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মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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- স্বপে কুমার রায়, ড়িপুল সরকার,
নসৌড়মর্ সরকার, সায়ে িড়িক, িটু কতষ্ণ হালদার,
অড়মর্াভ দত্ত, অড়েজমষ পড়ির্ ও প্রজসেড়জৎ িমিে।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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ফড় িং কথা
ের্ুে আড়িজক প্রকাড়শর্ হজয়জছ এিছজরর নেট ফড় িং পূ জা সিংখ্যা।
নলখ্ক-নলড়খ্কা ও পাঠকজদর এই সিংখ্যা ভীষি ভাজলা নলজেজছ
আমাজদর জাড়েজয়জছে নসটা। এজেয সিার প্রথজম ধেযিাদ
জাোজিা নেট ফড় িং এর ড়িভােীয় সম্পাদকজদর র্াজদর অক্লান্ত
পড়রশ্রজমর জেয এই সিংখ্যা সাড়িিক সু ন্দর হজয় উজঠজছ। ড়ঠক নেমে
প্রচ্ছদ ড়শল্পী সাড়িক কুিুর র্ুড়লর টাজে প্রাঞ্জল হজয় উজঠজছ মা
দুেিার প্রড়র্রুপ। নেট ফড় িং এর নলখ্ক-নলড়খ্কাজদর োো স্বাজদর
নলখ্া এই সিংখ্যার প্রড়র্ড়ট পতষ্ঠাজক সমতদ্ধ কজরজছ। মুদ্রি সিংখ্যার
গুিের্ মােও আশা রাখ্ড়ছ নিজ জছ অজেকটা আজের র্ুলোয়।
আমাজদর ড়প্রয় পাঠকরা আমাজদর এই পড়রশ্রম করার মােড়সকর্া
জাড়েজয় নর্াজলে প্রড়র্ড়েয়র্। আমাজদর ড়প্রয় সমাজলাচ্করা ইন্ধে
নজাোে প্রড়র্ মুহূজর্ি ের্ুে ড়কছু ভািার, ের্ুে ড়কছু করার। নসই
ড়েড়রজখ্ই আমাজদর এড়েজয় োওয়া আর এই চ্লার পজথ আমাজদর
ি

পাওয়া আমাজদর ড়প্রয় নলখ্ক-নলড়খ্কারা। র্াাঁরা ের্ড়দে নেট

ফড় িং এর সাজথ ড়েজজজদর কলম অস্ত্র ড়েজয় সাজথ আজছে এই
েুজদ্ধর শড়রক হজয় নেট ফড় িং এর এই ফড় িং উ াে থামজি ো
নকােমজর্ই। সিাই কুশজল থাকজিে, সত জজে থাকজিে।
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ড়ফজর নেজর্ হজি
স্বপে কুমার রায়
একড়দে ড়ঠক ড়ফজর োি
গুড়ছজয় ড়েড়চ্ছ ফাটা নছাঁ া কােজ-পত্র
ড়কছু পুরজো জামা-কাপ ,
অর্ীর্ স্মতড়র্র ড়র্ড়র্ ধরা অযালিাম নেওয়ার
প্রশ্ন ওজঠ ো।
র্াই ড়কছু ড়দে ধজর ড়েয়ম কজর
শশশজির পাঠশালায় ঘুরজর্ োই,
সন্ধযা হজলই ড়চ্জলজকাঠায় িজস শহজরর আজলাগুড়ল একসাজথ
জ্বলজর্ নদড়খ্;
র্াড়কজয় থাড়ক সকাজলর ফুটপাজর্র ড়দজক।

খ্ুি মজে পজ নর্াষিার জজল নেড়দে প্রথম সাাঁর্ার ড়শজখ্ড়ছ
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কুঞ্জেেজর কােজজর নঠাাায় মুড় নখ্জয়ড়ছ।
খ্ুি কষ্ট হয় অমলটার জেয
আমার আজেই ঢযািং-ঢযািং কজর চ্জল নেল!
নকউ ছু াঁজর্ চ্ায়ড়ে, নদজখ্ড়েএকমাত্র নছজলটাও আসজর্ পাজরড়ে, ও ড়িজদজশ থাজক।

আমাজকও নেজর্ হজি
র্াই গুড়ছজয় ড়েজর্ হজচ্ছোিার সময় কাাঁথা কম্বল, নছাঁ া শীর্ল-পাড়টটা জড় জয় ড়েজলই হল;

ভয় হয়, নেজর্ ভয় হয়
েড়দ ওখ্াজে রাজর্র পর নভার ো আজস,
িার্াস থমজক দাাঁ ায়!
ওখ্াজে ড়ক জিা ডাজল লাল ফুল নফাজট
িযস্ত মাছরাাা পাড়খ্ পুকুজর মাছ ধজর
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ড়িষন্ন দুপুজর মাথার উপর শঙ্কড়চ্ল ডাজক
নকউ িলজর্ পাজরড়ে?
র্িুও আমাজক ড়ফজর নেজর্ হজি-
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মিন্তর
ড়িপুল সরকার
নসিার নেিার িতড়ষ্ট হল ো,
হজয়ড়ছল খ্ুি খ্রা।
কর্ নলাক নে ো নখ্জয় মরজলা,
হয়ড়ে নলখ্া-নজাখ্া।

