
 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিংখ্যা – ১৬৮ 

৪ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬৮ 
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7501403002

ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি ও 
ফাল্গুেী পাল।

আড়ল নমাস্তাফা, সপ্তড়ষি িড়িক, 
দীপজজযাড়ি গাঙু্গড়ল, রাজ আড়রফ, অড়িড়জৎ দাস ও 

োজজস মাহমুদ।

োজজস মাহমুদ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৬৮ 

- নগালাম রসুল, মহাজেিা, অঞ্জে দাস, 
অড়মিাি দত্ত (মেু), ড়চ্রড়ঞ্জৎ বিরাগী, অড়িড়মত্র, েীিা 
কড়ি, িন্ময় নদি, রজি আলী, নসৌড়মি সরকার, চ্য়ে 
দত্ত, আবু্দল রাহাজ, রাহুল হালদার এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী, েী  ড়িনু্দ িমিি এিিং নসামোথ 
নদি। 
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ফড় িং কথা 
এখ্ে নহমন্তকাল আর নহমন্তজকই িলা হয় শীজির পূিিািাস। 
নহমজন্তর রাজি এখ্ে মৃদু কুয়াশা; িািাজস শীজির ড়হম ড়হম স্পশি। 
কুয়াশার আঁচ্ল সড়রজয় ড়শড়শরড়িনু্দ মুজতা দাোর মজিা দুযড়ি 
ছ াজি শুরু কজরজছ নিাজরর েরম নরাজদ। ড়দজে গরম, রাজি 
শীিল হাওয়া আর নিাজরর ঘে কুয়াশা িজল ড়দজে- শীি আর 
দূজর নেই। শীজির আজগর ঋিুই হল নহমন্ত। এইসময় প্রকৃড়িজি 
চ্জল িষিার ড়িদায় আর শীজির আগমজের প্রস্তুড়ি। প্রকৃড়িজি শীি 
আজস একটু একটু কজর। ড়শড়শজর ড়িজজ লাল টকটজক হজয় ওজে 
ড়চ্জলজকাোর টজির লাল নগালাপ। শীজির শুস্ক-রুক্ষ প্রকৃড়ির 
অপিাদ নঘাচ্াজি এ সময় গাঁদা, মড়িকা, নগালাপ, ডাড়লয়া, কসমস 
ড়ফজর পায় পূিি নজৌলুস; গাঢ় হয় কলাপািার রঙ। নসইসাজথ ঋিু 
পড়রিিিজের সময় নরাগিযাড়ির প্রজকাপ নদখ্া যায় । নিড়শ নদখ্া 
নদয় নছাট িাচ্চা নথজক শুরু কজর িৃদ্ধ িয়স পযিন্ত সিার সড়দি-
কাড়শ। ড়িজশষ কজর শীজির শুরুজি িাপমাত্রা পড়রিিিজের 
সময়টাজিই এর প্রাদুিিাি নিড়শ। পাশাপাড়শ এইসময় সকলজক 
সািিাে থাকজি হজি কজরাো িাইরাজসর নথজকও। সকজল িাজলা 
থাকুে, সুস্থ থাকুে। 
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জনেক িূসর 

নগালাম রসুল 

 
সারাড়দে আড়ম পাথজরর ওপর ঘুজর নিড় জয়ড়ছ  

পিিিমালা নথজক লাল রাজিােী পযিন্ত সিই ড়ছল নশাজকর 

 

আড়ম জনেক িূসর 

একাড়ক সন্ধ্যা োমজছ আমারই মজিা অদৃশয 

 

েদীগুজলার ড়দজক িাড়কজয় নদখ্লাম শীি আসজছ 

আর হাওয়া নিঁজি ড়েজে িাজদর ধ্বিংজসর নগাছা 

 

এইিাজি প্রড়িড়দে যারা মজর িারা আমাজদর নশখ্ায় ো ড়কিাজি 
মরজি হয় 

িারা জােজিাও ো ড়কিাজি মরজি হয়। 
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আগুে িুড়ম 

