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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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- শযামল কুমার রায়, মােসী দত্ত, সিিািী ড়িশ্বাস, 
সায়রী লাহা, পড়ল ন াষ, অড়কদুল ড়মঞা, ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক, 
রিি আলী, নকৌড়শক রায়, অযাড়িক্স, ড়িরড়িৎ বিরাগী, 
আবু্দল রাহাি, অয়ে িযাট্টািিী, আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস, 
নকৌড়শক পাল, নসৌড়িক, নমৌড়মতা সরকার, অড়েজমষ পড়িত 
এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ িক্রিতিী, স্বরূপ েন্দী, নসৌড়িক দাস 

ও তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্। 
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ফড় িং কথা 
   

সারা ড়িজশ্ব িরম আতজের কারি হজয় দাাঁড় জয়জে কজরাো 
িাইরাস। ড়িশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার পক্ষ নথজক মহামারীর আখ্যা নদওয়া 
হজয়জে কজরাো িাইরাস-নক। কজরাো আক্রাজের সিংখ্যা ড়িজে 
কমজলও সিজিজয় খ্ারাপ অিস্থ্া এখ্ে ইউজরাজপর ড়িড়িন্ন নদশ ও 
আজমড়রকায়। প্রড়তড়দেই এই নদশুলজলাজত মৃতুয ড়মড়েল িলজে। 
ইড়তমজযয িারজতও কজরাো িাইরাজস আক্রাে হজয়জেে প্রায় এক 
হািাজরর মজতা মােুষ। িারজতর প্রযােমন্ত্রী ২১ ড়দে সারা িারজত 
লক ডাউজের ন াষিা কজরজেে। সমগ্র িারতিাসীজক অড়ত 
প্রজয়ািে ো া িাড় র িাইজর ো যাওয়ার অেুজরায কজরজেে। 
কজরাো িাইরাস হল ড়েদুিাইরাস নেিীর কজরাোিাইরদা 
পড়রিারিুক্ত কজরাোিাইড়রো উপজগাজের একড়ট সিংক্রমি িাইরাস 
প্রিাড়ত। এই িাইরাজস আক্রাে হজল সাযারি ্ু এর মজতাই োো 
উপসগি নদখ্া যায়।  নযজহতু কজরাো িাইরাস এর নকাে 
প্রড়তজষযক এখ্জো আড়িস্কার হয়ড়ে। তাই এই িাইরাজসর েড় জয় 
প া নথজক িাাঁিজত িাড় জত থাকাই এখ্ে একমাে পথ। তাই 
িাড় জত থাকুে, ড়েরাপদ থাকুে। লক ডাউে-নক নকউ হালকা 
িাজি নেজিে ো। 
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নযাাঁয়াশা 
শযামল কুমার রায় 

 
ড়মজথয সম্পকি, ড়মজথয অড়িমাে 

ড়মজথয যত কাজে থাকার িাে 

এর নিজয় নের িাজলা- 

একা একা থাকা, 

ো-মােুষজদর সাজথ তফাৎ িিায় রাখ্া। 

নপাষাকী সম্পকি, নপাষাকী োম 

সম্পজকির মাজে ড়িস্তর িযিযাে। 

িুল, সি িুল-আপে নিজি রাখ্া 

স্বাজথির দুড়েয়ায় মােুষ ি  একা। 
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কলজম 

মােসী দত্ত 
 

নরাি রাজতই সাদা কাগি ও কলজমর  

খু্িই  ড়েষ্ঠিাজি হজত নদড়খ্!  

দুড়ট ড়িন্ন যরজের স্বাদ িাজলািাসা নত - 

অিাক হজয় নদড়খ্ আকষিিীয় নপ্রম!  

ড়িক নযমে তুড়ম ও আড়ম িলজয়র টাজে  

েুজট আড়স িারিার যরাযাজম।  

িজল নগজলই ড়ক নপজরে িুজল নযজত সখ্া?  

টাোজপাজ জের িীিে বিরাজগয নকাথাও - 

শক্ত কজর িাাঁযা সুজতা !  

নস তুড়ম ো িাইজলও ড়ফজর আজস।  

সাদা থাজের সরড়ষজত রঙ ড়মড়শজয় ড়েজল! 

িন্ম িন্মােজরর অজ াড়ষত গাাঁটে া নসই নথজক  
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আমার বিযিয িীিজে নতামার প্রজিশ - 

সাদামাটা শরীজরর ঔজ্জ্বলয নদজখ্!  

ো েুাঁজয়ও নয নপ্রম আজস,  

নসড়দজের আড়ম টাজক েতুে কজর িাড়িজয় ড়েজল। 

ড়েিিলা উপিাজস সজযয লজে যাপজের রাড়ে সুখ্ 

সরলজরখ্া টাজে িাজলািাসার সম্পজকি।  

িীিজের আল নিজয় বেৈঃশজব্দর ে  ওজি 

রাড়ে নশজষর কলজম তখ্ে িসে আজস  

রাজসর আজিজগ নিজস যায় িীিে দশিে। 
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িসে সযাজে 

সিিািী ড়িশ্বাস 
িসজের সমাজরাজহ নকিলই  

শুষ্কতাময় পাগলী নোজ া হাওয়া । 

নহাক ো নস ড়েড়িিক িালুকাময়  

নস নতা ঋতু পড়রক্রজমরই কারে; 

িাইো এখ্ে ড়িগ্ধ েদী 

থাকজত িাই নমজখ্ রাঙাযুড়ল  

নদখ্জত ি যাকুল এ মে 

পাতার িাজলািাসা হজয় ে া।  

িাঙি কজি? সুজতায় নিাো  

মুজখ্াশ পরা িীিে। 

নসড়দে মাতি, পাগল হি 

ড়শমুল-পলাশ উত্তাল হাওয়ায় 

ড়েজিজক খু্াঁজি পাজিা । 
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আমরা ড়িজতড়ে প্রতযহ 

সায়রী লাহা 

 

আমরা ড়িজতড়ে, 

প্রতযহ ড়িজতড়ে, কই কখ্জো হাড়রড়ে নতা? 

িহুিার মজরড়ে, কই শিজদহ খু্াঁজি পাইড়ে নতা? 

