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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২০ 
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- ড়চ্রড়িৎ বিরাগী, কত ষ্ণ রায়, তন্ময় নদি, 
ির্িড়জৎ িমিে, মহাজেতা িসু, দীপািে দত্ত,        
িার্ী ভট্টাচ্ার্ি, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, িরুর্ নমাহরী, 
অড়েজমষ পড়িত, শাড়কলা খ্াতুে, অিড়ল নদ েন্দী (মম), 
নদিড়িতা ন াষ, পার্িসারড়র্, হড়রচ্রর্ দাসমুন্সী এিিং 
আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী এিিং অেুষু্টপ চ্ক্রিতিী। 
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ফড় িং কর্া 
শীজতর আজমজ ড়েজয় ২০২০ সাজলর নশষ মাস ড়িজসম্বর এজস 
হাড়জর। এ িছজরর সিজচ্জয় ি  চ্যাজলি র্ড়দ হয় কজরাো 
ভাইরাস তাহজল সিজচ্জয় ি  প্রশ্ন হল কজরাোর ভযাকড়সে িাজাজর 
কজি আসজি। সারা ড়িজের প্রায় প্রড়তড়ট মােুজষর মজেই এখ্ে এই 
একই ড়জজ্ঞাসা। েতুে িছজরর শুরুজতই ড়ক কজরাো ভযাকড়সে 
ড়মলজি ? োড়ক ২০২১ সালও কাটজি নকাড়ভি আতজে ? 
কজরাোভাইরাস মহামারীর আকার নেওয়ার পর নর্জকই একাড়িক 
নদশ ভযাকড়সে ড়েজয় গজিষর্ায় নেজম পজ জছ। ড়িজটে নর্জক 
আজমড়রকা, রাড়শয়া নর্জক ইজরাজয়ল, ড়চ্ে নর্জক ভারত, ড়েড়ি  
গজিষর্ায় মি হজয় রজয়জছে তাি  ড়িজ্ঞােীরা। নসইসাজর্ শীতকাল 
আসার সাজর্ সাজর্ কজরাো ভাইরাস ড়েজয়ও ড়চ্ন্তা িা জছ 
সমােভাজি। তজি এই মুহূজতি সািিােতা অিলম্বে করা ছা া 
সিংক্রমর্ নর্জক রিা পাওয়ার উপায় নেই৷ এ পড়রড়িড়তজত 
শীতকাজল ভাইরাস এর অড়িক সড়ক্রয় হওয়ার ড়িষয়টা ভািাজে 
ড়চ্ড়কৎসকজদরও। তাই কজরাো ভাইরাস নর্জক িাাঁচ্জত শীতকাজল 
আমাজদর আরও নিড়শ সািিােতা অিলম্বে করজত হজি। সকজল 
সািিাজে র্াকুে, সুি র্াকুে, ভাজলা র্াকুে।  
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প্রযাকড়টকযাড়ল 

ড়চ্রড়িৎ বিরাগী 

 
মাত্র ১ ড়মড়েজটর ড়িফাজরন্স 

এর মজিযই িযস্ততা, কারর্ ছা াই 

সূত্র। উৎস িহুদূজর 

 

ভয়-ড়িজফারর্ আসল জীিজে 

মূল নর্জক কাি আলাদা হজল 

মূলয নকার্াও আজছ? 

 

িরিং ফুল নর্জক ফল মাজে 

আজলার উৎসি 

নিশ ঝকঝজক নসড়দেটা 
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িাইজর নর্জক নর্মে, সিটা ড়ক এক 

তাহজল তফাৎ। নফাে অফ? 

প্রযাকড়টকযাড়ল ভািজিে। 
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ভাজলািাসা কাজক িজল আড়ম জাড়ে ো 

কত ষ্ণ রায় 

 

ভাজলািাসা কাজক িজল আড়ম জাড়ে ো। 

অর্চ্ নতামাজক িারিার ভাজলাজিজস নফড়ল  

অজাজন্ত। অকারজর্ই। 

নর্মে কজর ড়মজে নরাদু্দজরর শুজভো নমজখ্ নেয় ড়দগন্ত। 

নর্মে কজর নভাজরর  াস আমার িুজকর নভতর নরাজ  

একটা আজিশ ছুাঁজয় নদয় গভীর  

নতমড়ে কজর নতামার সমস্ত হৃদয় জুজ  একটা আকাশ  

আড়ম নদড়খ্ নরাজ। 

আর নসই আকাজশর চ্ারপাজশ আড়ম গভীর তত ড়ি অেুভি কড়র 
আমার সিটুকু জুজ । 

হোৎ কজরই নর্ে আড়ম এই ড়মজর্য শহর নর্জক অজেকটা 
অজেকখ্াড়ে তফাজত ড়ছটজক পড়  নতামার নভতর। 
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নর্খ্াজে আমার নিদো, নক্রাি, কান্না এক ড়েজমজষ  

এক দল প্রজাপড়ত হজয় উজ  র্ায় বসকজতর ড়দজক। 

আমার উন্নাড়সকতা ড়মজশ র্ায় একদল িলাকার পালজকর নেউজয়র 
সাজর্।  

আমার সিটুকু অড়ভমাে এক ঝাাঁক অপড়রড়চ্ত পাড়খ্ হজয় নভজস 
র্ায় সীমাহীে। 

ভাজলািাসা কাজক িজল আড়ম জাড়ে ো  

অর্চ্ আড়ম নতামাজক িারিার ভাজলাজিজস নফড়ল। 
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ড়িগ্ধতার ড়দেড়লড়প নর্জক 

তন্ময় নদি 

 

নপ্রজম নতা নসই কজিই পজ ড়ছলাম, 

শুিু নতামার সম্মড়তর অজপিাটুকু ড়ছল 

 

এখ্ে লি রজের ড়ভ  ড় জর িরজি নচ্াখ্। 

নোাঁজটর সীমাজন্ত আদজরর মােড়চ্ত্র... 