মহাজেিা 

 

সাঁঝিাড়িটা আজও জ্বজল িুলসী গাজছর িলায়,  

থমজক যাওয়া ড়দে গুজলা সি- 

ড়মজথয গল্প নশাোয়।  

 

ড়িষাত সি ড়মজথয গুজলা - 

িীষি িাজি স্বািীে।  

পুড় জয় ড়ছল ড়েড়িিচ্াজর, 

প্রাজির প্রড়িমা নসড়দে।  

 

দগ্ধ হজয় ড়মজটজছ যি- 

স্বপ্ন নদখ্ার পালা, 

পুজ জছ নসড়দে মেুষযত্ব,  
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িিুও নমজটড়ে জ্বালা। 

 

সমাজ িখ্ে অন্ধ্ হজয়,  

িন্ধ্ কজরজছ ড়েজজর দ্বার।  

নখ্াজলড়ে নস দ্বার, আজও রজয়জছ,  

অন্ধ্কাজরই িারিংিার।  

 

এখ্েও িািাজস গন্ধ্ ছ ায়,  

দীঘি িছর িজর- 

নস গন্ধ্ ঢাজক, ড়ঘ এর গজন্ধ্- 

নহাম কুন্ডর পজর।  

 

আিার সিাই আগুে জ্বালায়- 

যজ্ঞ কজর, ড়িিাহ সাজর।  
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আিার, নসই আগুজেই জ্বালায় শরীর - 

হয় কখ্জো িিয ঘজর,  

েিুিা নকাে পজথর িাজর। 
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িষি নশজষরড়দজক 

অঞ্জে দাস 

 

নেশজে অন্ধ্কার 

একড়ত্রশ সন্তাে-এর নমলজেে 

িাড়করা লুড়কজয় নগজছ সন্ধ্যায়-খ্াজম 

লড়িি হাওয়ায় দুলজছ নফরি ঘুঘু  

ইজলকড়েক িাজর থই-থই উজত্তজো 

এইমাত্র কাটা নগজছ িৃিীয় ড়সদ্ধান্ত 

িাড় র পাজশ নলাহার লাইে  

এটাই সুড়িিা 

 

রূপকথা নিপান্তর মাজের িািারা 

কড়চ্-িয়জসর কজিা চ্াপ কী কজর িুঝজি িজলা ? 

দ্বাদশ ফ্রজকর িৃন্দািজে ঈের হজলে যুিা 
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নেশে অন্ধ্কাজর লিা ঢাকায় প শী গুজি 

 

নিজরা-িাজরা নকাজো লক্ষয ড়ছল ো সিংসাজর 

ফসিা ডাজকর পাড়খ্ কী কজর িসজি ডাজল 

িরিং িষি-নশজষর অেুষ্ঠাে নদজখ্া 

খু্জল রাজখ্া অক্ষজর িজিেী 

মে-খ্ারাজপর ডযাজশ িযাশটা িাড় জয় রাজখ্া 

চ্ন্দ্রমাজস নরাদজক শুজকাজি দাও ড়ফসড়মল হজি। 
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দ্বাড়তকিা ও নসৌন্দযিিত্ব 

অড়মিাি দত্ত (মেু) 

 

