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ড়িক্রম শীল 

আড়ল নমাস্তাফা

সপ্তড়ষি িড়িক, মড়িকা দাস,

অড়িড়িৎ দাস, রাি আড়রফ ও োজিস মাহমুদ। 

োজিস মাহমুদ 
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- স্বপে কুমার রায়, পাড়খ্র িাসা, সঞ্জয় চক্রির্ত্িী, 
প্রিাকর রায়, নসৌমযদীপ নদ, িিিড়িৎ িমিি, রিি আলী, 
সুদীপ্তা চজটাপাধ্যায়, হুমায়ূে কিীর, প্রতাপ িমিে, ড়চরড়ঞ্জৎ 
বিরাগী, অয়ে চযাটািিী, েীতা কড়ি, পাজয়ল সরকার,   
অনেতা রড়িৎ,  অতন্দ্র দর্ত্, রািা নপাদ্দার এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, সাহােুর হক, নমৌড়মতা সরকার ও 
সাগরেীল সমািদার। 
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ফড় িং কথা 
   

ড়ট-নটাজয়ড়ি ড়িশ্বকাজপ িারতীয় মড়হলা ড়ক্রজকজটর ১৫ িজের দজল 
িায়গা কজর ড়েজলে িািংলার নমজয় ড়রচা ন াষ। গত ২১ নফব্রুয়াড়র 
ড়সডড়েজত আজয়ািক নদশ অজেড়লয়ার ড়িরুজে ড়িশ্বকাজপর প্রথম 
নখ্লা ড়িল িারতীয় দজলর। অজেড়লয়াজক হাড়রজয় িয় ড়দজয় ড়ট-
নটাজয়ড়ি ড়িশ্বকাজপ অড়িযাে শুরু করল িারতীয় মড়হলা দল, এ 
িিরই প্রথম িারতীয় দজল িায়গা কজর ড়েজলে িািংলা তথা 
ড়শড়লগুড় র নমজয় ড়রচা ন াষ। মড়হলাজদর ড়ট-নটাজয়ড়ি ড়িশ্বকাজপ 
িাঙাড়লর েির এিার ড়শড়লগুড় র ড়কজশারী ড়রচা ন াজষর ড়দজকই 
থাকজি। দী িড়দে ধ্জর িািংলার রািয দজলর ড়েয়ড়মত সদসযা ড়িজলে 
ড়রচা। তার িাজলা নখ্লাই তাজক িাতীয় ড়ক্রজকট দজলর দরিা 
খু্জল ড়দজয়জি। ঋড়েমাে সাহার পর িািংলার নথজক িাতীয় 
ড়ক্রজকজটর মড়হলা দজল নখ্লজত চজলজিে ড়রচা। ড়ট-নটাজয়ড়ি 
ড়িশ্বকাজপ ইড়তমজধ্যই িারতীয় মড়হলা দল পরপর চারড়ট মযাচ 
ড়িজত নপৌঁজি নগজি নসড়ম-ফাইোজল। তাজদর ড়িশ্বকাপ িজয়র স্বজে 
ডুজি আজিে ড়ক্রজকটজপ্রমী আপামর িারতিাসী। 
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নসও িজল নগল 
স্বপে কুমার রায় 

 
মাজে মাজে অদৃশয হজয় ঢুজক পড়  

নতামাজদর ষ যজে ; 

পলাড়শর ড়িশ্বাস াতক কঙ্কালগুড়ল তখ্ে লজ্জায় 

ড়ফসড়ফস কজর, 

যািার সময় আমার ড়িজফাড়রত মােি আত্মা 

নরজখ্ড়িলাম, নগাপে অন্ধকার কুঠুড়রজত 

 

নযে, কখ্ে িাড়ে লখ্ীন্দজরর মৃতুযর আজগ 

মেসা আমার আত্মা ড়গজল নফজল ; 

ড়ফজর এজস িুুঁজয় নদড়খ্ নগাপে কুঠুড়র অড়িশাজপ িড়তি ; 

আমাজক তা া কজর ড়েজয় নি ায় 

হুল নফাটাে অিস্র স্বাধ্ীে নিালতা, 
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নদশ ড়িড়ক্রর দালাল আড়ম- 

আমাজক আর সইজত পাজর ো আমারই নদজশর মাড়ট, 

আমার িৃজর্ত্র নিষ্টড়ে স্বাধ্ীে সিং িে প্রড়তিাদী হাত 

আড়ম েদীজক একটু দাুঁ াজত িড়ল,- 

নস তখ্ে আরও িয়াতি মূড়তি 

আড়ম সূজযির আজলাগুজলা ধ্রজত চাই, 

নস তখ্ে আমাজক নপা াজত চায় 

আড়ম িাতাজস িজয় িজয় কাে পাড়ত, 

নস তখ্ে আমার উপর গরম ড়েিঃশ্বাস নফজল ! 

 

আড়ম নিাজরর অজপিা কড়র, 

নিাজরর সুড়মষ্ট পাড়খ্ড়টও ককিশ সুজর আমাজক শাড়সজয় নগল, 

দ্বাদশীর ম্লাে নিাস্না আমার ড়শয়জর মৃতুয 

নস কথাই িলল ! 
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িীিে সিংকট 

পাড়খ্র িাসা 
 

ড়িষাক্ত অড়িজিজে যখ্ে 

পাহা  উুঁচু আশা, 

ধ্রাশায়ী মজের আজলা  

এক পি িারুজদর স্তুজপ। 

নরাদমাখ্া আদুজর মে 

ড়েজস্তি হয় সমজয়র নকাজল, 

মােিতা হাড়রজয় যায়  

সিংকজটর প্রড়তড়ট পাতায় । 

আর থমজক যায় িাজলািাসা  

িাদাম নখ্াসার িাুঁজি িাুঁজি । 

ড়েস্তব্ধ ড়েিিেতার গড়লজত  

ড়দে িদজলর আজিগগুড়ল 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩০ 

নিজস যায় সস্তার ধ্মিরাজিয। 

সমস্ত প্রহর নশজষ একড়দে  

পাড়খ্র কলতাে, মাড়টর গন্ধ  

নপিে ড়ফজর নডজক যায় 

িীিজের নশষ অধ্যাজয়। 
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অেযােয প্রজের অিযন্তজর 