আকাজশ ড়ছল ো এক ছটাক নমঘ,
র্াই িতড়ষ্টর হাহাকার।
সাজথ ড়িগুি হাজর খ্াজো আদায়,
িাড় িাড় জড়মদার।

একড়ট ধােও ওজঠড়ে নোলায়,
জড়মজর্ই মরজলা সি।
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নকই িা কাাঁদজি কার জেয র্খ্ে,
চ্ারড়দজক ছড় জয় ড়ছল শি।

কর্ োরী, ড়শশু হজয়ড়ছল লাড়ির্,
আজ আর ড়হসাি নেই র্ার।
নচ্ো পতড়থিী অজচ্ো মজে হজয়ড়ছল,
চ্ারড়দজক ড়ছল মতর্ুযর িাজার।

ফযাে ড়ভিা কজরও ড়মলজলা ো েখ্ে,
অজেজকই ড়েজয়ড়ছল শহর।
িাড় জর্ও নকউ ড়ছল ো নে,
র্াজদর জেয গুেজি প্রহর।

িহু ড়দে িাজদ, িহু নচ্ষ্টায় নশষটায়,
একড়দে হজয়ড়ছল ড়ঠক সি।
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মাঠ-ঘাট হজয়ড়ছল আজের মজর্া সিুজ,
আড়িোয় শুজেড়ছলাম ড়শশুজদর কলরি।
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অেুভি
নসৌড়মর্ সরকার
নর্ামার ভাজলািাসাজক
মাপজর্ নচ্জয়ড়ছ কর্ড়দে
জীিজের নস র্ুলাদজি!
হয়জর্া িুঝজর্ চ্াইড়ে র্া
ো নদখ্ার ভাজে!
হৃদয় নপলির্ার অফুরন্ত অেু ভজি!
নর্ামার েীরি নচ্াজখ্র ভাষা
মুচ্ড়ক হাড়স রাে-অেু রাে
ড়ের্য খ্ুেসু ড়টর নোে-ড়িজয়াে গুি-ভাজে
নস প্রািলযজক নিাঝাজর্ নচ্জয়ছ িাজরিার!
শর্ সহস্র প্রশ্ন ড়চ্জে আমাজক র্ুড়ম
আসামীর কাঠে ায় র্ুজল
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হয়জর্া িলজর্ নচ্জয়ছ
নপজয়ছ ড়ক আকাজশর সীমাো?
নপজরছ ড়ক গুেজর্
মহাকাজশর সি েিত্ররাড়জ?
নপ্রম-ভাজলািাসা নদওয়া-নেওয়া চ্াওয়া-পাওয়া সিই
ড়েউটজের র্তর্ীয় সূত্রজকই নমজে!
ভালিাসার সিংরিি সূজত্র োর ইড়র্!
িুঝজর্ পাড়রড়ে কখ্ে নে চ্জল এজলা
ঐ নচ্রাপুড়ঞ্জর একফাড়ল নমঘ!
পাড়রড়ে ভািজর্ ভাজলািাসার
সজন্দজহর সাহারায় হয় িতড়ষ্ট!
ড়ভজজ সপসজপ নর্ামার ড়সক্ত িসজের
হৃদড়পজের ধুকপুকুড়েজর্ অলস ড়িিজশ
অপলক েয়জে নচ্জয় আড়ম!
গুজে চ্জলড়ছ নেে
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ভাজলািাসার নস পযারাড়মটার!
ো অোড়দ অেন্ত ড়েিঃসীমর্ায় ভরপুর!
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ধারািাড়হক উপেযাস-