সূজযির হাজসযাজ্জ্বল ছড়ি উড়দ্বি আজলাকেটায়, 

সিুজ শাড় জি ঢাকা অিযাশ্চযি শড়মিলা হলুদ ফুল, 

রহসযািৃিা রহসযময়ী িাজলািাসার আজিদজে, 

শব্দড়লড়প গজ  বেৈঃশজব্দর গিীর নগাপজে ড়েজিজে। 

সুেীল অসীম অম্বজর ড়িজজে িড় ৎ দহজে, 

নপ্রমাজিজশ আঁজক ছড়ি উিাজস বিপ্লড়িক পড়রিিিে, 

মে কথা িজল বদ্বি সত্বায় অড়স্তজত্বর অড়িকাজর। 

আত্মার জয়গাজে যুগলিন্দী সুর িাজস িািাজস, 

নগাপে স্পশিসুজর পূিি প্রসু্ফড়টি হলুদ রাঙাজো ফুল, 

নিাজল মাথা উনু্মত সুেীল আকাজশ উচ্চ সপ্তজক। 

কিি লড়িকায় নদাজল নযৌিজের উজ্জ্বল দীড়প্ত প্রিা, 

সিংসার ; িাজলািাসা পূিি মুড়ত নখ্াঁজজ প্রড়ি ক্ষজি, 
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মজের নগাপজে সিংঘািময় গিীর ড়িজজে গহে অরজিয। 

সূযিরড়ি হাসযিল উত্তাপ ছ ায় পৃড়থিীর িুজক, 

জগৎ-সিংসাজর নজজগ ওজে নপ্রমময় িাজলািাসায়, 

পাড়খ্র কলকাকড়ল ধ্বড়ে নফাটায় হলুজদর ফুল, 

জাজগ প্রকৃড়ির নকাজল নযৌিজোেল প্রাজিােল সুর, 

নশািািিিজে প্রাজির ড়িকাজশ জাজগ ড়েরি ড়চ্ৎকার, 

পাহাজ র িুজক মাথা কুজট কুজট প্রড়িধ্বড়েি সুজর, 

িাজপ-িাজপ, িাজপ-িাজপ, িাজর-িাজর, িাজর-িাজর, ক্ষজি-ক্ষজি, 
ক্ষজি-ক্ষজি, পলজক-পলজক প্রড়িড়েয়ি... 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর জাোে আপোর মিামি 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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মাড়টরাঙা সৃ্মড়ি 

ড়চ্রড়ঞ্জৎ বিরাগী 

                 

এক আকাশ মুত িািাস 

সাি রাজগর নোঁট 

প্রাচ্ীোর কজে নপাজ া গ্ৰাম 

 

নরামাজের বেশজিাজজ, 

অড়িড়থ সাজ 

িষিার িাজল গা-িাসাজো 

 

ড়সগাজরট মযাচ্ িাজে, 

চ্া ার সঙ্গীরা 
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বিশাখ্ বজজষ্ঠর দুপুর- 

নমা লজদর িাগাজে ঘুম িাঙা ! 

 

মাজছর নেশায়, সকাল-সন্ধ্যা, 

িড়শিজি গাঁথা হৃদয় 

 

কারা নযে নিািাপাড়খ্র রজঙ- 

 

ড়গজল নফলজছ 

 

বশশজির নখ্লো-মাড়টরাঙা সৃ্মড়ি ! 
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উলঙ্গ 

অড়িড়মত্র 

 

এক েি নদৌজ র কথা িড়ল.. 

নস ি  অপরাি ড়েক। 

েিিা ছ াজো নকে এ জগজি !? 

েি নদৌজ র জেযই নস অপরািী ! 

এড়দজক নলািী মােুজষর েি, 

কদযি রূপটা নদখ্া যাজে প্রকাজশয... 

নকউ িা ড়েজয় িাড়িি েয় ! 

লালসা ও নমাহ মুজখ্াশ ড়দজয় যায় ো ঢাকা ; 

ওই েি নদৌ িীজরর মজিাই নয  

িা সিারই চ্কু্ষজগাচ্র... 

নসই েিিা িজি চ্লজি নিা !? 

শেিা আর স্বাথিড়সড়দ্ধর েি নখ্লা 
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নিািহয় কাউজক আঘাি করজছ ো...!? 

সিাই সি িুঝজছ, নকউ িজি 

িলজছ ো নিা ড়কছুই ! 