সঞ্জয় চক্রির্ত্িী 
     

শূজেয স্বীকৃড়ত েুলড়িল অধ্ি-োরীশ্বজরর । 

পাপাচার নথজম নেই ।   

আমাজদর নগাজঠ গাড়লগালাজির সীমাজরখ্া নপড়রজয় চতুস্পদ ঢুজক 
পজ জি । 

ইতযাড়দজত অিড়শষ্ট অজেক প্রাি লুড়কজয় আজি । 

হয়জতা-িা ড়কিু মজরজি । 

তারা মােুজষরই িাত, কুজহড়ল প্রিাত । 

িাজলা থাকা ওপরওয়ালারা ড়ঠক কজর নদয় । 

তারাই নতা নি-কুসুর, তারাই নতা ত্রাতা । 

এটাই নয সামাড়িক রীড়তেীড়ত অথিা িহুযুগ ধ্জর চজল আসা 
নকাজো মহা-পাতাড়লক প্রথা । 

তারা নকউ-ই নদিতা েয়, তজি ড়ঠক নদিতার মজতা । 
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উর্ত্রগ্রহীতার অপিজন্দ ড়েড়চিতত দীপান্তর হজি, 

এ-টুকু নিজে ড়গজয়জি 

েুে-পান্তা িড়মজয় রাখ্া িরািীিি শুষ্ক শরীরগুজলা । 

সাকিাজস মুজখ্র নথজক মুজখ্াজশর সিংখ্যা নযমে নিড়শ, 

ধ্জমিও তদ্রুপ । 

এজসা িাহাড়রয়া রূপ, 

নতামারই প্রতীিায় পাপারাৎড়ি । 

শযাওলা গড়িজয়জি মাজিজদর হজরকরকম নপাশাজক । 

সূযিটা যখ্েই ড়েড়শথ অন্তরাজল, 

তারা শুধু্ নদহ চুজষ খ্ায় ড়িড়িন্ন ঢজঙ, মািরাঙার শকুেদৃড়ষ্টর 
আ াজল । 

অেযােয প্রজের অিযন্তজর হঠাৎই শাদূিলী শব্দ-দূষি নডজক আজে । 

ড়চৎকাজর হাুঁজক নস িারিার, সমু্মজখ্ই আমার অন্তরাত্মার শাড়শি । 

ড়সনু্ধ সাুঁতাজর পার হজয় এজলও িয় নেই নকাজো, 

আড়ম আি নেহাতই সতী, ড়েিিলা উপিাসী । 
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অপড়রড়চত 

প্রিাকর রায় 
নতামার সাজথ পড়রচয়টা খু্ি অল্প ড়দজের, 

তজি ড়ঠক পড়রচয় েয়, 

নরাি সকাজল নতামার ড়দজক আ জচাজখ্ তাকাজো, িারকজয়ক 
নচাখ্াজচাড়খ্  আর নতামার নসই ড়স্নগ্ধ হাড়সমুখ্ িা া আর ড়কিুই 
িােজত পাড়রড়ে এখ্েও। 

ড়কন্তু ড়ঠক মজে নথজক যাজি নতামায়। 

নতামার নখ্ালাচুজলর সাজথ অিাধ্যতার নিাটািুড়ট।  

মজে নথজক যাজি নতামায়, 

যাজক খু্ুঁজি নপতাম সকাজল চাজয়র কাজপর সড়িেী ড়হজসজি 

আিার হয়জতা কখ্জো িৃড়ষ্টর মাজে একলা একাজন্ত দাুঁড় জয়, 

মজের নকাজে নকাথাও একটা নগুঁজথ রজি, এক আগুন্তকিঃ এজসড়িল,  

যার ড়স্নগ্ধতায় আমার আড়ম নখ্ায়া নগড়িজলা অিাো নকাজো 
প্রান্তজর। 
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ভ্রমি কাড়হেী- 

শুশুড়েয়া িজয়র পজথ 

নসৌমযদীপ নদ 

 
আমরা তখ্ে কজলি নথজক িাুঁকু ার নমড়িয়া থামিাল পাওয়ার 
নেশজে নেড়েিং করজত ড়গজয়ড়ি। সময়টা িােুয়াড়র মাজসর 
মাোমাড়ে, িাুঁকু ায় নিশ ঠান্ডা। সি িনু্ধরা সপ্তাজহর নশজষ শড়েিার 
িাড়  চজল নগজি। শুধু্ আড়ম, অড়েিিাে এিিং শুভ্র ড়তেিে রজয় 
নগলাম। রাজত খ্ািার সময় আজলাচো হজে রড়িিারটা ড়কিাজি 
কাটাজো যায় নসই ড়েজয় এিিং হঠাৎ কজরই শুশুড়েয়া পাহা   ুরজত 
যাওয়ার পড়রকল্পোড়ট হল। িাুঁকু ার শুশুড়েয়া পাহা  পড়চিতমিজির 
একড়ট ড়িখ্যাত পাহা , তাই সিাই এককথাজতই রাড়ি হলাম। নসই 
মজতা পজরর ড়দে সকাল সকাল শুশুড়েয়ার িাস ধ্রার িেয নিড়রজয় 
পরলাম। ড়কন্ত শুভ্রর নদড়র কজর ওঠার িেয সাতটার িাসটা 
নপলাম ো। আজশপাজশর নলাকজদর ড়িজ্ঞাসা কজর িােজত পারলাম 
শুশুড়েয়া যাওয়ার িাস আিার পাুঁচ  িা পর আজি। তাই নশজষ 
গিািল াড়ট হজয়, িাস পাজে পাজে নযজত হল।  
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শুশুড়েয়া পাহা  নপৌিালাম প্রায় সকাল সাজ  আটটায়। শীজতর 
সকাজল হালকা কুয়াশার চাদজর ঢাকা পাহা টা প্রথম নদখ্াজতই 
মে নকজ  ড়েজয়ড়িল। যড়দও আমার এটা ড়িল প্রথম পাহা  নদখ্া, 
তাই আমার অেুিুড়তটা একটু আলাদা হওয়াই স্বািাড়িক। 
চাড়রড়দজক অজেক িাস দাুঁড় জয়, নলাজকর িী , যার নথজক নিাোই 
যাড়েল িাুঁকু ার শুশুড়েয়া পাহা  পড়চিতমিজির একড়ট িেড়প্রয় 
ভ্রমি অঞ্চল। তজি এিার নদড়র ো কজর আমরা স্থােীয় 
িাড়সন্দাজদর কাজি নিজে ড়েলাম পাহাজ  চ ার পথ সম্বজন্ধ। িাো 
নগল শুশুড়েয়া পাহা  আসজল দুড়ট পাহা  একড়ট নিাজটা পাহা  ও 
অপরড়ট ি  পাহা  োজম পড়রড়চত। নিাজটা পাহাজ  উঠজত চাইজল 
পাথর কাটা চও া পজথ নহুঁজট অথিা নটাজটা কজর ওঠা যায়। ড়কন্তু 
ি  পাহাজ  উঠজত নগজল িিজলর মজধ্য ড়দজয় পাথুজর পথ ড়দজয় 
পাজয় নহুঁজট উঠজত হজি। আমাজদর ইো ি  পাহাজ  ওঠার, তাই 
নসািা িিজলর মজধ্য ঢুজক প লাম। 