নশষ ড়সোজরজটর টাজে
সায়ে িড়িক
পিি-১১
আজ মীরার কজলজজর নশষ ড়দে। নস র্ার নশষ পরীিাটা নদওয়ার
জজেয কজলজজ নেজছ। এমে সময়, নস একজে নলাকজক নদখ্জর্
নপজয় ড়জজেস করল,
“র্ুড়ম এখ্াজেও চ্জল এজসছ? এখ্াজেও আমার ড়পছু ছা জল ো?”
মীরা র্া াহুজ া কজর কজলজজর নেট ড়দজয় ঢুকজর্ ঢুকজর্ ড়জজেস
করল।
নলাকড়ট মীরার ড়দজক মুখ্ কজর উজটাভাজি হাাঁটজর্ হাাঁটজর্ িলল,
“নর্ামার নর্া নদখ্ড়ছ আজকাল নকাজো নখ্াাঁজ-খ্িরই পাওয়া োজচ্ছ
ো? ড়ক কজরা, সারাড়দে?”
পাশ নথজক একড়ট নমজয় মীরার সাজথ কথা িলা নলাকড়টর ড়দজক
র্াড়কজয় িলজর্ লােল, “ওর আর ড়ক কজর খ্ির পাজিা আমরা! ও
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এখ্ে ভাজলা নমজয়র মর্ ড়পলস ড়েজচ্ছ, রাজত্র নিলা একা ো নথজক
ওই ের্ুে নছজলটার সাজথ কথািার্িা িলজছ...”
নলাকড়ট িলজর্ লােল, “আমাজদর ড়িজ ভুজলা ো... আমরা চ্াই ো,
র্ুড়ম আমাজদর ভুজল োও!”
আজরকড়ট নলাক নপছে নথজক এজস িলল, “ওহ, শযাম! ড়ক নে
িজলা... মীরা খ্ুি ভাজলা একজে নমজয়। ও নকেই িা আমাজদর
নথজক দূ জর োজি?”
পাশ নথজক ড়লড়ল িলল, “নকে নসাো মো? নর্ামার িয়জেজের
সাজথ ফার্স্ি নডট-এ ড়েজয় নর্া খ্ুি আমাজদর কথা মজে করড়ছজল...
র্াহজল, র্খ্ে নকজো মজে করড়ছজল আমাজদর েখ্ে চ্াও-ই ো?”
“নর্ামরা ড়িজ োও। আমার পরীিা আজছ, আমার নলট হজয়
োজচ্ছ। ড়িজ নর্ামরা এখ্ে োও।” মীরা র্াজদর কাজছ অেু জরাধ
করজর্ লােল।
শযাম িলজর্ লােল, “র্ুই ড়ক িড়লস ড়লড়ল! ফার্স্ি নডট-এ ড়েজয়ই
নদড়খ্ দু’জজে ড়মজল ড়কস করজছ। ওমা... ড়ক নরামাড়িক! ড়ক
নরামাড়িক! প্রথম ড়দজেই নদড়খ্ দু’জজে ড়মজল জড় জয় ধজর ড়কস
করজছ... উফ!”
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শযাজমর ড়দজক মুখ্ কজর পাশ নথজক ড়লড়ল িলজর্ লােল, “এই,
শযাম! র্ুই এসি কার সামজে িলড়ছস জাড়েস?”
“ওহ নহা! আমার নর্া একদমই মজে নেই নে, ড়রক-ও একসময়
কাউজক ভাজলাজিজসড়ছল...” এই িজল শযাম হাসজর্ লােল।
ড়রক পাশ নথজক রাে কজর িলল, “হযাাঁ হযাাঁ! নর্ামরা নর্া এখ্ে
আমাজক ড়েজয় ড়টজ করজিই... আড়ম ড়লড়লজক প্রজপাজ কজরড়ছলাম,
আড়ম অযাকজসজেড হইড়ে। এজর্ আমার ড়কছু করার আজছ?”
“এই? র্ুই ভাজলা মর্ে আমার হার্টাও আজপেিন্ত ধরজর্
পাড়রসড়ে। আড়ম নর্াজক ড়ক কজর অযাকজসে করি নর?” ড়লড়ল
িলল।
“ড়িজ... থাজমা... ড়িজ” মীরা র্াজদর ড়দজক মুখ্ কজর িজল চ্লজর্
লােল।
“আমার নর্া এখ্েও নভজিই হাড়স পায়... এই ড়রকটা নে এর্
নিাকা। র্ুড়ম ড়ঠকই কজরছ ড়লড়ল, এই ড়রকজক অযাকজসে ো
কজর। হাহ-হা-হা!” এই িজল শযাম হাসজর্ লােল।
“এই? ভাজলা হজি ো িজল ড়দড়চ্ছ। এর্ হাড়স মজা ড়কন্তু আমার
আর ভাজলা লােজছ ো।” ড়রক এিার রাে হজয় িলজর্ লােল।
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মীরা আর থাকজর্ ো নপজর ড়চ্ৎকার কজর িলল, “ড়িজ র্স্প ড়দস
ফাড়কিং ড়শট! অজেক হজয়জছ, আর ো।”
কজয়কজে নছজল আর নমজয় মীরার ড়দজক অিাক দত ড়ষ্টজর্ র্াড়কজয়
রইল। মীরার অদ্ভুর্ কজথাপকথে নদজখ্ র্ারা ড়েজজজদর মজধয
িলািড়ল করজর্ লােল— এই! র্খ্ে নথজক ও কার সাজথ কথা
িলড়ছল? আড়ম নর্া কাউজক নদখ্জর্ নপলাম ো... নর্ারা নপড়ল?
কজলজজর নশষ পরীিা ড়দজয় এজস, মীরা র্ার ঘজর িযাে গুজছাজর্
িযাস্ত হজয় পজ জছ। ওড়দজক আিার অরূজপর পরীিা ড়র্েড়দে
আজেই নশষ হজয় নেজছ। র্াজদর নহাজর্স্জলর িন্ধু-িান্ধিরা নে োর
মর্ ড়েজজজদর িাড়