আসজল নিা সিই এক আিরি, 

আসজল নয সিাই েি...!! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজি নযাগাজযাগ করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়িড়ট সিংখ্যা প জি ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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হৃদজয়র ড়চ্রকুট ড়িিাজগ নকউ প্রশ্ন পাোজি চ্াইজল প্রশ্ন 
ড়লজখ্ নমইল করজিে netphoring@gmail.com এ। 

প্রজশ্নর সাজথ ড়েজজর োম, ড়েকাো ড়দজি পাজরে। 
আপড়ে ো চ্াইজল আপোর োম প্রকাশ করা হজি ো। 
নসজক্ষজত্র ড়লখ্জিে োম প্রকাজশ অড়েেুক। হৃদজয়র 
ড়চ্রকুট আপোর পাজশ আজছ, থাকজি সিিদাই। 
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খ্াঁচ্ায় িন্দী পাড়খ্ 

েীিা কড়ি 

 

খ্াঁচ্ায় িন্দী পাড়খ্জর িুড়ম িল, "গাে গাও ওজগা পাড়খ্ 

েীল-েীড়লমায় উজ  যাও িুড়ম ,আড়ম নচ্াখ্ িজর নদড়খ্" 

পাড়খ্ িজল, "ওজগা খ্াঁচ্া খু্জল দাও, িজি নিা গাইজিা গাে 

আমার কজে সুন্দর িাে নস নিা ড়িিািারই দাে। 

 

িাঁহার উপজর চ্ালাজি কলম ? এজিা দুরন্ত আশা 

নিামার ইো পূরি করজি িুজল যাই সি িাষা 

পাড়খ্ িজল আড়ম সুন্দর শুিু েীল আকাজশর নকাজল 

নিামরা মােুষ নশািা নদখ্ আর িজর রাখ্ ছজল িজল। 

 

িজে যরা নযমে িজে সুন্দর, ড়শশুরা মািৃজকাজল 

নিমড়ে আমরা উজ  খু্শী হই, নদাল খ্াই ডাজল ডাজল 
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ড়িহগ-ড়িহগী ড়েজ েীজ  িজস কথা কই, িাজলািাড়স 

ও া আমাজদর জীিজের ব্রি, গাে গাই আর হাড়স। 

 

খ্াঁচ্ায় িন্দী কজর রাজখ্া আর ড়েজজজদর ক্ষড়ি ডাজকা 

ড়িিািার গ া পৃড়থিীটাজক কলুড়ষি কজর রাজখ্া 

িাই নিা িড়ল নছজ  দাও নমাজর, উ জিা ড়িেজুজ  

সুন্দর গাজে িরাজিা িুিে, আমরা নয িিঘুজর। 

 

নিাজরর পাড়খ্ নিামাজদর িড়ল, উজে পজ া, নিলা নহাজলা 

ঘুড়মজয় থাকজল ড়পড়ছজয় প জি, এইিার আঁড়খ্ নখ্াজলা 

ফুল আর পাড়খ্ ড়িিািারই দাে, নকাজরা ো খ্াঁচ্ায় িন্দী 

িজরা ো আমায়, আমার ড়িহজে এ পৃড়থিী প্রড়িিন্ধ্ী। 
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ড়িজয়াগান্তক 

িন্ময় নদি 

 

খু্ি ড়িরত হজি জাড়ে, িিুও সারাজীিজের জজেয 

আমায় নছজ  যািার আজগ চ্জলা একিার দু’জজে 

ড়মজল পাহাজ  নি াজি যাজিা 

 

ছুঁজয় নদখ্জিা নমজঘজদর ড়মোর 

গাজয় মাখ্ি কুয়াশার আির 

নিামায় পড় জয় নদজিা পাহাড়  ফুজলর মালা 

 

অজচ্ো পজথর নমাজ  অিল খ্াজদর পাজশ িজস 

নিাঁয়া ওো চ্াজয়র কাজপ চু্মুক ড়দজি ড়দজি 

আ জচ্াজখ্ নমজপ নেজিা নিামার নচ্াজখ্র িাষা। 

নোঁজটর কথা। হাজির স্পশি 
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নদজখ্া, িনু্ধ্র পজথ নিামার মজিা ড়প্রয় িনু্ধ্জক 

পাজশ নপজল ড়েক সামজল নেজিা ড়েজজজক... 