পাহাজ র পাথর নকজট বতড়র নিাট পথ, চারড়দজক িিল আর রাড়শ 
রাড়শ গাি। প্রথমড়দজক পথড়ট সমতল মজে হজলও, যত উপজরর 
ড়দজক উঠজত থাকলাম পথটা অসমতল এিিং ঢালু হজত থাকজলা। 
হঠাৎ নদখ্লাম দু’িে নিাট নিজল িুজট-িুজট পাহা  নথজক োজম 
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আসজি। তাজদর ড়িজজ্ঞস করলাম, তারা নকাে পাহাজ  উজঠড়িল। 
তারা িাোজলা তারা ি পাহাজ ই উজঠড়িল এিিং উঠজত োড়ক সময় 
লাজগ নমাটামুড়ট নদ   িার মজতা। আমরা আিার উঠজত শুরু 
করলাম উপজরর ড়দজক। সাজথ সাজথ সি অপরূপ দৃশয 
কযাজমরািড়ন্দ করজত থাকলাম ড়তেিজেই। পাহাজ র খ্াুঁ া রাস্তার 
পাজশ মাজেমাজে দু-একটা িসার িায়গাও করা রজয়জি। চাড়রড়দজক 
োোে পাড়খ্র মধু্র ডাক নশাো যাজে। আমরা তখ্ে চারজশা ষাট 
ড়মটার উুঁচুজত একটু িজস ড়িড়রজয় ড়েড়ে। হঠাৎ নদখ্লাম ড়কিুিে 
পাহাজ র উপর নথজক নেজম আসজি। তারা উপজরর পথ সম্বজন্ধ 
ড়কিুটা ধ্ারিা ড়দল। আরও িলজলা নয চূ ায় একড়ট রাধ্াকৃজের 
মড়ন্দরও আজি। 

আিার আমরা উৎসাজহর সাজথ উঠজত শুরু করলাম। চলজত চলজত 
হঠাৎ গায়ক িনু্ধ শুভ্র পাড়খ্র ডাক ডাকজত থাকজলা, আর পাড়খ্রা 
ো িাড়ে ড়ক িুজে তার উর্ত্র ড়দজত থাকজলা। নসই ড়েজয় 
ড়তেিজের মজধ্য নিশ ড়কিুিে ইয়াড়কি ফািলাড়ম চলল। এড়দজক 
চলজত চলজত িাুঁকু ার ঠান্ডাজতও িযাজকট খু্জল ড়দজত হল। তখ্ে 
আমরা প্রায় সাতজশা ড়মটার পাহাজ র উপজর, েীজচ চারড়দজক নদখ্া 
যাজে শুশুড়েয়ার তথা িাুঁকু ার গ্রাময অঞ্চজলর অপরূপ দৃশয। 
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আমরা নসগুজলা কযাজমরািড়ন্দ করজত থাকলাম, তার সাজথ সিার 
ড়েিস্ব ড়চত্র নতালাও হল। ড়ক অদু্ভদ কাণ্ড, এজতা উপজর েীজচর সি 
নলাকিজের কথািাতিা স্পষ্ট নশাো যাজে, আমরা একটু অিাক 
হলাম। িল নখ্জয় আিার উপজর ওঠা শুরু হল। আমাজদর কাজি 
মাত্র দুড়ট িজলর নিাতল ড়িল, নসগুজলার িল প্রায় নশষ। তাই 
একটু ড়চড়ন্তত হলাম। ড়কিুটা এড়গজয় আমরা পাহাজ  ওঠার 
প্রড়শিি কযাজের ড়কিু নলাক নদখ্লাম। তারা িাোজলা পাহাজ র 
চূ ার একটু েীজচ িজলর সরিজতর একড়ট নদাকাে আজি। তা 
শুজে মেটা একটু শান্ত হল। 