চ্জল নেজছ। একমাত্র নস র্ার িাড় জর্

অজুহার্ ড়দজয় নহাজর্স্জল রজয় নেজছ, মীরার সাজথ োওয়ার আজে
একটািার নদখ্া করার জেয।
অরূপ র্ার ঘজরর িযালকড়েজর্ এজস ড়সোজরটটা জ্বালাল এিিং র্ার
নশষ ডায়াল করা মীরার েম্বজর নফাে করল। িলল, “ড়ক করছ?”
মীরা িলল, “এই নর্া, িযােপত্র গুজলা গুড়ছজয় ড়েড়চ্ছ। খ্ুি ড়মস
করি, জাজো... এই ঘর... কর্ স্মতড়র্ জড় জয় ড়েজয়ড়ছল এখ্াজে!”
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“হযাাঁ নো, নসটাই। আমারও নর্া এখ্ে ভীষি খ্ারাপ লােজছ—
আমাজকও ঘরটা নছজ

ড়দজর্ হজি। খ্ুি একা একা লােজছ, িন্ধু-

িান্ধিরাও সিাই চ্জল নেজছ।”
“ওটাই... এই ড়র্েজট িছর নে কীভাজি নকজট নেল! মজে হজচ্ছ
নেে, ড়কছু ড়দে আজেই কজলজজ ভড়র্ি হলাম। আর, এখ্েই এসি
নছজ চ্জল োড়চ্ছ। এই নহাজর্স্ল নছজ চ্জল োড়চ্ছ।
“হযাাঁ! োই নহাক, পরীিা নকমে হল? আড়ম নর্া এই কড়দে
নর্ামাজক ইজচ্ছ কজরই নফাে কড়রড়ে। জাড়ে নে, খ্ুি গুরুর্র এই
পরীিা। র্াই আর...”
“ভালই হজয়জছ নিশ! নর্ামার নকমে হল?”
“আমারও ভাজলা।”
“জাজো? আজ ড়েড়কর্া চ্জল নেল। ওহ... আমাজদর আজজক নর্া
িাইজর নির হওয়ার কথা ড়ছল। কখ্ে নির হজি িজলা?”
“র্ুড়ম িজলা কখ্ে নির হজি? আড়ম নর্া ফাাঁকাই িজস রজয়ড়ছ।”
“ড়কছু িি পজর নির হই?” মীরা নশষ কথাটা অরূপজক িজল ঘজরর
অেযপাজশ নেই ঘুরজর্ নেজছ, নস নদখ্ল— শযাম, ড়রক আর ড়লড়ল
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ড়র্েজজে িজস একা একা ড়েজজজদর মজধযই ড়ক নেে েল্প কজর
চ্জলজছ। নস ড়েজজ নথজকই িজল উঠল,
“ওফ! আিার নর্ামরা এজসছ? নর্ামাজদর ড়ক নকাে কাজ নেই?
ওর সাজথ ড়ক কথাটাও িলজর্ নদজি ো? নফাজে আজছ নর্া... িুঝছ
ো নকে!” মীরার কথা নশষ ো হজর্ই র্াজদর মজধয নথজক ড়রক
িজল উঠল—
“নর্ামরাও ো পাজরা িজট! নমজয়টা ের্ুে নপ্রড়মজকর সাজথ কথা
িলজছ, িলজর্ দাও ো...” ড়রজকর কথা শুজে শযাম আর ড়লড়ল হাসা
শুরু করল।
অরূপ নফাজের ওপাশ নথজক িজল চ্লড়ছল— “হযাজলা মীরা! হযাজলা!
নকউ এজসজছ োড়ক? ওরা নক? ড়কছু ড়ক হজয়জছ?”
শযাম িলল, “ওসি কজর ড়ক হজি নসাো? নপ্রম নর্া আসজি োজি।
র্ুড়ম নর্া আমাজদর কাজছই থাকজি, ো?”
মীরা নরজে ড়েজয় ধমজক িলল, “এই! অরূজপর োজম একটা িাজজ
কথাও িলজি ো। ওজক আড়ম ভাজলািাড়স। আর আড়ম নর্ামাজদর
কাজছ থাকজর্ চ্াই ো।”
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অরূপ নফাজের ওপাশ নথজক অজেকিার নসই মােু ষগুজলার কথা
নশােিার নচ্ষ্টা করড়ছল, োজদর সাজথ মীরা কথা িজল চ্লড়ছল। নস
ভািল, একটা মােু ষ নর্া র্খ্েই নজাজর ড়চ্ৎকার কজর ওজঠ েখ্ে
অপর িযাড়ক্তড়টও ড়িপ্ত হজয় ওজঠ। ড়কন্তু আড়ম নর্া শুধুই মীরার
েলার আওয়াজ শুেজর্ পারলাম। এড়দজক মীরা ওর নফােটা
কাজেও ড়দজচ্ছ ো নে, ওর সাজথ কথা িজল ড়িষয়টা ভাজলাভাজি
জােজর্ পারি!
ড়কছু িজির মজধযই মীরার নফােটা মাড়টজর্ পজ োওয়ার শব্দ এিিং
রান্নাঘজরর িাসেগুজলা েীজচ্ পজ