আমরা ড়িজতড়ে ড়মজথযর মুজখ্াজশ, 

আমরা ড়িজতড়ে েকল অিযাজস। 

িজকড়ে, দুমজ -মুিজ  পজরড়ে, ড়েজির কাজেই ড়েজি ড়েজখ্াাঁি, 

আপেিজেরা স্বাথি খু্াঁজিজে, ড়দজের নশজষ রাজখ্ড়ে নখ্াাঁি। 

সজতযর কাজে পরাড়িত হজয় ড়মজথযর হাড়স নহজসড়ে নরাি। 

কাজের মােুষ িদজল নগজে িদজল ড়দজয়জে েতুে নমারক, 

ড়মজথযর নমাজহ দাম ড়দজয় নকো, আজিগ ুলজলাও ো হয় ফুজরাক। 

িাকরুদ্ধ প্রিন্ম তাই সততা, েযায় িন্দী কড়ফে। 

নমামিাড়ত হাজত ড়মড়েল কজরড়ে, হৃদজয় নেজলড়ে সজখ্র পযারাড়ফে।। 
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ফাুলে হাওয়ায় নিজস  

পড়ল ন াষ 

 
ফাুলে হাওয়ায় হাওয়ায়  

রঙ ড়িজেজে মজের পাতায়। 

গাজে গাজে হলুদ পলাশ  

ড়শমুল িজে নখ্লজিা নহাড়ল  

সড়খ্ আয়জর সড়খ্ আয়।  

িসে আি এজসজে নমার দ্বাজর।  

িূ ায় িূ ায় মজের মাজে  

কৃষ্ণ োম ড়লখ্ড়ে হৃদয় িুজ ।  

িাতাজস িাাঁপা ফুজলর ড়মড়ি সুিাস িাজস।  

কেক িাাঁপা দীড়প্ত েরায় নযৌিজে িলার পজথ।  

নতামার নগৌরজি  

েয়জে েয়ে নমজল নদড়খ্  
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আকাশ থমজক নগজে  

নমৌিাক নদর ড়িজর।  

নকাড়কল কাজলা নমজ র পালক েজর,  

িকুজলর মালা নগাঁজথ, 

ডাজল ডাজল আাঁড়খ্ জ্বজল করজে নখ্লা তাই 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর িাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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নপ্রমহীে  িসে 

অড়কদুল ড়মঞা 
 

নযড়দে অলস কুয়াশায় িাঙজি ো  ুম 

নকাড়কজলর কুহ তাজেও থাকজিা ড়েেুম,  

ড়েজস্তি নদহ পজর রজি দ্বাজর 

নসড়দেও ড়ক কাাঁদজি ো ড়প্রয়া ড়প্রয়-র তজর। 

 

নযড়দে শুকজো পাতায় িজর যাজি িে 

প্রকৃড়ত নেজয় শুযু িসজের আগমে, 

িকুজলর গজযও হৃদয় নদজি ো সা া 

নসড়দেও ড়ক হজি ো ড়প্রয়া একটু েন্নো া।  

 

নযড়দে রজঙর িাহাজর সািজি ফাুলে  

ড়শমূল-পলাজশও ড়ফরজি েতুে প্রাি, 
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আমডালও োকজি হলুদ আিরজি  

নসড়দেও ড়ক থাকজি ড়প্রয়া নপ্রমহীে অলস মজে। 

 

নযড়দে পাড়খ্রাও যরজি েতুে গাে 

ভ্রমর করজি মযু আহরি, 

প্রকৃড়তও মাতজি নপ্রম উৎসজি 

তিুও ড়ক আসজি ো ড়প্রয়া আমার নশষ িসজে। 
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িযাে মােুষজদর লাশ 

ড়িশ্বড়িৎ প্রামাড়িক 
 

নিাজখ্ ড়িরাম রাড়খ্ যত অলসতায়, 

কী িাড়ে কীজস! 

িাাঁিার আকুড়তর কী অজিযজস? 

তীব্র দিংশজে- 

নপা া মেটাই কী ভ্রাে? 

অেগিল নস যাক্কায়! 

যত িাস নদয়! 

আমাজদর- 

িীত নিয়াদি ক্ষত ড়িজিজকর েত সিযতায়? 

'মৃতুয' এখ্েও হাজস! 

অদু্ভত নকে এই উপহাজস? 

ড়েতয ড়িজ্ঞাজস- 
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"জকউ কী আজো িযাে? 

সমাজির এই গাড্ডায়! 

স্খলজের নশষ যাোয়! 

নতামাজদর- 

মৃত পৃড়থিীর মৃত মােুজষর মৃত উপতযকায়?" 
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নপৌষমাস োড়ক সিিোশ 

রিি আলী 
 

তাজদর সিাই নিজে,  

হযাাঁ তাজদর সিাই িাজে, 

যারা নকাড়ট নকাড়ট টাকা নমজর  

িা িযাজের টাকা লুি কজর পাড়লজয়জে, 

অথিা যারা ড়েজিজদরজক নদউড়লয়া  

িজল পার নপজয় যাজে, 

তাজদরই সিাই নিজে! 

তাজদর ড়েজয়ই ড়টড়িজত প্রড়তড়দে  

আজলািো হয়, নব্রড়কিং ড়েউি নির হয়, 

এমেড়ক প্রাইম টাইজম পারদ ি ায়, 

ড়িতকি সিা তাজদর ড়েজয়ই হয়, 

ড়েউস নপপাজরর পাতায় তাজদর েড়ি  
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আর িিিোয় িায়গা অসেুলাে হয়, 

ি  ি  নহডলাইে হয় 

তাজদর ড়েজয়ই, তাজদর ড়েজয় 

োক নোজলর আওয়াজি 

ড়িলীে হজয় যায় গ্রাজমর নমাজর 

আর শহজরর গড়লজত িড়িজতর হাহাকার প্রড়তধ্বড়ে! 

নকউ নকাজো ড়দেও তাজদর ড়হজসি রাজখ্ ো 

যাজদর ড়তজল ড়তজল হা িাঙা পড়রেজমর 

ফসল িযাজে গড়েত ড়েল,  

যারা নিজিড়েল নসাোমড়ির ড়িজয়র িেয 

একটু একটু কজর িযাজে িমা কড়র, 

যারা িািুমড়ের উচ্চড়শক্ষার িেয  

ড়েজিরা ো নখ্জয় টাকাটা িযাজে নরজখ্ড়েল, 

যারা সারািীিজের িমাজো টাকা 

িযাজে নরজখ্ড়েল এই নিজি নয নশষ িয়জস দু'মুজিা িাত পাজি! 
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হযাাঁ িযাজের এই দু:সািংিাদ নশাোর পর  

কত উজোজে নয আুলে জ্বজলড়ে তার খ্ির নক রাজখ্, 

কত ড়েরীহ প্রিা নয পািজরর হাজরর নথজকও নিড়শ মূলযিাে 

সম্পদ হাড়রজয় নফলল তাজদর ড়েজয় 

নকাজো ি  ড়েউি িযাজেজল ড়িতকি হয় ো !! 