আিার হাুঁটা শুরু করলাম আমরা। এক িায়গায় একড়ট িজ া 
পাথর নদখ্া নগল। তার কাজি এড়গজয় নযজতই নদখ্া নগল নগাটা 
পাথজরর গাজয় নপ্রড়মক, নপ্রড়মকার োজম িড়তি। পাথজরর মজধ্য শুভ্র 
দুজটা নিষ্ট িুড় র োম খু্জি নির করজলা। োম দুড়ট হল 
সাতজমৌড়ল+পঞ্চা, নসই ড়েজয় হাসজত হাসজত আমার আর 
অড়েিিাজের নপট িযাথা হজয় নগল। নসসি মিার দৃশয কযাজমরায় 
ড়িড়ডও কজরও রাখ্া হল। অড়েিিাে আিার পাথজরর উপজর উজঠ 
িড়ি নতালার সুজযাগ যাজত হাতিা া ো হয় তাই আমার হাজত 
কযাজমরা ধ্ড়রজয় ড়দল, তার পর ফটফট কজর আমাজদর একিস্তা 
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িড়ি উজঠ নগল। তারপর আিার চলা শুরু হল। একড়ট পথ চজল 
নগল নিাট পাহাজ র ড়দজক। আমরা িজ া পাহাজ র পথ ধ্জর 
এজগাজত থাকলাম। চলজত চলজত ড়কিুটা দুজর নদখ্লাম একিে 
একড়ট িজলর িজ া ড্রাম কাুঁজধ্ কজর পাহাজ  উঠজি। আমরা 
িুেজত পারলাম উপজরর নয িজলর নদাকাজের কথা শুজেড়িলাম, 
তার িেযই এই িল ড়েজয় যাওয়া হজে। নসড়দে মজে হল সড়তযই 
মােুষ নপজটর দাজয় কত কষ্ট কজর। আমরা যখ্ে নসই নদাকাজের 
সামজে নপৌিলাম, িায়গাটা খু্িই অপূিি। নসখ্াে নথজক েীজচর  
দৃশযড়টর অপূিি রূপ িাষায় িিিো করা যাজি ো। নিাট পাহা ড়টও 
পুজরাটা নদখ্া যাড়েল। আমরা ওই নদাকাে নথজক সিাই নলিুর 
সরিত ড়েলাম এিিং পাথজরর ওপর িজস িজস ড়কিু িড়ি নতালাও 
হল। এখ্াে নথজক পাহাজ র চূ া আর পাুঁচ ড়মড়েট হাুঁটা পথ। 

হাটাুঁ শুরু হল, পাহাজ র ওপরটা নচো-অজচো গাজির িিজল িরা। 
একটু এড়গজয় নযজতই নদখ্া নগল পাহাজ র  চূ াড়ট। পাহাজ র 
ওপরটা চাড়রড়দজক গাজি িরা হজলও মােখ্ােটা নিশ ফাুঁকা। 
আমরা তখ্ে নপৌজি নগলাম এক হািার িয় ড়মটার উুঁচুজত। 
পাহাজ  ভ্রমিকারীরা সিাই পাহাজ র চূ ায় পাথর নরজখ্ যায়, নসই 
পাথর িজম একড়ট মড়ন্দর মজতা গজ  উজঠজি। নসখ্াজে একড়ট 
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রাধ্াকৃে রাখ্া আজি। আমাজদর ড়পিে ড়পিে আরও একড়ট িজ া 
দল এজস হাড়ির হল। নসখ্াজে আমরা সিাই কাগজির মজধ্য 
ড়েজিজদর োম ড়লজখ্ রাখ্লাম। চূ ার সজিিাচ্চ অিংজশ িড়িও নতালা 
হল। উপজর নিশ ড়কিু হেুমােও িজস ড়িল। তাজদর ড়েজয় নদখ্ড়ি 
আিার নকউ নকউ খু্েসুড়ট করজি। এইিাজিই আমরা শুশুড়েয়া 
পাহা  িয় করলাম। এিার নেজম যাওয়ার পালা। োমার আজগ 
ড়কিু অজচো গাি, ফলজক কযাজমরািড়ন্দ করা হল। তারপর আজস্ত 
আজস্ত োমজত শুরু করলাম। োমার সময় আর নকাথাও নিড়শ 
দাুঁ াজো হয়ড়ে। শুভ্র োমজত োমজত একটা গাে ধ্রজলা,তা শুেজত 
শুেজত োমজত থাকলাম। তজি োমজত আর নিড়শ সময় লাগজলা 
ো, প্রায় আধ্  িার মজধ্যই আমরা পাহা  নথজক নেজম নগলাম। 

এখ্াজে আমরা দুজটা েরোর নখ্াুঁি নপলাম। িজ া েরোড়ট 
পাহাজ র ড়পিে ড়দজক তাই নসটায় যাওয়া সম্ভি হলো। নিাট 
েরোড়ট নিাট পাহাজ  ওঠার মুজখ্ই তাই নসড়ট নদখ্জতই যাওয়া 
হল। যাওয়া পজথর ধ্াজর অসিংখ্য নিাট নিাট নদাকাে। পাথর নিজঙ 
বতরী োোে ড়িড়েস, কাজঠর ড়িড়েস, খ্ািার এসজিরই নদাকাে 
আজি। পাজশ একড়ট ইজকা পাকিও রজয়জি। েরোর সামজে নদড়খ্ 
খু্ি িী , সিাই োো পাজত্র েরোর িল সিংগ্রহ করজি। েরোর 
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িল একড়ট পাথজরর প্রাচীে েরড়সিংজহর মুখ্ নথজক নথজম নথজম 
নিরজে। পাজশই রজয়জি শুশুড়েয়া কাড়লিাড় । নসখ্াজে উজঠ প্রিাম 
কজর আসা হল। েরো নথজক নফরার পজথ আমরা শুশুড়েয়ার 
ড়িখ্যাত পাথর নখ্াদাই করা ড়কিু সামগ্রী ড়কেলাম, ড়দেটাজক 
স্মরিীয় কজর রাখ্জত। দুপুজর আমরা নহাজটজলই খ্াওয়া দাওয়া 
করলাম। তারপর দুপুজরর িাস ধ্জর ড়িকাজলর মজধ্য আমরা 
আমাজদর রুজম ড়ফজর এলাম। সড়তয ড়দেড়ট সারািীিে স্মরিীয় 
হজয় থাকজি ড়তে িনু্ধর কাজি। তাহজল আপোরাও একড়দে সময় 
কজর  ুজরই আসুে িািংলার এই ড়িখ্যাত ভ্রমিস্থােড়ট। 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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প্রড়মস্ ও নরিাে 

িিিড়িৎ িমিে 

 
চাুঁদ এজে নদি 

সুইিারলযাজন্ড কজটি িাোজিা 

গালজেন্ডজক নপ্রড়মক প্রড়তজ্ঞা করজি 

িসজন্ত-িসজন্ত হাড়েমুে গযািংটজক, 

পাকদন্ডীজত  

সুজখ্র প্রিাপড়ত উ াি  

নতামার ড়িষন্ন মে কােজে , 

 

তখ্ে 

ড়িধ্িা মা নদাজর েক কজর 

িজল- "িািা আি মিলিার, 

হাজট যাড়ি? সাদা থাে আেড়ি ? 
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প জেরটা ফুজটা, ড়িুঁজ  নগজি কজি!" 