োওয়ার শব্দ অরূজপর কাজে

এল। নস িুঝজর্ পারল, মীরা ভাজলা নেই। র্ার ড়েশ্চয়ই নকাে
ড়িপদ হজয়জছ! (চ্লজি)
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ড়শশুশ্রম ির্িমাে সমাজ িযিস্থায় িযাড়ধ হজয়
দাাঁড় জয়জছ- িটু কতষ্ণ হালদার
সাল ২০২২, স্বাধীের্ার ৭৫ িছর অড়র্ক্রান্ত, নদশ আধুড়েক
সভযর্ার আড়াোয় পা নরজখ্জছ। অর্যাধুড়েক েন্ত্রপাড়র্ িযািহাজর
ভারর্ িষি ড়ডড়জটাল ইড়েয়াজর্ রূপান্তড়রর্ হজয়জছ। ড়কন্তু আদজপ
ভারর্িষি ড়ক সড়র্যই সভয হজয় উজঠজছ? কারি নে আধুড়েকর্ার
রজা আমরা সিাই রড়াে হজয় উজঠড়ছ নসই সভয সমাজজর
মুজখ্াজশর নপছজে রজয়জছ আরও একড়ট অন্ধকাজরর ড়িভীড়ষকা ময়
রূপ। সিজচ্জয় ভয়ঙ্কর এিিং নসড়ট হল আমাজদর সমাজজর জ্বলন্ত
সমসযাগুড়লর মজধয অেযর্ম ও গুরুত্বপূ িি। নসই জ্বলন্ত সমসযার
োম ড়শশুশ্রম। নদশ স্বাধীে র্ার প্রায় ৭৫ িছর অড়র্ক্রান্ত, নদজশর
সরকার িারিার এই জীিন্ত সমসযার উপর আজলাকপার্ করজলও
রাস্তার পাজশর নছাট নছাট নদাকাে, ইটভাটা, নহাজটল চ্াজষর নির্
ড়িড়

িাধা, নিার্ল কু াজো, েতহড়ভড়ত্তক কমি, রাজড়মড়স্ত্র নজাোজ ,

এমেড়ক ড়ভিা করজর্ নছাট নছাট ড়শশুজদর িযিহার করা হজচ্ছ।
নছাট নছাট ড়শশুজদর ড়দজয় ড়ভিা করাজোটা আজকাল িযিসায়
পড়রির্ হজয়জছ। র্াজর্ িহু নিজত্র নদখ্া নেজছ রাজনেড়র্ক অজেক
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রড়থ-মহারথীরা েুক্ত রজয়জছে। ড়িড়টশরা প্রায় ২০০ িছর োির্
আমাজদর ভারর্িষিজক লুণ্ঠে কজর র্াজদর সন্তােজদর মুজখ্ র্ুজল
ড়দজয়জছ নসাোর চ্ামচ্, আর আমাজদর নদজশর সন্তােরা জন্ম ড়েজচ্ছ
মাথায় ঋজির নিাঝা ড়েজয়। র্জি স্বাধীের্ার পজর ড়শশু শ্রজমর
ড়িরুজদ্ধ োো আইে শর্ড়র হজলও র্ার হজয় নেজছ খ্ার্া কলজম।
ড়িড়টশরা নেটুকু ভারর্িজষি নরজখ্ড়ছল র্া ির্িমাে সমজয় আমাজদর
নদজশর রাজনেড়র্ক নের্ারা লুজটপুজট খ্াজচ্ছ। র্াজর্ ভারর্ িষি
আজরা েরীি নদজশ পড়রির্ হজচ্ছ। নিজ

চ্জলজছ ড়শশুশ্রজমর

সিংখ্যা। ড়শশুশ্রজমর ড়িরুজদ্ধ োোে আইে শর্ড়র হজল র্া খ্ার্া
কলজম ড়লড়পিদ্ধ হজয় রজয়জছ।
মােি জীিজের অজেকটা অিংশ জুজ

রজয়জছ শশশজির অিস্থাে।

এই িয়জস র্াজদর হাড়স নখ্লা এিিং প াজশাো ড়েজয় থাকার কথা
নসই িয়জস র্ারা হজয় উঠজছ কমিমুখ্ী। অথচ্ এই ড়শশুজদরজক িলা
হজচ্ছ আোমীর ভড়িষযৎ। কমিমুখ্ী হওয়ার ফজল িহু ড়শশুজদর
প্রড়র্ভা েষ্ট হজয় োজচ্ছ। ড়ঠকঠাক মজর্া ভাজি পড়রচ্েিা করজল
হয়জর্া নদখ্া নের্ ওই সমস্ত ড়শশুগুজলার মজধয ড়দজয় নকউ নকউ
নদজশর মুখ্ উজ্জ্বলকারী সন্তাে হজয় উঠজর্ পারজর্া। ড়কন্তু
সমাজজর িুজক জায়ো কজর ড়েজচ্ছ ড়শশু শ্রড়মক ড়হজসজি। আর
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এইসি ড়শশু শ্রড়মকজদর কাজজ লাড়েজয় মুোফা লুটজছ একদল
স্বাথিাজিষী মােু ষ। র্ারা র্াজদর কম পয়সা ড়দজয় অথিা দুজিলার
খ্ািার ড়দজয় অমােু ড়ষক পড়রশ্রম কড়রজয় ড়েজচ্ছ।
২০১৯ এর করাজো মহামাড় জর্ নদজশ লকডাউে চ্লজর্ থাকায়
িন্ধ ড়ছল সমস্ত মােু জষর নরাজোর। উজিখ্জোেযভাজি িন্ধ ড়ছল স্কুল
কজলজ ড়িশ্বড়িদযালয়।
োর ফজল অজেক নছাট নছাট প ু য়ায় প াজশাোর িযাে কাাঁধ নথজক
নঝজ