এটাই সিযতার েে-ড়িে, 

এটাই কড়ষ্ঠ পাথজর পড়রড়ক্ষত সতয !! 
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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 নপাস্ট 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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েদীটার োম নকাপাই 

নকৌড়শক রায় 
 

িষিা এজলা িুড়ে নকাপাই? 

নকমে আজো তুড়ম? 

নতামার মজে পজ  পুরাজো কথা? 

োড়ক িাড়সজয় ড়দজয়জো অতীত নক, 

িতিমাজের নরাজত, িড়িষযজতর সমুজে। 

নতামায় ড়েজয় কত স্বপ্ন িাাঁজয কত গ্রাম, 

িীরিূজমর রুক্ষ লাল মাড়ট  

নতামায় নপজয় নদজখ্া িজল েল েল । 

সাাঁওতাল িালকজদর উিাস নতামায় ড় জর, 

িাউল িাাঁজয গাে নতামার তীজর। 

আো নকাপাই নতামার দুৈঃখ্ হয় মজে? 

কত গাে ড়েল নতামার দু যাজরর িজে। 
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শাজলর েরা পাতার কত শব্দ নগজে িজয়, 

পলাজশর িজে ফাুলজের সৃ্মড়ত নগজে রজয়। 

নকাপাই তুড়ম রড়ি িাকুজরর কলজম েজরজো, 

িাড়ে, িাড়ে তুড়ম িলজি, কত কড়ি তুড়ম নদজখ্জো। 

আো নকাপাই, সড়তয কথা িলজি, 

নতামার রাগ হয় ো? 

মজে হয় ো? থাড়মজয় ড়দই িীিে। 

নতামার দু নকাল নথজক িোেী নকজ , 

ইাঁট পাথজরর পুতুল ড়দজয়জে সাড়িজয়। 

তিু নতামার ড়ক মায়া, 

নশষ ড়িনু্দ টুকু ড়দজয়, কজর যাজি ক্ষমা। 
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আমাজদর রূপকথা 

অযাড়িক্স 
 

নস যজর ড়েে প্রায় দশ িের আজগর  টো। সজি শরৎকাজলর 
আগমে, মা আসজি িজল আজয়ািে শুরু হজয়জে সজি। তখ্ে আড়ম 
সজি সজতজরাজত পা ড়দলাম একাদশ নেিীর োে। পাাঁখ্াটা গিাজো 
শুরু হজে িুেজতই পাজরে। নসমে এক ড়দজেরই কথা, োাঁজদ 
দাড় জয় িযুজদর সাজথ  ুড়  উ াড়েলাম। হিাৎ একটা গাড়  এজস 
দা াজলা ড়িক আমাজদর িাড় র নগজটর সামজে। এক িেজলাক 
োমজলে গাড়  নথজক আর ড়িড়েসপে সি োমাজত শুরু করজলে 
গাড়  নথজক। িুেলাম সামজের িাড় জত নলাক এজসজে েতুে, 
আমাজদর প্রড়তজিশী আর ড়ক। নতা ওখ্াে নথজক নযই নিাখ্ সড়রজয় 
 ুড় র ড়দজক তাকাজিা হিাৎ নদখ্লাম গাড় র নপেজের দরিাটা 
খু্জল েুপুর িাাঁযা পা দুজটা ড়েজয় োমজে নস। 

এখ্েও মা দুগিার আসজত ড়কেুটা সময় িাড়ক, তজি তার আগমেটা 
নতা িযাস এক েিজর হজয় নগড়েজলা আমার মজে। হালকা হলুদ 
রজঙর িুড় দার আর িুলটা নখ্াাঁপা কজর িাাঁযা। মুখ্টাজত এক আশ্চযি 
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রকজমর কমেীয়তা আর ি  িজ া দুই নিাখ্, খু্ি গিীর। গাজয়র 
রিং টা একটু িাপা তজি নসটা নযজো আজরা ফুজট উজিড়েল ওর 
উপর। প্রথমিার নযে এমে মজে হজলা কাউজক নদজখ্। আর িযাস 
এই সজির মাজে হজয় নগজলা নিাকাট্টা, আমার  ুড়  আর আমার 
মজের। 

অজেকড়দে অজপক্ষা করলাম ওর িেয, কখ্জো োজদ, কখ্জো িা 
পা ার রাস্তায় ড়ক্রজকট নখ্লার েজল। খু্ি অড়স্থ্র হজয় উজিড়েলাম 
তজি এই িাজরা ড়দজের মাজে শুযু দু’িার ওর নদখ্া নপজয়ড়ে, 
একিার ও নিড়রজয় ড়েজলা ওর মার সাজথ, তখ্ে আড়ম োজদ 
দাড় জয় আর একিার িািার সাজথ সকাজল িািার করার সময় ওর 
নদখ্া নপলাম, ও ড়েজির মাজয়র সাজথ এজসড়েল িািার করজত। 
িাগযটা নকাজো রকম িাজি সঙ্গ ড়দজয়ড়েল তাই ওর মা ওর োম 
যজর ডাকজলা নতা শুেজত নপলাম "উমা"। মজে হজলা নযে িীিজের 
একটা িজ া িয় হজলা আি। তজি অজেক নিিা কজরও ওর গলার 
আওয়ািটা শুেজত পাড়রড়ে। আিার অজপক্ষা আর নতা ড়কেু করার 
ড়েল ো। 