হা  নিুঁ া মা  নধ্জয় আসজি 

"িািা শুেড়ল নর?" 

 

'ধ্যাৎ !  

কখ্ে ড়ক িলজত হয় িাজো ো ' 

িজল খ্টাস, ড়খ্ ড়ক লাগাজলা... 

মা-এর মুজখ্র উপর - 

িেেীর মজে হজলা 

পৃড়থিীর চলন্ত দমিে কারাগার 

 

তখ্ে 

অন্তর-আত্মায় তুমুল িৃড়ষ্ট 

পড়চিতয়া হাওয়ায় োপটা মারজি 

মা-এর িুজক, হাজ  মাজ র শীত ধ্জর 
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িািার মৃতুযর পর নথজক, 

 

িজষির মা  মাস নশজষ 

ড়েথর নদহ চুড়িজত গরম হল 

পড়িত্র মািংস ! 

 

ডুকজর উঠল 

মা-মা তুড়ম আমার পৃড়থিী 

তুড়ম আমার িীিন্ত আকাশ 

 

আি নস আকাশ নেই নস 

মা আমার চাুঁদ নেই... 

 

সুইিারলযাজন্ডর উজঠাে িুজ  

আমািসযার িসিাস...। 
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একুজশর আজিগ 

রিি আলী 

 
নকাে িাষায় এমে সুর, িাউল এমে মধু্র গাে গায়  

নকাে িাষায় এত মমতা, মাজয়র আলজতা নিাুঁয়ায়! 

নকাে িাষায় 'মা' ডাক এজতা মাধু্যিময়  

নকাে িাষায় 'িািা'র নস্নহ এজতা অফুরাে হয়! 

নকাে িাষায় িাজয়র ডাজক উথজল ওজঠ প্রাি, 

নকাে িাষায় িাইজফাুঁটাজত দী ি আয়ুর দাে! 

নকাে িাষায় নদউড়রজত আিও শাড়লক পাড়খ্ ডাজক 

নকাে িাষায় গাুঁজয়র িধূ্ ন ামটায় মুখ্ ঢাজক! 

 

নকাে িাষাজত সখ্া-সখ্ী হৃদয়-িরা িালিাজস  

নকাে িাষাজত  ুমপা াড়ে গাজে স্বে-পড়র  আজস  

নকাে িাষাজত ঠাকুমা আিও গল্প-েুড়ল আজে  
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নকাে িাষাজত পত্নী আিও নচজয় থাজক পড়তর পথ পাজে  

নকাে িাষাজত িাঙলার েদী কলকল গাে গায়  

নকাে িাষাজত শারদ-পুকুর িাট ফুজল নিজয় যায়! 

 

নকাে িাষায় িড়সমুড়দ্দজের রাখ্াল নিজল হাজস 

নকাে িাষাজত কািলা ড়দড়দ ড়শউড়ল ফুজলর পাজশ  

নকাে িাষাজত নিযাৎস্না এজতা ড়স্নগ্ধময়  

নকাে িাষায় ড়েেুমরাড়ত নিাোড়কজত িজর রয় ! 

নকাে িাষায় একুজশ নফব্রুয়াড়র িাজয়র রজক্ত রাঙা  

নস নতা নমার মাতৃিাষা িািংলা সতত স্বিি-িিিা ! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়িট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩০ 

েতুে িীিে 

সুদীপ্তা চজটাপাধ্যায় 
 

আয়োর সামজে দাুঁড় জয় চমজক ওজঠ সুিিিা৷ স্তেহীে িুকটাজক 
খ্ামজচ ধ্জর নস৷ এই আয়োর সামজে দাুঁড় জয়ই নস এক ড়দে োো 
রকজমর মযাড়চিং ব্লাউজির সাজথ শাড়  গাজয় িড় জয়জি৷ আয়ো 
তাজক একড়দে ড়িশ্ব নসরা সুন্দরী িজলড়িল৷  

গত দু’িির ধ্জর সুিিিা কযােসাজরর সাজথ যুে কজর চজলজি৷ নেে 
কযােসার৷ প্রথজম িা স্তে৷ তারপর নসটা িড় জয় ডাে৷ ডাক্তার 
িজলজি নতামার দুজটা স্তেই নকজট িাদ ড়দজত হজি৷ তা ো হজল 
তুড়ম সুস্থ হজি ো৷ 

আড়ম নদখ্জত খ্ারাপ হজয় যাজিা প্রকাশ৷ আমাজক খু্ি কুৎড়সত 
লাগজি৷ প্রকাজশর িুজক মাথা নরজখ্ নকুঁজদ উজঠড়িল সুিিিা৷ নতামার 
নিুঁজচ থাকাটাই আমার কাজি সি৷ িজলড়িল প্রকাশ৷ 

কড়লিং নিজলর আওয়াি৷ একটা োইড়ট পজরড়িল সুিিিা৷ গাজয় 
একটা চাদর িড় জয় দরিা খু্জলই নদজখ্ প্রকাশ৷ হাজত নকক, ফুল, 
ড়মড়ষ্ট৷ অিাক সুিিিা৷ এই সি ড়কজসর িেয! 
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নতামার েতুে িীিজের উপহার৷ নকক কাটা হয়৷ ফুজলর গজন্ধ িজর 
ওজঠ সারা িাড় ৷ এক টুকজরা নকক সুিিিার মুজখ্ তুজল ড়দজয় িজল, 
েতুে িীিজের শুজিো৷ পরম ড়িশ্বাজস প্রকাজশর হাতটা ধ্জর 
সুিিিা৷ িজল নচাখ্ ড়িজি ওজঠ তার৷ 
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দূরত্ব 

হুমায়ূে কিীর 
 

তুড়ম আজিা, তিু নেই আমার িীিজে 

শরজতর ড়শড়শর শীতল নিার নিলায় 

থাজক ো মজে.... 