নফজল ড়দজয় ড়শশু শ্রড়মক ড়হজসজি নোে নদয় ড়িজশষর্

ফুটপাজর্র নদাকােগুড়লজর্। পরির্িীকাজল ড়িদযালজয় খ্ুলজলও আর
ড়িদযালয়মুখ্ী হয়ড়ে নসই সি নছজলজমজয়রা। র্ারা ড়শশু শ্রড়মক
ড়হজসজি নথজক নেজছ সমাজজর িুজক। ড়শশুজদর ড়দজয় কাজ করাজো
িন্ধ করার জেয আমাজদর নদজশ রজয়জছ ড়িড়ভন্ন আইে, রজয়জছ
ড়শশু সু রিার জেয ড়িড়ভন্ন কড়মড়ট।
উজিখ্য, ির্িমাজে সরকার এই ড়শশুশ্রমজক িন্ধ করার জেয আইে
কজর ১৪ িছর িয়জসর কম ড়শশুজদর ড়দজয় কাজ করাজো নিআইড়ে
িজল নঘাষিা কজরজছ। র্াজর্ও চ্াইল্ড রাইটস অযাে ইউ,র র্থয
অেু োয়ী ড়শশু শ্রড়মকজদর নে পড়রসিংখ্যাে সামজে এজসজছ র্া
ড়েিঃসজন্দজহ অর্যন্ত লজ্জাজেক। সমগ্র ভারজর্ ৫১৮ িছজরর প্রড়র্
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১১ জে ড়শশুর মজধয একজে ড়শশু শ্রড়মক। ১৫১৮ িছজরর ড়শশুজদর
পাাঁচ্ জজে একজে শ্রড়মক। ২০০১-২০১১ সাজলর মজধয শহজরর
ড়শশু শ্রড়মক নিজ জছ ৫০ শর্ািংশ। গ্রামাঞ্চজল নসই পড়রসিংখ্যাে
আজরা ভয়িংকর, প্রায় ৮০ শর্ািংশ। ২০১১ সাজল পড়শ্চমিজি পাাঁচ্
নথজক নচ্াদ্দ িছজরর ড়শশু শ্রড়মক ড়ছল প্রায় সাজ

৫ লি। ড়কন্তু

র্িুও আইে লঙ্ঘে কজর এই কাজ কজর চ্জলজছ অজেজক। োর
ফজল েষ্ট হজচ্ছ ড়শশুজদর ভড়িষযৎ নভজা প জছ আমাজদর জাড়র্র
নমরুদে।
আমাজদর সকজলরই জাো ভারর্িজষির মর্ র্তর্ীয় ড়িজশ্বর নদজশ
এই সমসযা সমাধাে করা অর্যন্ত কড়ঠে একটা কাজ। ড়কন্তু নকাে
কাজই কড়ঠে হজি ো েড়দ আমরা সকজল ড়মজল একসজি এড়েজয়
আসজর্ হজি এিিং এই ড়িষজয় সজচ্র্ে হওয়াটা খ্ুিই জরুরী।
ড়কন্তু আমরা েড়দ এখ্ে নথজক ড়শশুশ্রম এর মর্ একটা গুরুত্বপূ িি
ড়িষয়জক নছাট ঘটো িজল এড় জয় নেজর্ থাড়ক র্জি ভড়িষযজর্ এর
জেয আমাজদরজক ি

মূ লয ড়দজর্ হজি। পিু হজয় প জি আমাজদর

ভারর্িষি। কারি ড়শশুরাই হল জাড়র্র ভড়িষযৎ। নসই ভড়িষযৎজক
আমরা েড়দ ড়ঠক মজর্া সু রিা ড়দজর্ ো পাড়র র্জি ভড়িষযজর্
আমাজদর জেয ি