ড়কেুড়দে পজ  ওজক আড়ম ড়েজির সু্কজল নদখ্লাম, নখ্াাঁি ড়েজয় 
িােলাম েতুে িড়তি হজয়জে দশম নেিীজত। আসজল আমার সাজথ 
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একাদশ নেিীজতই হত তজি গত িের পরীক্ষাটা ড়দজত পাজরড়ে 
কারি তখ্ে হিাৎ ওর খু্ি শরীর খ্ারাপ হজয় নগড়েজলা। এজতা 
ড়কেুর মাজে আজরা একটা ড়িড়েস িােজত পারলাম নয ও কথা 
িলজত পাজর ো। িন্ম নথজক ওর স্বরতন্ত্রী মাজে নিাকাল কডিটা 
কাযিকরী েয়। হযাাঁ, শুজে আমারও মেটা খ্ারাপ হজয়ড়েল খু্ি। তজি 
ওজক িাোর নয ইজেটা ড়েল, নসটা আজরা নিজ  নগজলা। 

এর মাজে পুজিা এজলা, পা ার পযাজেজল িজস থাকজত থাকজত 
আর িযুজদর সাজথ আড্ডা মারার মাজে অিমীজত নপলাম ওর 
নদখ্া। লাল শাড় , পাজয় েুপুর, নখ্াাঁপা করা িুল, হাজত কাাঁজির িুড়  
আর নসই কািল নদওয়া নিাখ্ ড়েজয় অিলী ড়দজত এজসড়েল ওর 
মাজয়র সাজথ পা ার পযাজেজল। আড়ম পাজশ দাাঁ ালাম আিার 
অিলী নদওয়ার িাে কজর আর এক নিাখ্ িয আর এক নিাখ্ 
খু্জল ওর ড়দজক তাড়কজয় মা দুগিার কাজে প্রাথিো করড়েলাম উমা 
নক আমার িীিজে পাওয়ার। এিার পুজিাটা নশষ হজয় এজলা ড়কন্তু 
আর ওর নদখ্া এর মাজে আর নপলাম ো। 

অজেকটা সময় কাটজলা, প্রায় দু-ড়তেজট মাস তজি কথা িলা হল 
ো, শুযু ওই সু্কজল নদখ্তাম ওজক আিার কখ্জো িাড় র োদ আর 
পা ার ড়ক্রজকজটর মাজে। প্রথমিার পড়রিয়টা হয় মুজখ্ামুড়খ্ 
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আমাজদর সু্কজলর িাৎসড়রক অেুষ্ঠাজে। িযুরা নিার কজরড়েল িজল 
সাহসটা করজত পারলাম। িললাম নয আড়ম ওর িাড় র উজটা 
পাজশই থাড়ক, ও হাত ড়দজয় ইড়ঙ্গত কজর উত্তর ড়দজলা। িুেলাম ওর 
কথা ুলজলা আসজল ওর িযাপাজর িাোর পর এই দু-ড়তে মাস 
আড়ম হযাে লযাঙু্গজয়িটা ড়কেুটা নশখ্ার নিিা কজর ড়েলাম যাজত ও 
এটা ো িাজি নয আড়ম এটুকুও িাড়েো। ওই প্রথম পড়রিজয়র 
পজর আমাজদর কথা িা জত থাজক আর িযুত্বটা গিীর হজয় ওজি। 
আজস্ত আজস্ত দুিে দুিজের োজদ দাড় জয় কথা িলাও শুরু কড়র। 
একসাজথ  ুরজত যাওয়া, িাইজর নদখ্া করা আর সি কথা দুিে 
দু’িোর সাজথ িাগ কজর ড়েজত ড়েজত কজি নযজো িাজলাজিজস 
নফজলড়েলাম ওজক। 

নদখ্জত নদখ্জত একাদশ নেিী নপজরালাম আড়ম আর ও নপজরাজলা 
মাযযড়মক। মজে আজে এখ্েও, ময়দাজে গল্প করজত করজত হিাৎ 
হাাঁটু নগজ  আড়ম ওজক প্রজপাি কড়র আর ও ড়কেুটা অিাক হজলও 
নমজে ড়েজয়ড়েল নসটা। তজি আমাজদর িাড় জত আমাজদর এই 
সম্পকিটার িযাপাজর িােজতা ো। কারি ওর পড়রিার ড়িপজক্ষ ড়েল 
এই সজির আর আড়মও িােতাম ো আমার ড়ক অিস্থ্া হজি 
িাড় জত িােজত পারজল। অজেক হাড়স-িাট্টা আর িাজলািাসায় 
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নকজটড়েল আমাজদর এই িেরটা আর পরীক্ষা এজলা আিার আর 
আড়ম উচ্চমাযযড়মক পার কজর সু্কল িীিে নশষ করলাম আর ও 
এজলা এিার দ্বাদজশ। আড়ম িাড় র কাোকাড়ে আশুজতাষ কজলজি 
িড়তি হলাম। িযাস এখ্ে নদখ্া করার সময়টা একটু পাজট 
নগড়েজলা উমার সাজথ আর সড়তয িলজত ড়কেুটা কজম নগড়েজলা। 
ওর ড়েজলা উচ্চমাযযড়মক এর ড়িো আর আমার েতুে কজলি েতুে 
িীিজের, তজি নদখ্াটা ড়িক কজর ড়েতাম। খু্ি িরুড়র একটা অিংশ 
হজয় উজিড়েল আমার িেয নস আর আড়মও হয়জতা তার িেয। 
আমাজদর কাড়হেীজত শব্দ ড়েজলা কম তজি কথা ড়েল অজেক নিড়শ। 

এই সজির মাজে পরীক্ষা িজল আজস ওর, আর পরীক্ষা িলাকালীে 
খ্ির আজস ওজদর িজল যাওয়ার, শুেলাম ওর কাজে ওর িািার 
িদড়ল হজয়জে উত্তরিজঙ্গর দাড়িিড়লিং নিলায় আর পরীক্ষার এক 
সপ্তাহ পজরই িজল যাজে ওরা সিাই। খু্ি নকাঁজদড়েল ও নসড়দে, 
আসজল ড়কেু িলজত পাজরো নতা তাই হয়জতা কাাঁদা ো া আর 
নকাজো ড়কেু ড়েজলা ো করার। নদখ্জত নদখ্জত ওর যাওয়ার ড়দে 
এজস পজর। োহ আড়ম িলজত পাড়রড়ে আমাজদর সম্পকির িযাপাজর 
নকাজো িাড় জতই। নকাজো আয় উপািিে ড়েজলা ো আমার, নকাে 
মুজখ্ই িা িলতাম নয ওজক খু্ড়শ রাখ্জিা, তাই নসড়দে ও আমার 
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উপর ড়কেুটা রাগ আর মজে অজেক িাজলািাসা ড়েজয় িজল নগজলা। 
ড়িক নযমে মহালয়ার আগমে সুজরর মতে এজসড়েজলা ড়িক 
নসিাজিই দশমীর িাসাজের মতে সি ডুড়িজয় িজল নগজলা নস, 
আমার "উমা"। 