 

 ুম ো আসা রাত নিজগ 

হাত চজল নযজত চায়, নতামার ড়িিাোয় 

পাশিাড়লজশর নি া নিজঙ, 

 

কখ্জো িা  ুম নিজঙ মােরাজত 

ড়টড়ি চযাজেজল উেতা খু্ুঁজি নি াই 

ড়রজমাট হাজত৷ 
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তুড়ম ড়িজল... এখ্ে নেই আর আমার িীিজে 

ফাগুড়ে পূড়িিমা রাজত 

থাজক ো মজে.... 

তুড়ম চজল নগজিা অজেক দূজর, 

মাইজলর ড়হসাজি েয়, 

িড়টল মজের কুড়টল পথ ধ্জর!! 
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কড়ল্পত িাস্তি 

প্রতাপ িমিে 

  

৩০২৫ সাল। িযাঙ্ক মযাজেিাজরর কাজি হজলও নিলার িাইজর 
দীপািংশুর পা রাখ্া এই প্রথম। নিাজটাজিলা নথজকই যা ন ারা ুড়র 
কলকাতার মজধ্যই। তজি েতুে শহজর এজস মাসখ্াজেক নতা 
কাড়টজয় ড়দল। অসুড়িজধ্ িলজত িুক িজর িাতাস ড়েজলও 
ড়সগাজরজটর নধ্াুঁয়া পাওয়া যায় ো। ড়কিুড়দে আজগও কলকাতায় 
মােুষ হওয়া দীপািংশু িািজতই পারত ো এরকমও রাস্তা হয় 
নযখ্াজে নকউ পথ চলজত চলজত ধূ্মপােকারী কাউজক নদখ্া যায় 
ো। দীপািংশু আজত্রয়ীর েীজি হাওয়া নখ্জত যাড়েল। একটা 
সাইজকল ড়কজেজি। রাস্তায় যােিট খু্ি একটা নেই। কাজি ড়পজঠ, 
এখ্াজে ওখ্াজে ড়দড়িয কম সমজয় যাতায়াত করা যায়। 

সাইজকজলই যাড়েল। একটা নমজয় ড়পিে নথজক িলল, দাদা 
আপড়ে চকিৃগুর উপর ড়দজয় যাজেে নতা? চকিৃগুর উপর ড়দজয় 
ো নগজল হয়ত দীপািংশু নপিে  ুজর নদখ্ত ো ড়কন্তু নতামার োম 
ধ্জর যড়দ নকউ অেযিেজকও ডাজক তাহজল অিজচতেিাজিই তুড়ম 
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নযমে নসই আওয়াজির অেুসরি কজরা, নতমড়েিাজি দীপািংশুও 
নপিে  ুজর তাকাল। দীপািংশুর নকৌতূহলী অথচ অপ্রড়তি দৃড়ষ্ট 
নদজখ্ ওর মজের িাি িুেজত নপজর নমজয়ড়ট িলল, "হযাুঁ দাদা 
আপোজকই িলড়ি। আপড়ে চকিৃগুর উপর ড়দজয় যাজিে নতা? 
আমাজক একটু এড়গজয় ড়দে ো,আি োহজল অজেক নদরী হজয় 
যাজি।" 

দীপািংশু তখ্েও হা কজর আজি নমজয়ড়ট তা াহুজ া কজরই িলজলা, 
"যাজিে নতা, ওড়দজকই?" 

দীপািংশু হা িািটা এিার ধ্ীজর ধ্ীজর স্বািাড়িক হয়, "হযাুঁ, মাজে 
যাজিা।" 

নযজত নযজত কথা হয়। 

প্রথজম তমড়লকাই শুরু করল। 

"আমার োম তমাড়লকা। েদীর ধ্াজর আমার িাড় ।" 

এিার দীপািংশু িলা শুরু করল, 'আমার োম দীপািংশু েন্দী। আড়ম 
এই মাসখ্াজেক হল এখ্াজে এজসড়ি। আমার িাড়  কলকাতায়।' 

''ও আো। আমাজদর এই নিাজটা শহর নকমে লাগল?'' 

"িাজলাই।" 
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"আো এখ্াজেই োড়মজয় ড়দে। আপোর িেয আি ড়টউশজে 
সময়মজতা আসজত পারলাম। আপড়ে নকাথায় যাজেে?" 

''এই নতা েীজি একটু হাওয়া নখ্জত।'' 

"আো আড়স।" 

"হুম।" 

েীজি এজস প্রড়তড়দজের মজতা আিজক িািা হল ো দীপািংশুর 
শীজতর ড়দজে ড়কিাজি কুয়াশার চাদর নঠজল সূযিড়করি চাড়রড়দজক 
িড় জয় প জি, েদীর িজলর ড়দজক তাড়কজয় থাকজল নকে মজে হয় 
েীিটা িাহাজির মজতা এড়গজয় চজল। িরিং মজের কযােিাজস ফুজট 
ওজঠ ড়পজঠ িযাগ, সিুি চুড় দার, নগালাড়প নসাজয়টার, কাজের 
পাজশর চুলগুজলা একটু পযাুঁচাজো। নক এই আচিতযি নমজয় নয এমে 
কুয়াশা ঢাকা আুঁধ্ার রাস্তায় এত ড়েিঃসজঙ্কাজচ অিলীলাক্রজম একিে 
অপড়রড়চত পুরুজষর সাইজকজল উজঠ পরজত পাজর? আিার একিার 
মজে হল ো িজল ড়দজলই হত। ফালতু নিগার খ্াটা। তজি সি 
ড়মড়লজয় দীপািংশুর িীষি িাজলা লাগজলা। একিে অজচো সুন্দরী 
নমজয় এইিাজি কাজরার সাহাযয চাইজল নক ো ড়েজিজক িাগযিাে 
মজে কজর? পজর অিশয দীপািংশুর িুল িাজঙ। দীপািংশুজক নদজখ্ 
নমজয়ড়ট িরসা কজরড়ে িরিং িরসা করাটাই এখ্ােকার নমজয়জদর 
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স্বিাি এিিং নসটাই স্বািাড়িক। চড়িশ িির নযখ্াজে নকাজো নযৌে 
অপরাধ্ নেই, ড়িেতাই নেই, মাডিাজরর নরকডি নেই নসখ্াজে মােুষ 
িািজি ড়ক কজর নসও আক্রমজির ড়শকার হজত পাজর ? 
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ড়িড়েমিাজি প্রড়তড়িম্ব 