অড়ভশাপ অজপিা করজছ। র্াই ভড়িষযজর্র
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ড়দজক র্াড়কজয় আমাজদর উড়চ্র্ এই জঘেয ড়ক্রয়াকলাপ অথিাৎ ড়শশু
শ্রড়মক ড়দজয় কাজ করাজো িন্ধ করা। র্জিই ভড়িষযজর্ আমরা
নসাোর ভারর্িষি ে জর্ পারজিা। এখ্েই কজরা, ড়শশুশ্রজমর
সমাড়প্ত এই সিংকল্প ড়েজয়ই আমাজদর এড়েজয় নেজর্ হজি। আর
োরা ড়শশুজদরজক ড়দজয় শ্রম করাজোর নচ্ষ্টা করজছ র্াজদর িুঝজর্
হজি র্াজদর ঘজরর সন্তাে আর োরা শ্রম করজছ র্ারাও এই
ভারর্িজষির সন্তাে। আর িুঝজর্ হজি ের্ড়দে ড়শশু শ্রজমর মর্
সামাড়জক িযাড়ধ এই নদশ নথজক ধ্বিংস ো হজচ্ছ র্র্ড়দে ভারর্িষি
কখ্জোই নসাোর ভারর্িষি হজয় েজ উঠজর্ পারজি ো।
দা ইিারেযাশোল নলিার অেিাোইজজশে ২০০২ সাজল ড়িশ্ব ড়শশু
শ্রম ড়িজরাধী ড়দিস ড়হজসজি আজ অথিাৎ ১২ই জুে নক নিজছ
ড়েজয়ড়ছল। নসই নথজক পাড়লর্ হয় আসজছ আজজকর এই ড়দে।
এখ্জো সারা ড়িজশ্ব প্রায় ১৫২ ড়মড়লয়ে ড়শশুশ্রম কজর। আন্তজিাড়র্ক
স্তজর র্াই কযাজম্পে কজর ড়শশুজদর ড়দজয় কাজ করাজোটা নে
অপরাধ র্ার প্রচ্ার ও প্রসার হজয় চ্জলজছ সারা ড়িশ্ব জুজ ।
আড়থিক অিস্থা খ্ারাপ থাকার জেয অসিংখ্য িািা মা র্াাঁজদর
ড়শশুজদর কাজ করজর্ পাঠায় ড়িড়ভন্ন নিজত্র। ো এজকিাজরই
প্রজোজয েয়। ড়শশুজদর িারা শ্রম দিেীয় অপরাধ নজজে ও আজ
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ও চ্লজছ এই ড়শশুজদর ড়েজয় কাজ করাজোর প্রিির্া। আইজের
ঊজধ্বি ফাাঁক, র্াই এই ধরজের সমসযা আজও নদখ্জর্ পাওয়া োয়
সামাড়জক দত ড়ষ্ট ভড়িজর্ েজর রাখ্জলই অেু জময়।
আজ একড়িিংশ শর্াব্দীজর্ দাাঁড় জয় আমরা এখ্জো ড়শশুজদর খ্াটড়ে
চ্াজয়র নদাকাজে, নহাজটল নরর্স্ুজরজি, চ্লড়িজত্র প্রমুখ্ স্থাজে
ড়শশুজদর পড়রশ্রম করজর্ নদখ্জর্ নপজলও প্রড়র্িাদ করজর্ পাড়র
ো। এই প্রড়র্িাদ নেড়দে কলরজি উিাড়রর্ হজি নসড়দে আমরা
হয়র্ আমাজদর লজ্জা-নক ঢাকজর্ পারজিা। এই ড়িজশ্ব মে ভাজলা
করার সিজথজক সু ন্দর ড়জড়েস হল ড়শশুর হাড়স। র্াজদর-নক প্রাি
খ্ুজল নখ্লজর্, হাসজর্ ড়দে। ওরা ও এই ধড়রত্রীর অমূ লয সম্পদ।
ওজদরজক প্রাি খ্ুজল িাাঁচ্ার সু জোে কজর ড়দে। ড়িজশ্বর সকল ড়শশু
শ্রজমর সাজথ েুক্ত িুজদজদর প্রড়র্ সমজিদো জাোই, আর এর
পড়রির্িজের উড়দর্ সূজেিযর অজপিায় রইলাম।
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মে এিিং নস্রার্ড়স্বেী ড়েঝির
অড়মর্াভ দত্ত
ড়েষ্পলক নচ্জয় থাজক মে; সু দূজরর পাজে,
ঐ দূ জর; দূ র ড়দেন্ত নরখ্ায় পুড়ঞ্জর্ নমঘদল,
নেজম আজস শিড়চ্ত্রযময় আজলার সম্ভাজর,
নছাঁ া নমঘাকাজশ নেে উজ োয় িুজকর আাঁচ্ল।
ড়চ্রজেৌিো সু ন্দরীর ওষ্ঠিজয় চ্ুম্বে আশায়
সু ড়েড়দিষ্ট শব্দড়লড়পর সন্ধাজে জাজে ভাজলািাসা,
িাহুিন্ধজে পাওয়ার আশায় ড়মলে ড়র্য়াসা,
কম্পমাে শেিঃশজব্দর ড়েজিে ড়দেন্ত নরখ্ায়।
প্রিহমাে নেৌিে আজলাজকাজ্জ্বল অড়িড়শখ্ায়,
সু ন্দরী সু জেত্রা প্রকতড়র্র িুজক নজযাড়র্জ্জ্বল আশা,
ড়শহড়রর্ ড়শহরজি কড়ি রড়ঞ্জর্ নোলাপী আভায়,
অেু ভজি অড়িরাম দুরন্ত সিীর্ িুজক!
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িড়ন্দেী একাড়কজত্বর শাড়য়র্ শেযায় পত্র আ াজল...,
নেত্রজকাোয় ক্লাইজমক্স আাঁজক ছড়ি উষ্ণ অশ্রুজজল।
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আত্ম-কথে
ড়েজিদজে- অড়েজমষ পড়ির্
কান্নায় েড়দ সি নিদো দূ র হর্...
র্াহজল সূে-ি ও একড়দে ড়চ্ৎকার কজর িলর্
আর সহয করজর্ পারড়ছ ো শাড়ন্ত চ্াই...!
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সিংস্কতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে
सुभाषितम्सहसा षिदधीत न षियाम् अषििेकः परमापदाां पदम् ।
िृणते षह षिमृश्यकाररणां गुणलवधाः स्वयमेि सम्पदः ॥