আড়ম কজলি নপড়রজয় কাি করজত শুরু করলাম, আর আজস্ত 
আজস্ত হাড়রজয় নযজত লাগজলা নসই ড়দেুলজলা। তজি সি ড়কেু নতা 
আর হারায় ো ড়কেু ড়িড়েস সি সময় মজে রজয় যায়। 

আি আমার প্রথম ড়িিাহ িাড়ষিকী, িা ীজত আমার স্ত্রী অজপক্ষা 
করজে । আমার আর আমার স্ত্রীর নদখ্া হয় নকাম্পাড়ের এক 
কযাজম্পইজে, প্রথজম কথাটা আড়ম শুরু কড়র আর আজস্ত আজস্ত 
আমাজদর সম্পকিটা সময় এর সাজথ গিীর হজয় যায়। নিশ িাজলা 
নলজগড়েল তাজক, আর নদখ্া এিিং কথা হজত হজত িাজলািাসা 
আজরা একিার এজসই নগজলা আমার িীিজে। তার িাড়  
গড়রয়াজত। িার মাস নপ্রম করার পর িাড় জত িাড়েজয় ড়দলাম। ওর 
িাড় জত মাজেড়ে তাই পাড়লজয় যাওয়াটাই ড়িক িািলাম। এখ্ে 
নমজে নগজে সিাই, আসজে আি রাজত ওর িািা-মা আর নোট 
িাই আমাজদর িাড় জত। নোজটা একটা আজয়ািে কজরড়ে দু’িজে 
ওই দু-িারজট িযু-িাযি আর পড়রিাজরর নলাকিে। আসজল ও 
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এখ্ে অে:সত্ত্বা তাই নিড়শ োজমলা কড়রড়ে। ও! আমার োমটা 
িলাই হজলা ো, আড়ম েীল আর আমার স্ত্রীর োম "উমা"। হযাাঁ নসই 
যাজক একিার হাড়রজয় নফজলড়েলাম। কযাজম্পইজের ওখ্াজে ওজক 
নদজখ্ই ড়িজে নফজলড়েলাম আর আমাজক নদজখ্ ও নয কতটা খু্ড়শ 
ড়েজলা নসটা িজল নিাোজো অসম্ভি। িুেজত পারলাম নয পাগড়লটা 
এখ্েও আমায় ততটাই িাজলািাজস যতটা আজগ িাসজতা, সি মজে 
আজে ওরও, এক একটা কথা। িার মাজসর সমযটা নিিা ড়েজলা 
ওর িাড় জত মাোজোর, নসটাজতও যখ্ে মাজেড়ে, আর ড়কেু উপায় 
ড়েজলা ো। একিার ওজক হাড়রজয়ড়েলাম আিার হারাজত িাইো। 
দুিে নিশ খু্ড়শই আড়ে। এই আমাজদর গল্প, আমাজদর রূপকথা। 
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অেুক্ত সতয 

ড়িরড়িৎ বিরাগী 

 

িুজল যাওয়ায় যায় অযকাজরর ড়দেুলড়ল, 

মূজলাজরাজম এক েটাক িল আেজতই শরীর শুকাজতা! 

শুকজো িড়মজত পাতািাহার গাজেরা; এখ্েও ড়েড়শ্চজে নিাঁজি আজে? 

 

িি ুজরর িলড়ত িীিে পজকজটর কথা িাজি... 

সকল আমন্ত্রি ড়লড়প  ড়োঁজ  নফজলজে। 

মন্ত্রপূত পাথজররও প্রাি প্রড়তষ্ঠা হয়... 

নগাযূড়লর নগাষ্পদ েতুে স্বপ্ন নদখ্ায়। 

 

মালড়কে ো া িাগাে, 

নডঙু্গিাড়হত মশারা অেুপড়স্থ্ত... 

িড়িষযত ড়েজয় তারা আর িযস্ত েয়! 
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পজথর পড়থক 

আবু্দল রাহাি 

 

ও পজথর পড়থক 

তুড়ম যাজো নকাে নদজশ 

ওজর িািা যাড়ে নস এক নদজশ। 

নতামার তড়ল্পটায় ড়ক পড়থক 

আজর িাো নস এক ড়িড়েস 

নতামার নিজে লাি ড়ক হজি শুড়ে। 

এখ্ে মােুষ স্বাথি ড়েজয় ন াজর 

আমার মত  পড়থজকর সুখ্ দুৈঃখ্ ড়ক আর নিাজে। 

নসিেয যাড়ে এক নদজশ 

নয নদজশজত মােুষ সাহাযয কজর 

আমার মত এক পজথর পড়থকজক। 
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সদুপজদশ 

অয়ে িযাট্টািিী 
 

কজরাো িাইরাজসর প্রজকাপ ক্রমশই পৃড়থিী িুজ  িারজে। আর 
তাই নসইকথা মাথায় নরজখ্ই এই সপ্তাজহর সদুপজদশ। 

১. কজরা ে বিিদাতি যিং 

করিালেজহতুো । 

আদদাড়ত কজরাো নিত্ 

কজরাো হড়ে তিং ধ্রুিম্ ।। 

অেুিাদ - 

করিালে (হযােজশক)এর িেয কর (হাত) নদওয়া আর কখ্জো 
উড়িত েয়। োহজল কজর কজর (হাজত হাজত) কজরাো সিংক্রাড়মত 
হজত পাজর এিিং নসই সিংক্রমি ড়েড়শ্চতরূজপ মােুষজক মারজি। 

২. কজরা নেড়ত কজরাণিি 

ড়শক্ষয়ড়ত ি মােিম্ । 
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িদ্ধািড়লড়হি িূয়াৎসৈঃ  

স্বস্থ্িৃত্তৈঃ সদা িজসত্ ।। 

অেুিাদ - 

কজরর সজঙ্গ কর (হাজতর সজঙ্গ হাত) নমলাজো আর েয় এটা 
মােিিাড়তজক নশখ্াজত হজি। পুজিার অিড়ল প্রদাজের সময় নযমে 
কজরর সাজথ কর (হাজতর সাজথ হাত) নিা া হয় নসইরকম করজত 
হজি যার দ্বারা সকজল সিিদা সুস্বাজস্থ্য িাাঁিজত পারজিা। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে  