ড়চরড়ঞ্জৎ বিরাগী 

 

নম লা আকাজশ ড়মজশ নগজি কুয়াশা 

হালকা হজত চাওয়া ড়িড়দশার নেশা 

উইজয়র ড়ঢড়িজত ড়পুঁপজ র িাসা। 

শাড়লজখ্র রজঙ িাঙলার ড়িিিি সন্ধযা 

চাষীজদর ফসজল অেিরত োজম িন্ধযা 

নস্রাজতর চটচজট আঠায় িাজস আকাঙ্ক্ষা। 

ড়চড়কৎসার অিাজি  ে অন্ধকার 

িিিরতার েিীেতম পূিি সিংস্কার 

ড়দজক ড়দজক িীিন্ত অোচার।  

ড়েিিে পিীজত কাজলর ড়েকৃষ্ট অিার 

কড়চ ড়লকড়লজক নঠাুঁজট ড়িজষাদগার 

অপমাজের সমস্ত ড়চহ্ন পারািার। 
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পৃষ্ঠা িড়তি িয়াল দহজের নশাড়েত িাপ 

ড়িজিজকর মন্দাক্রান্তা তাজলর চাপ 

ড়িড়েমিাজির নশষ পযিাজয়র নেষ্ঠ পাপ। 
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সদুপজদশ 

অয়ে চযাটািিী 
 

যাড়ন্ত ে যাযপ্রিৃর্ত্স য ড়তযিজঞ্চাসড়প সহাযতাম্ । 

অপন্থােিং তু গেন্তিং নসাদজরা$ড়প ড়িমুঞ্চড়ত ।। 

 

অেুিাদ - 

েযাজয়র পজথ প্রিৃর্ত্ িযড়ক্তজক পশুরাও সাহাযয কজর ড়কন্তু 
ড়িপথগামীজক সজহাদরও তযাগ কজর। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজত নমইল করুে  

netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর 
উজিখ্ করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত চাে, তজি দুই/চার লাইজের অন্তিঃড়মল 

কড়িতা পাঠাে। 
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আমার িাষা 

েীতা কড়ি 
 

িািংলা িাষার িেয লজ জি, লজ জি আমার িাই 

িীজরর মতে িীিে ড়দজয়জি, গড়িিত আমরাই 

পাড়কস্তাজের অত যাচাজরর িিাি ড়দজয়জি যাুঁরা 

তাুঁরাই মহাে, তাুঁরাই অমর, তাুঁরাই সিিজসরা 

 

িাষা-শহীজদর রজক্ত নযখ্াজে লাল হজলা রিািে 

িাষার িেয সুঁজপজি িীিে, উদার ড়চর্ত্-মে 

িুড়েিীড়ি, ড়শড়িত যত মহাে মাজপর মােুষ  

প্রমাি কজরজি তাুঁরাই মােুষ, আজি মাে ও হুুঁশ। 

 

ড়েপী ে ড়দজয় িব্দ করজি? ড়েিঃজশষ হজি রি? 

িাষার িেয িাগ্রত হজলা অগড়িত িেগি 
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িাষা-ড়িপ্লিী িাইজয়রা তাুঁজদর িীিে করজলা দাে 

নসই দােজকই সম্মাে কজর রাখ্জিা তাুঁজদর মাে 

ওজদর িজয় িলজত হজি ড়ক, উদুি ো হয় ইিংরািী? 

দূর হাুঁজটা সি, দূর কজর নদজিা ওজদর সিার ি যািংরািী 

মাজয়র দুজধ্র, মাজয়র িাষার োই তূলো এই িজি 

মাত-িাষাজত িলজিা, গাইজিা, িয়ধ্বড়ে দাও সজি। 

 

নসড়দজের কথা িুরিার েয়, আড়ম ড়ক িুলজত পাড়র? 

আমার িাইজয়র রজক্ত নলখ্া একুজশ নফব্রুয়াড়র! 