 

নয দূজর যায় িার মজের নিিজর দীঘি প্রস্তুড়ি থাজক। 

িাজলািাসার সামজে িা ক্রমশ নিজঙ প জি নদজখ্ 

িুড়ম আরও নিড়শ কজর এড় জয় নযজি থাজকা আমায় 

 

আড়ম িাই ড়িরড়ত ো িাড় জয় নকাে এক সমাড়িশীিল 

সন্ধ্যায় নিামাজক আজলাড়কি সমিজল যাওয়ার গাড় জি 

িুজল ড়দজয় পাহাজ র ড়িড়মজর হাড়রজয় নযজি থাড়ক। 
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আমার স্বজপ্ন িুই 

রজি আলী 

                         

ড়েশুিী রাজি চ্াঁদ কজর যখ্ে  

সমস্ত িাজলা খ্ারাজির ড়েিিাক দশিে, 

আড়ম স্বপ্ন নদড়খ্ নিাজক ড়েজয় !! 

নিাজর পাড়খ্র কূজজে যখ্ে  আকাশ িািাস মুখ্ড়রি  

রড়িমামা যখ্ে রড়তম শুজিোয় সমাদৃি  

নিারই এজলাজকজশর সুগন্ধ্ পাই আড়ম... 

িযস্ত দুপুজরর িান্ত পড়থক যখ্ে  

এক নঢাক শীিল ড়িশ্রাজম ড়িজিার  

আড়ম নিার পথ পাজে নচ্জয় থাড়ক  

ড়পপাসািি চ্ািজকর মি... 

নচ্জয় নদড়খ্ অপরাজের নমজঘর নিলায়... 
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কজত্তািার নিজিড়ছ ঐ গহীে গগজের নমজঘর নদজশ  ড়েজয় যাি 
নিাজর 

কল্পোগুজলাই ডাো হজয় উ জি নশখ্াজি  

আর স্বপ্নগুজলাই নিলা হজয় িাসজি সাহাযয করজি  

চ্ারড়দজক ছড় জয় ড়ছড়টজয় থাকজি নমঘিাড়লকা আর 

আমরা িাসজিা... নিজস যাজিা দূজর, আরও দূজর... 

ঐ ঘে েীল আকাশ-সমুজের পাজে... 

হাজি হাি নরজখ্,  

নিার কাজল কাজলা নচ্াজখ্র মড়িজি পথ হারাি আড়ম... 

হোৎ এক ড়চ্লজি নমঘ-আঁচ্জলর নছাঁয়ায়  

ড়িজজ যাড়ি িুই, ড়িজজিা আড়ম... 

আমরা িাসজিা অগড়িি সুন্দর জীিজে... 
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আজও নিার কথা মজে পজর 

নসৌড়মি সরকার 

 

আজও নিার িািোয় 

আমার মেটা নদালা নদয়। 

নসই নয প্রথম নদখ্া, 

িাসেজপজি িাজসর অজপক্ষায়। 

িুড়ম িান্ত িযস্ত িীষি 

আমার িাউনু্ডজল এ-মে 

আজও নিামায় খু্ঁজজ চ্জল সারাক্ষি। 

নসই নয িাজসজি, 

গজল্পজি মশগুল দু’জে দু’জোজি। 

আজ আমার যাত্রাপজথ 

আড়ম হজয়ড়ছ িীষি একা 

িাসিড়িি িিুু্ও নকে লাজগ নয ফাঁকা? 
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িুড়ম এজসা ো ড়ফজর, 

গাে নশাোজিা ড়গটাজর। 

যড়দ নিামার মে খ্ারাপ হয় 

িখ্ে ছয়ড়ট িার নিামার মেজক নদালা নদজি। 

দু’জে দু’জোজি যাজিা গাজে নিজস 

সঙ্গী হজি িুড়ম, 

থাকজি আজীিে আমার-ই পাজশ। 

িুড়ম এজসা ো ড়ফজর 

গাে নশাোজিা ড়গটাজর। 
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নিামায় ছা া 

চ্য়ে দত্ত 

 