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

 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজির নলখ্াও 
নদখ্জত িাে, তজি দুই/িার লাইজের অেৈঃড়মল 

কড়িতা পািাে। 
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যারািাড়হক গল্প- 

িাগড়দ নমজয় 

আিদুস সাত্তার ড়িশ্বাস 

পিি-৪ 

িাচ্চাড়ট নমজয়ড়টর নকাজল এখ্েও কাাঁদজে। এখ্েও তার কান্না 
থাজমড়ে। কারি তার নপজট নয এখ্জো খ্ািার পজ ড়ে। সুতরািং 
িাচ্চাড়টর কান্না নদজখ্ িেমড়হলাড়ট িলল, "ইস্, িাচ্চাড়টর খু্ি ড়খ্জদ 
নপজয়জে!" 

"হযাাঁ,খু্ি ড়খ্জদ নপজয়জে। তাও নদখু্ে,িাচ্চাজক স্তে পাে করাজত 
পারড়েো। কারি-" 

"কারি?" 

"কারি আমার স্তে পাে করাজো িারি আজে। ডাক্তার িািু িারি 
কজরজেে। ডাক্তার িািুর পরামশি মজতা তাই প্রথম নথজকই 
নকৌজটার দুয খ্াওয়াড়ে।" 

"ডাক্তারিািু িারি কজরজেে নকে?" 
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নমজয়ড়ট তখ্ে িলল, "এর আজগ আমার িারজট সোে হজয় মারা 
নগজে। তাও আিার সি ুলজলাই কড়ি অিস্থ্ায়। িারিার এরকম 
নকে হজে? কারি খু্াঁিজত ড়গজয় নদখ্া নগজে আমার স্তজের নদাষ 
আজে। ডাক্তার িািু তাই কড়িে িাজি িারি কজর ড়দজয়জেে,আড়ম 
যাজত কখ্জোই িাচ্চাজক স্তে পাে ো করাই। তাহজল িাচ্চা মারা 
যাজি। আজগর িাচ্চা ুলজলা নযিাজি মারা নগজে। তাই িাচ্চাজক স্তে 
পাে করাই ো। ড়কন্তু নদখু্ে, মােুষ নসটা ো নিজে িুজে অেয 
রকম মেিয কজর মজে কি ড়দজে।" 

িেমড়হলাড়ট িলল, "নতামার সমসযা আড়ম ড়িক িুজেজত নপজরড়ে। 
ড়কন্তু তুড়ম এখ্ে ড়ক করজি?" 

"জসটাই নতা িািড়ে, আড়ম এখ্ে ড়ক করি?" 

একটু নিজি িেমড়হলাড়ট িলল, "তুড়ম একটা কাি কজরা। এড়দক 
ওড়দক একটু  ুজর নদজখ্া। কাজরা ো কাজরা কাজে একটু দুয ড়িকই 
নপজয় যাজি। োহজল িাচ্চাটা নযিাজি কান্না করজে মারা যাজি 
নতা।" 

সজঙ্গ সজঙ্গ নমজয়ড়টর নিাজখ্ িল িজল এল, "ো, অমে কথা িলজিে 
ো। "তারপর িাচ্চাড়টজক িুজক কজর নমজয়ড়ট এিার এড়দক ওড়দক 
 ুজর নদখ্জত লাগল কার নকাজল দুজযর িাচ্চা রজয়জে। নক িাচ্চাজক 
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দুগ্ধ পাে করাজে। যার নকাজল দুজযর িাচ্চা নদখ্জত নপল তার 
কাজেই একটু দুজযর িেয েুজট নগল। ড়কন্তু কারও কাজেই একটু 
দুয নমজয়ড়ট নপল ো। দুয নেই িজল দুয নথজকও নকউ দুয ড়দল 
ো। ক্রন্দেরত ড়শশুড়টজক িুজক কজর নমজয়ড়ট সারা িড়গ  ুরল। 
নকাথাও একটু দুয ো নপজয় নমজয়ড়ট তার িায়গায় ড়ফজর এজস 
হাউমাউ কজর কাাঁদজত লাগল, "িাকুর! তুড়ম করুিা কজরা িাকুর! 
আমার িাচ্চাটার তুড়ম িাাঁড়িজয় দাও। একটু দুয নকাথাও নপলাম 
ো। নকউ ড়দল ো। একটু দুজযর তুড়ম িযিস্থ্া কজর দাও, িাকুর!" 

িাচ্চাড়ট তখ্ে কান্না করজত করজত 'খ্ক খ্ক' কজর উিল। নমজয়ড়ট 
তখ্ে নিার ড়িৎকাজর কান্না কজর উিল, "িাকুর র র র..!" 

এরপর িাচ্চাড়টর খ্ক-খ্ক িয হজল নসই িয়স্কা নমজয়ড়ট তাজক 
িলল, "এতি  িড়গজত নকাথাও একটু দুয নপজল ো?" 

"ো। নকাথাও একটু দুয নপলাম ো। দুয নথজকও নকউ একটু দুয 
ড়দল ো আমার িাচ্চার িেয।" কাাঁদজত কাাঁদজত নমজয়ড়ট িলল। 

"আশ্চযি! নকউ একটু দুয ড়দল ো! এরা ড়ক সি মােুষ! ো এরা 
নকউ মােুষ েয়। সি মােুজষর মজতা। কারি মােুষ নকােড়দে এত 
কজিার হজত পাজর ো।..."িলজত িলজত িয়স্কা নমজয়ড়ট িগিােজক 
ডাকল, "িগিাে, তুড়ম এই মােুষ রূপীজদর উপর অড়িশাপ িষিি 
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কজরা। দুয নথজকও যারা দুজযর এই কু্ষযাতি ড়শশুড়টজক একটু দুয 
ড়দল ো তুড়ম তাজদর উপর অড়িশাপ িষিি কজরা। কখ্জো তাজদর 
উপর করুিা িষিি কজরাো। কখ্জো তাজদর উপর..." অড়িশাপ 
ড়দজত ড়দজত িয়স্কা নমজয়ড়ট উজি দাাঁ াল। ক্রন্দেরত িাচ্চাড়টর 
মাথায় হাত িুড়লজয় ড়দল। ড়দজয় নমজয়ড়টর উজেজশয িলল, "মা, 
নতামরা থাজকা। নকাে ড়িো কজরাো। িগিাে আজেে। উড়ে ড়েশ্চয় 
নতামার নেজলর কু্ষযা ড়েিারি করজিে।" 

নমজয়ড়ট তখ্ে তাজক ড়িজজ্ঞস করল, "আপড়ে ড়ক নেজম যাজিে 
োড়ক?" িয়স্কা নমজয়ড়ট িলল, "হযাাঁ, মা। নস্টশজে নেে েুকজে। 
আড়ম নেজম যাজিা।" 

নমজয়ড়ট তখ্ে তাজক িলল, "আমার িাচ্চাজক আড়শিিাদ করুে!" 