আমার িাষা, নতামার িাষা, আমাজদর িাষা খ্াসা 

এ নয আমার প্রাজির িাষা, এ নয আমার িাজলািাসা।  

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩০ 

রািপাট 

পাজয়ল সরকার 
 

"জতামার নচাজখ্ প জি ড়ক ো িাড়ে ো, রািপাট সামলাজত 
সামলাজত হাজতর মুজঠা নথজক সময়টা ফুড়রজয় যায়, ফুরসৎ নেই 
একচুল পাশড়ফজর তাকাজোর, িযালাস হ হাড়রজয় নগজলই রািপাট 
নশষ। িাড়ে মুহূজতি পাওো গুজলা ডােড়িে এ িুজ  ড়দজয় সামজে 
তাকাজোই িুড়েমাজের কাি, আড়ম িাড়ে সামথিও হয়জতা নেই, 
"আসজল সম্রাট তুড়ম ড়েিঃস্ব", রািত্ব সামলাজত সামলাজত নতামার 
সময় যায় নকিল, তজি যড়দ সময় পাও িা মজে হয় দূর ড়দগজন্তর 
ড়দজক তাকাজত তাড়কও একিার, যড়দ কখ্জো মজে হয় একিুক 
অড়িজিে ড়েজত িুজট নযও সিুজি ন রা িোেীজত, যড়দ কখ্জো 
মজে হয় মে খু্জল কথা িলার েদীর িজল িজল ড়দও, চাপা কান্না 
গুজলা যখ্ে িুক নচজপ ধ্রজি কাজরা ড়িশ্বস্ত কাুঁজধ্ই মাথা নরজখ্া, 
প্রজয়ািে িজল েয় ড়প্রয়িে মজে কজরা তাজক, তাজকই ো হয় িজল 
ড়দও ঠান্ডা লাগজল গরম দুজধ্ হলুদ ড়দজত, দাসী নিজি েয় রােী 
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নিজি িজলা নকমে, ওহিঃ সন্ধযায় গীতা প া, নখ্াল িািাজো 
এগুজলা কজরা? োড়ক তাও কজরা ো, 

যড়দ নকাজো ড়দে "িাষা" িুেজত পাজরা ডাক িজি ড়চড়ঠ ড়দও, ো 
হয় অন্তর নথজক সম্রাট হজি নস ড়দে। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৩০ 

অনেতা রড়িৎ 

 
িাজলা থাক নসই েিত্র িযথি যার ড়চত্রকল্প 

িাজলা থাক নসই গাে িযথি যার গল্প  

িাজলা থাক নসই নপ্রড়মক িযথি যার অোড়মকা  

িাজলা থাক নসই স্পশি িযথি যার উেতা  

িাজলা থাক নসই আিদার িযথি যার আজিদে  

িাজলা থাক নসই স্বে িযথি যার িাস্তি  

িাজলা থাক নসই আগুে িযথি যার িাই  

িাজলা থাক নসই রাত িযথি যার তারা  

িাজলা থাক নসই ডাকোম িযথি যার সা া। 
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অতন্দ্র দর্ত্ 

শীতাজতির কেে সুর ; েিজি পিে নদালায়, 

গ্লাড়েময়তায় কুয়াশােন্ন 

নিাজরর নপ্রিাপজট ; অেুজ্জ্বল রজঙ পৃড়থিীর পাঠশালা েীল 
আোদজে, 

অসন্তুষ্ট অসজন্তাজষ সমুদ্র বসকজত িাজগ নঢউ, 

প্রেড়চজহ্ন িারিংিার এজস ড়ফজর যায় চক্রিলজয়, 

পুরাতে আড়িজক গিিাশজয় ; েূতজের সন্ধাজে। 

প্রাজির গিীজর িাজগ রজঙ েূতে কযােিাস, 

দগ্ধ দহজে প্রজ্জ্বড়লত মােিীয় নিযাড়ত, 

ড়েজি নগজি মোকাজশ রাড়ত্রর দৃশযািলী, 

পুিাকাজশ নদড়খ্ নচজয় কষ্টাড়িিত উজ্জ্বল সকাল। 

অসীমা িন্দা ; নদালায় তেু তালজফরতায়, 
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শব্দতরি িাজস আজিজশ ড়িিজে মোকাজশ, 

পরকীয়া নপ্রজমর নিায়াজর পড়রযায়ী পাড়খ্, 

ড়মলে ড়তয়াসায় স্বোজলাজক িীিজের অেুসন্ধাে। 

গিিজে গরজি নযৌিে পরস্পর কত কথা, 

আত্মড়িজ্ঞাসায় রজচ সিীত মালা , 

আস্বস্ত আশ্বাজস িাজগ িাসো,  িাজগ সিংসার। 

সমগ্র িীিে গড়িত েয়, চলাকাজল িাজগ ড়েমিাি। 

তন্দ্রাহারা তন্দ্রািী তন্দ্রা িাজঙ ধ্ারা ; 

িায় উিাজের টাজে আজলায় সাোে।
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রািা নপাদ্দার 
সৃড়ষ্ট তুড়ম নকাথায় আজিা? েদীর ওপার কূজল! 

সমাজির সি কজঠার ড়েয়ম, পারজি ড়দজত তুজল! 

নমৌমাড়ি ড়ক নমৌচাক নিজ  িসজি গাজির ফুজল? 

িসজন্তর নকাড়কল ডাকজি কজি? সিই ড়ক নগজিা িুজল! 

লজ্জািড়ত ড়ক লািজি আিার, হাজতর নিাুঁয়া নপজল? 

চাুঁজদর আজলার ড়েড়কড়মড়ক, ওই দীড় র িজল নদাজল, 

অোথ ড়শশু পজথর ধ্াজর, িায়গা নেই মাজয়র নকাজল? 

সৃড়ে তুড়ম নকাথায় নগজল? েদীর ওপার কূজল! 

শয়তাে আর িাজলার মাজে নিদাজিদ ড়ক নমজল? 

প্রিাপড়ত আর মথ গুজলা ড়ক একইসজি নখ্জল? 

ড়মজথয নদাজষ ক্রীতদাজসরা আিারও েুলজি শূজল! 

সৃড়ষ্ট তুড়ম নকাথায় আজিা? েদীর ওপার কূজল! 

সমাজির সি কজঠার ড়েয়ম, পারজি ড়দজত তুজল! 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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সূজযিাদয় 

ড়েজিদজে- সাহােুর হক 
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আটি গযালাড়র

 
ড়শল্পী-  নমৌড়মতা সরকার
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পাঠজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর িাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজি নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চাে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সোদকীয় প্রসজি মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৩০ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজি আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে িড়ি পরিতিী সিংখ্যার িেয, নসই িড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

            সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর 
কযাজমরা, তজি িড়ি পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে 

‘’Camera-man of the week’’ িড়ি পাঠাজত পাজরে নয নকাে 
ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে নমইজল।আমাজদর নমইল আইড়ড 

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ িড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ি  ড়শকার... 

Camera-man of the week 

সাগরেীল সমািদার 
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পুেচিত 

প্রড়তিারই েতুে চমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধ্ায়। ি া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, িড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপি এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