সু ভাড়ষর্ম্সহসা ড়িদধীর্ ে ড়ক্রয়াম্ অড়িজিকিঃ পরমাপদািং পদম্।
িতিজর্ ড়হ ড়িমতশযকাড়রিিং গুিলব্ািঃ স্বয়জমি সম্পদিঃ।।

উিারিসহসা ড়িদধীর্ ে ড়ক্রয়াম্ অড়িজিকিঃ পরমাপদািং পদম্।
িতিজর্ ড়হ ড়িমতশযকাড়রিিং গুিলব্ািঃ স্বয়ম্ এি সম্পদিঃ।।
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অথিহঠাৎ কজর (জকাজো ড়িচ্ার ড়িজিচ্ো ো কজর), নকাজো কাজ করা
উড়চ্র্ েয়, এই অড়িজিক অথিাৎ হঠকাড়রর্া ড়িপজদর কারি।
গুজির িারা আকতষ্ট হয় নে সম্পদসমূ হ , নসগুড়ল ড়িচ্ারশীল
িযড়ক্তজক ড়েজজরাই িরি কজর নেয়।

ড়েেূ ঢাথিসদা সিিদা সকল কাজেি পূ িড়ি চ্ন্তে অর্যািশযক। ড়িচ্ারপূ িিক সিিকমি
করিীয়। ড়িজিক অথিাৎ িুড়দ্ধমত্তায় ড়িচ্ার কজর নকাজো কােি
সম্পাদে করজল কমিফল অিশযই সাধে উপজোেী হয়। ড়কন্তু
অড়িজিক অথিাৎ ড়িচ্ার ো কজর িা হঠকাড়রর্া কজর কােি করজল
কমিফজল অেু জশাচ্ো হয় এিিং অপূ রিীয় িড়র্র সম্ভািো থাজক।
অেু জশাচ্ো নথজক নশাক আজস, আর নশাক নথজক শরীর, স্বাজস্থযর
অিেড়র্পূ িক
ি মােড়সক অিেড়র্ নদখ্া োয়। র্াই নর্া প্রিাদ
প্রচ্ড়লর্ - "ভাড়িয়া কড়রও কাজ, কড়রয়া ভাড়িও ো আজ।"
সম্পদ সিিদাই গুিজক অেু সরি কজর,ড়িচ্ারিুড়দ্ধশীল সদ্গুিসম্পন্ন
িযড়ক্তজক সম্পদ(লক্ষ্মী) ড়েজজই িরি কজর নেয়, র্াাঁজক কখ্জোই
র্যাে কজর ো।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িোপে
ড়দজর্ নোোজোে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপার্স্ করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লে।

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ।
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Award Winning Short Film Streaming Free
On Youtube
Produced by Pathikrit Films
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রড়িিাজরর দুপুর...

হঠাৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ
নমজসজ আসার শব্দ...

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং
এর ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড করার ড়লঙ্ক...

প্রড়র্ সপ্তাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা...

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এর ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই
আপোর অেুভূড়র্র কথা।
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজে? ের্ুে আর
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্।
ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাজে।
সজি পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com
-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপার্স্ করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লে।

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজে েড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়ির্া
পাঠাে।

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী
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ছড়ি ও ভািো
ড়েজিদজে- দীপাড়ির্া সাহা

দহে
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষজয়
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট েল্প (১০০০ শব্দ)
▪ ি েল্প (২০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ)
▪ ড়িজেষিমূ লক নলখ্া (১৫০০ শব্দ)
▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো থাকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজথযড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লােজছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাজদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজি মর্ামর্
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেু জপ্ররিা, জাোে
আপোর অড়ভজোেও।
পাজয় পাজয় ২৬৩ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং। নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে।
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাঠাজর্ পাজরে নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং
ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৬৩
১৮ই নসজেম্বর, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভােীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
প্রচ্ছদ- োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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পুেশ্চ
প্রড়র্িারই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমাজদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