িয়স্কা নমজয়ড়ট আড়শিিাদ করল তৎক্ষিাৎ, "িগিাে ড়েশ্চয় নতামার 
িাচ্চার প্রড়ত সহায় হজিে। ড়েশ্চয় ড়তড়ে নতামার িাচ্চাজক দী িিীিী 
করজিে।" 

তার আশীিিাজদ সন্তুি হজয় নমজয়ড়ট িলল, "িগিাে আপোর মঙ্গল 
করুে!" 

"গাড়  েুজক নগজে, মা। আড়ম নেজম যাড়ে।" "ড়িক আজে, যাে।" 
িয়স্কা নমজয়ড়ট নেজম যাওয়ার পর ওই ড়সটটা এখ্ে খ্াড়ল হজয় 
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নগল। ড়কন্তু খ্াড়ল থাকল ো। তকু্ষড়ে একড়ট নমজয় িজস নগল। 
নমজয়ড়ট নদখ্জত সাাঁওতাল নমজয়র মজতা এজকিাজর কাজলা কুড়েত। 
নমজয়ড়টর এক হাজত একড়ট িাড়র িযাগ যরা আজে। আর এক হাজত 
িুজকর সজঙ্গ একড়ট িাচ্চা যরা আজে। ড়সজট িসার আজগ নস 
নমজয়ড়টজক ড়িজজ্ঞস করল, "ড়দড়দ,এখ্াজে নকউ আজে?" 

নমজয়ড়ট মাে এক পলক তার ড়দজক তাড়কজয় নদজখ্ িলল, "নকউ 
নেই। িজসা।" 

নমজয়ড়ট অমড়ে ড়সজট িজস নগল। িজস যাওয়ার সজঙ্গ সজঙ্গ িুজকর 
িাচ্চাড়টজক নস স্তে পাে করাজত লাগল। স্তে পাে করাজোর সময় 
কাপ  ড়দজয় ড়েজির িুক িাজলা কজর নেজক ড়েল। যাজত তার স্তে 
পাে করাজো নকউ নদখ্জত ো পায়। পাে করাজত করাজত একড়ট 
স্তে পাে করাজো হজয়জে ওইসময় নমজয়ড়টর িাচ্চাড়ট নফর খ্ক খ্ক 
কজর উিল। আজগর িাজরর মজতা নমজয়ড়ট তখ্ে আিারও নকাঁজদ 
উজি িাকুরজক ডাকল, "িাকুর র র র...!" 

কাজলা নমজয়ড়ট এিার তার িাচ্চার মুখ্ নথজক তা াতাড়  কজর স্তে 
োড় জয় ড়েজয় নমজয়ড়টর প্রড়ত িযস্ত হজয় প ল, "আপোর িাচ্চার 
ড়ক হজয়জে, ড়দড়দ?" 
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নমজয়ড়ট নক্ষাজি, দুৈঃজখ্ নকাে কথা িলল ো। তার নিাখ্ নথজক শুযু 
িল েজর প ল। 

নমজয়ড়ট কথা ো িলজল পজর কাজলা নমজয়ড়ট নফর তাজক ড়িজজ্ঞস 
করল, "আপোর িাচ্চার ড়ক হজয়জে,ড়দড়দ?" 

নমজয়ড়ট িলল, "শুজে ড়ক করজি?" 

"িলুে ো, শুড়ে!" 

"শুেজি নতা নশাজো তাহজল।" নমজয়ড়ট পুজরা  টোটা কাজলা 
নমজয়ড়টজক নশাোল। নশাোর পর কাজলা নমজয়ড়ট িলল, "আড়ম যড়দ 
আপোর িাচ্চাজক স্তে পাে করাই আপোর নকাে অসুড়িযা আজে? 
আমার স্তজের নকাে নদাষ নেই।" 

নমজয়ড়ট নিাখ্ মুজে িলল, "নকাে অসুড়িযা নেই। তুড়ম আমার 
িাচ্চাজক নতামার স্তে পাে করাও।" 

কাজলা নমজয়ড়ট তখ্ে িলল, "িাজত আড়ম িাগড়দ। িাগড়দ নমজয়র 
স্তে পাে করজল আপোর িাচ্চার িাত যাজিো নতা?" 

নমজয়ড়ট িলল, "ো, িাত যাজি ো। িাত যাজি নকে? তুড়মও মা 
আড়মও মা। তুড়মও নমজয় আড়মও নমজয়। তুড়মও ড়হনু্দ আড়মও ড়হনু্দ। 
তুড়মও িাকুজরর পুজিা কজরা আড়মও িাকুজরর পুজিা কড়র। িাত 
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যাজিো। তাো া আমার কাজে এখ্ে িাত িাাঁিাজোর িাইজত আমার 
িাচ্চার িাে িাাঁিাজো অজেক নিড়শ িরুড়র। তুড়ম আমার িাচ্চাজক 
স্তে পাে করাও, নিাে।" 

আর একটুও নদড়র করল ো কাজলা নমজয়ড়ট। সজঙ্গ সজঙ্গ িাচ্চাড়টজক 
নস তার নকাজল িাইল, "িাচ্চাড়ট আমার নকাজল ড়দে!" 