চ্াঁজদর আজলায় ড়িজজছ আকাশ, 

নিামারা িজলা নজাৎস্নারাি, 

ঝাপসা নমঘ, িাদলা ড়দে, 

িযথিিা খু্ঁজট খ্াজে নপ্রড়মজকর লাশ। 

 

িৃদ্ধ িাউল িরজছ গাে, 

লাল মাড়টর ওই নদশ জুজ , 

দুরন্ত মে শাড়ন্ত পায়, 

েজরুজলর শযামা সিংগীজি। 

 

মেটা িড্ড িুড় জয় উজেজছ, 

িাই ো ? 
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রািগুজলাজি নিামায় ছা া 

ঘুমটা আজ আর পায় ো। 

 

িান্ত শাড়লখ্ নরাদ নপাহাজে, 

ড়েজজর জীিে কলম ড়পজষ ড়লখ্ড়ছ, 

পািায় পািায় জমজছ ড়শড়শর, 

নিামায় ছা া িাঁচ্া আজ ড়শখ্ড়ছ।। 
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এক আড়দিাসী োরী 

আবু্দল রাহাজ 

 
একটা নছাট িজের পাশ ড়দজয় নমজোপথ িজয় ড়গজয়জছ। ড়কছুদূর 
নযজিই নছাট নছাট িাড় , খ্  ড়দজয় ছাওয়া ও মাড়টর নদওয়াল,  
পজথর িার ড়দজয় সাড়রিদ্ধ িাজি আজছ। ওগুজলা আড়দিাসী প্রাড়ন্তক 
মােুজষর ঘর, এই অঞ্চলড়ট আড়দিাসী অিুযড়ষি। ওরা িহুকাল িজর 
এখ্াজে িসিাস করজছ। ওজদর একমাত্র িরসা ওই নছাট্ট িে। ড়দে 
যায় ড়দে আজস ওরা সুজখ্-শাড়ন্তজি িসিাস কজর। একটা মজার 
িযাপার হল ওখ্াজে পুরুজষর নচ্জয় োরীরা নিড়শ থাজক। নিড়শরিাগ 
সময় পুরুজষরা গিীর িজে ড়গজয় কাে কাটজি চ্জল যায়। িাড়  
নফজর এক সপ্তাহ, নকােিার একমাস পর িা নকােিার িা দু’মাস 
পর, এইিাজি ওজদর সারািছর কাজট। একটা আড়দিাসী মড়হলা 
ড়ছল োম িার ঊষা মাড়ন্ড, িয়স পঞ্চাশ এর কাছাকাড়ছ, নদখ্জি 
একটু পড়রষ্কার, লম্বা ওখ্ােকার িসড়িজদর মজিয ড়িড়ে অল্প ড়শড়ক্ষি 
কারি ড়িড়ে এজসজছে অেয নদশ নথজক নসখ্াজে নছজলজমজয়জদর 
ড়িো পয়সায় প াজিে, অজেজকর আিার সাহাযয করজিে কাজজ, 
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ড়িপজদর ড়দজে পাজশ থাকজিে এই ঊষা মাড়ন্ড। গ্ৰাজমর প্রড়িড়ট 
মােুজষর জেয ড়িড়ে প্রিুর কাজছ প্রাথিো করজিে। এই প্রাড়ন্তক 
মােুষগুজলাজক ড়িড়ে প্রড়িড়েয়ি আগজল নরজখ্জছে। একিার এই 
আড়দিাসী গ্ৰাজম অেয নদশ নথজক দসুযরা হাো ড়দজয়ড়ছল। এই 
প্রাড়ন্তক মােুষগুজলার কাছ নথজক িাজদর সারা জীিজের স্বল্প সামথিয 
উপাজিে িারা হরি করজি নচ্জয়ড়ছল। নসই অসামােয মড়হলাড়ট 
িীরজত্বর পড়রচ্য় নদড়খ্জয় িাজদর এই গ্ৰামড়ট-নক রক্ষা কজরড়ছজলে। 
একিার শীজির শুরুজি পাশ ড়দজয় িজয় চ্লা িসুন্ধ্রা েদীর িীজর 
গ্ৰাজমর সিাইজক ড়েজয় িেজিাজজের আজয়াজে করা হজয়ড়ছল। হই 
হই রই রই িযাপার নমলিন্ধ্জের মিয ড়দজয় নছাটজদর আেন্দ 
সেলিার মিয ড়দজয় প্রাড়ন্তক মােুষগুজলার মুজখ্ হাড়স নদজখ্ ঊষা 
মাড়ন্ডর খু্ি িাজলা লাগজিা। শীজির ড়হজমল িািাজস নসড়দে ওজদর 
আেন্দ ড়ছল সূজযির উজ্জ্বল রাড়শর মি রুপ-লািজিয ফুজট উেি 
এইিাজি এই আড়দিাসী মড়হলাড়ট োরী শড়তর ড়িরত্ব নদড়খ্জয় এই 
গ্ৰামজক রক্ষা করজিে, নছজলজমজয়জদরজক প্রকৃি ড়শক্ষা ড়দজিে 
গ্ৰামড়টর োরীজদরজক এই পৃড়থিীর এই পড়রজিজশর ড়িড়িন্ন ইড়িহাস 
ড়িড়িন্ন গল্প ও িাজদর ড়েরাপত্তা সম্পজকি সজাগ করজিে। এইিাজি 
এই নছাট্ট আড়দিাসী অিুযড়ষি অঞ্চলড়ট ঊষা মাড়ন্ড এই অসামােয 
মড়হলা গ্ৰামড়টজক রক্ষা করজিে। এইিাজি সুজখ্-শাড়ন্তজি িসিাস 
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করজিে আড়দিাসী অিুযড়ষি অঞ্চজলর প্রাড়ন্তক মােুষগুজলা। এই 
প্রাড়ন্তক মােুষগুজলা িাজদর োরী শড়তর নয পড়রচ্য় িা ফুড়টজয় 
িুজলড়ছল। িারা একসাজথ ড়মজলড়মজশ আজীিে ওই নছাট্ট অঞ্চজল 
পারস্পাড়রক নমলিন্ধ্জের মিয ড়দজয় িসিাস করজিে। 
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সিংসৃ্কি সুিাড়ষিমালা 

