভরা, যার র্ে দামে 
প্রযুক্ত হয় তার জীিেই সফল। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

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

 

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 লামগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়ঠময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পাঠমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লমগ নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভামগ যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তুঃড়মল 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- প্রিুদ্ধ রাজ 

 

ড়শকামরর নখ্াাঁমজ 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পাঠামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়র্ক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়র্ক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাঠামিে িািংলামত টাইপ কমর িা ডক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমর্য। নলখ্ার 
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়ঠকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

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

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লাগমছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ 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 অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভমযাগও। 

পাময় পাময় ২৪৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ 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 নয 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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নরামদর তামপ 

Camera-man of the week 

অর্ঘিয শমিা 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৪৩ 

১লা নম, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী। 

প্রেদ- ো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 
ড়েড়িির্ায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমর্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