নমজয়ড়ট িাচ্চাড়ট তার নকাজল ড়দল, "োও নিাে, তা াতাড়  নতামার 
স্তে পাে করাও।" 

কাজলা নমজয়ড়ট এিার িাচ্চাড়টজক নকাজল ড়েজয় স্তে পাে করাজত 
লাগল। নয স্তেটা তার িাচ্চাজক পাে করাজো হয়ড়ে। ড়কন্তু এিার 
নস কাপ  ড়দজয় তার িুক োকল ো। সিাইজক নদড়খ্জয় প্রকাজশয 
স্তে পাে করাল। তাজদরজক নদখ্াল, নদখ্। নতারা একটু দুয ড়দসড়ে 
নয িাচ্চাড়টজক আড়ম তাজক নকমে কজর স্তে পাে করাড়ে। তাজদর 
িরম লজ্জা ড়দল। 

পুেশ্চৈঃিাচ্চাড়টর এরপর আপড়ে কান্না নথজম নগল। নস আেজন্দ 
হাসজত লাগল। িাচ্চার হাড়সজত িাচ্চার মা নমজয়ড়টও হাসল। স্তে 
পাে করাজলা নয নসই কাজলা নমজয়ড়টও।  (সমাপ্ত) 
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িাজলািাসার ড়িহ্ন 

নকৌড়শক পাল 
 

িাজলািাসার ড়িহ্ন নলজগ থাজক 

হািার িেজরর শুকজো কাজলা নগালাজপ, 

িাজলািাসার ড়িহ্ন নলজগ থাজক 

িকজলজটর নমাি াজো খ্াজম, 

নলজগ থাজক নপ্রড়মজকর লিোক্ত  াজম। 

 

িাজলািাসার ড়িহ্ন নলজগ থাজক 

অোড়ম নপ্রড়মজকর নিাজখ্র িজল- 

নিোড়ম নপ্রড়মকার সারা গাজয়। 

নিাাঁজটর প্রড়তড়ট আোজি কাোজি,  

নিাজখ্র পাতার প্রড়তড়ট িাাঁজি, 

হাজতর আঙু্গজলর প্রড়তড়ট খ্াাঁজি, 
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নলজগ থাজক নপ্রড়মক-নপ্রড়মকার কপাজলর মাজে, 

োজক োজকর স্পজশি 

নপ্রড়মক-নপ্রড়মকার আদজশি 

নলজগ থাজক িাজলািাসার ড়িন্হ। 

 

অজিো নপ্রড়মজকর শুকজো নোঁ া শাজটি 

নপ্রড়মক-নপ্রড়মকার িুজকর ড়েিড়েি শব্দ করা হাজটি 

পৃড়থিীর প্রড়তড়ট কিায় কিায় 

িাজলািাসার ড়িহ্ন নলজগ থাজক। 

 

তিু,আি নসই ড়িহ্ন দৃশয হজয়ও  

ড়িলীে হজয় যাজে মােড়সকতায় ও টাকায়! 

মুেজত ড়দও ো নসই ড়িহ্ন মােুষ, 

মুেজত ড়দও ো। 
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নসৌড়িক 

 
েীলম্বর োড়ক আড়িিাতয প্রকাশ কজর। 

এ এক অেয রকম আড়িিাতয। স্বপ্ন গ ার আর িাঙার নরস নেই 
তাজত। ড়িষাজদর ন রাজটাপ নথজক ড়েস্তার নপজল িন্মায় তা। 
অিুহাত ও অিুহাত িাওয়া িয কজর তখ্েও িন্ম নেয় নস। 
িুেজকা হৃদয়ও সুস্থ্ থাকার ইো প্রকাশ হয়। প্রাক্তে নপ্রড়মকার 
িাে নিাাঁজটও আহ্লাজদর নসাহাগ ো নখ্াাঁিার ক্ষত, িযস্ত হৃদয় সামাল 
নদয়। িাজলা থাকাটাও ক্ষিস্থ্ায়ী হয় েি িন্মাজো আড়িিাতযটাই 
ড়িরেে হজয় যরা নদয়।। 
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নমৌড়মতা সরকার 

িীিে যুজদ্ধ হাাঁটজে সিাই 

িীিে মরুিূড়ম । 

িল নশাষজির মজতাই নযে, 

আমাজদর িীিে িাাঁজি ওমড়ে । 

িাড়রড়দজক হাহাকার 

িাকড়র পাজিা নকাথায় । 

নিকারত্ব ড়দে ড়দেই িা জে অজগাো । 

ড়ডড়গ্র ড়দজয় ড়ক হজি ? 

দাম নেই সততার । 

 ুষ ড়দজলই িাকড়র - 

ড়েড়শ্চত সুখ্ময় িীিে নতামার । 

 ুষ ো াও িাকড়র আজে 
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খ্াটজত হজি নতামায়। 

ড়দে িদজলর দাদাড়গড়র 

আজলার ড়দশা নদখ্াজি নতামায় । 

িাই ো অসজতর পথ অিলম্বে 

ক্ষড়েক সুজখ্র িেয । 

সৎ পথ অিলম্বে ড়েড়শ্চত সুখ্ময় িীিে ।। 
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অড়েজমষ পড়িত 
 

আিজক ড়িশ্ব যুদ্ধ িুজল িজয়র কারি "কজরাো"। 

িাাঁিজত যড়দ িাে "কজরাো" নথজক হযাে সযাড়েটাইিার িযিহার 
করজত নযে িুলজিে ো। 

প্রজয়ািজের তাড়গজদ িাইজর নগজলও মাস্ক িযিহার করজত িুলজিে 
ো। 

সুস্থ্ রাখ্জত পড়রিারজক লকডাউে নমজেই িলুে ো। 

উৎসগি নদখ্জল নদড়র ো কজর থামিালগাে িযিহার করজত িুলজিে 
ো। 

রাখ্জত সুস্থ্ সমাি টাজক সিিাজগ্র ড়েজিজক সুস্থ্ রাখু্ে ো। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ িক্রিতিী 
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সাদা-কাজলা 

ড়েজিদজে- স্বরুপ েন্দী 
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আটি গযালাড়র 

 
ড়শল্পী- নসৌড়িক দাস 
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পািজকর মতামত নেপজথয- 
 

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

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মতামত 
িাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর িলার পজথর অেুজপ্ররিা, িাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৩৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয় নেট 
ফড় িং-এর। নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা িাোজত 

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

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

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

netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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আগামীর হাতোড়ে... 

Camera-man of the week 

তুড়হে সাজ্জাদ নশখ্ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে িমক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলািো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই িাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিযায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিয, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িৃহস্পড়তিাজরর মজযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