ড়েজিদজে- রাহুল হালদার 

 

सुभाषितम्- 

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरिताषन च। 

वञ्चनं चापमानं च मषतमान्न प्रकाशयेत्।। 

 

উচ্চারি- 

অথিোশিং মেস্তাপিং গৃজহ দুশ্চড়রিাড়ে চ্। 

িঞ্চেিং চ্াপমােিং চ্ মড়িমান্ন প্রকাশজয়ৎ।। 

 

অথি - অথিোশ, মেৈঃকষ্ট, ড়েজগৃজহর অোচ্ার, িঞ্চো, অপমাে 
এইসি িযাপার প্রাজ্ঞ িযাড়তরা অজেযর কাজছ প্রকাশ করজি ো। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজি নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমািু কড়িিার ড়িিাজগ যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জি চ্াে, িজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তৈঃড়মল কড়িিা 

পাোে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিিিী 
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ড়শল্পী-  েী  ড়িনু্দ িমিি
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পােজকর মিামি নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মিামি, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মিামি 
জাোজি নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজি পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মিামিই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়িজযাগও। 

পাজয় পাজয় ১৬৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     
নেট ফড় িং । নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়িড়ট সিংখ্যা জাোজি 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে ছড়ি পরিিিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিিিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজি িুজল ড়েজি ইজে কজর কযাজমরা, িজি ছড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজি পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোজি পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ড়িদায়জিলা 

Camera-man of the week 

নসামোথ নদি 
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পুেশ্চ 

প্রড়িিারই েিুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার িাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজি পাজরে 
ড়েড়দ্বিিায়। ছ া, কড়িিা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ্, ছড়ি ইিযাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িৃহস্পড়িিাজরর মজিয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