নতামার পড়লমাড়টর নদজহ ছড় জয় নদজিা 

অেুরাজগর িীজ 

 

অেুজরাদগজমর পরজশ তুড়ম নছজয় র্াজি সিুজজ। 

ফুল ফুটজি অগুেড়ত। উনু্মক্ত হজি ড়হমিাজহর িাাঁিে 

 

নর্ড়দে নতামার নপ্রড়মক হিার নর্াগযতা হজি 
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নসড়দে আড়ম একজজা া পাড়খ্ উপহার নদজিা 

কারর্ পাড়খ্জদর মজতা কজর নকউ ভালিাসজত পাজর ো। 
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দিংশে – ১ 

ির্িড়জৎ িমিে 

 

এক নহমন্ত ড়দজে 

অড়েিিাে গাাঁ পজর্ নগজয় র্ায় 

এ জীিে মূখ্ি নর, এ জীিে দীিাহীে, 

ছায়াছড়ি নভজস ওজে 

আপে পদ্মপুকুজর - েীল লাল হলুদ নিগুড়ে, 

ে রিং নভজে নগজল নকাঁজদ ওজে নগাড়পেী 

 

এ সমাজ কজতা ড়হিংস্র ?  কজতা পশুজদর ? 

এ িাস্তি ড়চ্ত্র নক, কাজক উৎসগি কজর? 

 

উত্তর গুজলা ড়ক ড়দোজপুজর 

খূ্াঁজজ পাজিা ? 
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শুিু ছলোর নমাড়হেী ড়দজয় 

পাড়খ্র পালজক িাোজল কুমারী নর্াড়ে 

নর্ েদীজত পাাঁচ্ড়ট হাাঁস সারা ড়দে নখ্জল, 

 

পুজ  পুজ  ছাই হজলা একড়ট জীিে 

এই প্রড়তজিশীর সামজে, এই নদজশ। 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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সুখ্কাতুজর ড়দেটা 

মহাজেতা িসু 

                 

সকাল নিলার চ্াজয়র আজমজ 

িাজার ড়গজয় মাজছর দর,  

শাক সিড়জ  টাটকা চ্াই- 

'দামটা সড়েক িার্ি কর'।  

 

নঝালায় ভজর ফুলকড়পরা 

উড়কঝুাঁড়ক ড়দজে ওই 

কাতলা মাজছর ড়িরাট লযাজা 

দামটা নিশী, তাজতই সই।। 

 

দুপুর নিলা কাঁড়চ্ পাো 

পাতলা নঝাজল গরম ভাত।  
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পাজতর নশজষ চ্াটেী নপজল 

 ন্টা নদজ ক চ্াটজিা হাত।  

 

তারপর নসই হালকা  ুম 

আলজস করা ড়িছাোজত 

ড়িজকল নশজষ ঝরঝজর ভাি 

গরম গরম চ্াজয়র কাজপ।।  

 

রড়িিাজরর িাোড়লয়াো 

একজশা আোয় খ্াাঁড়ট সুখ্ 

ড়মটজি নকিল এরম ভাজিই 

হিাভজরর সকল দুখ্।। 
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রজক্তর নচ্জয়ও গাঢ় 

দীপািে দত্ত 

 

ড়কভাজি ভুলজিা আড়ম ওজদর ভাজলািাসা ? 

এজতা ড়দজের সম্পকি নমাজদর এজতা কাছাকাড়ছ আসা। 

এই ক'িছজর কত িতড়ত আর কত নর্ হাড়স মজা। 

এজতা সহজজই ভুজল র্াজিা আড়ম ! 

নভালা ড়ক এজতাই নসাজা ? 

েদী নর্মে সাগজরর টাজে নমাহোজত ড়গজয় নমজশ, 

আড়মও নতমড়ে ওজদর টাজে ড়মজশড়ছল কাজছ এজস। 

চ্াাঁজদর টাজে ড়সনু্ধ নর্মে নজায়াজর ওজে ফুজল, 

আড়মও নতমড়ে আিদ্ধ ওজদর ভাজলািাসার জাজল। 

িনু্ধ িজলা, সার্ীই িজলা ড়কিংিা ভাই-নিাে, 

একই সুজতায় রজয়জছ গাাঁর্া নমাজদর প্রার্-মে। 

র্ত নিড়শ ভাড়ি িতড়ত-গুড়ল আড়ম হারাই নচ্তো। 
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িতড়ত ড়িভ্রম র্ড়দ ো  জট- 

ওজদর ভুলজিা ো। 

এই জীিজের রসায়েটা িুজঝড়ছ খু্িই ভাজলা, 

িনু্ধজত্বর সম্পকিটা নর্ হয় - রজক্তর নচ্জয়ও গাঢ়। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজর্ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্াগাজর্াগ করুে। ড়ভড়জট 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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িারািাড়হক গল্প- 

ক্রাইড়সস ক্রস 

িার্ী ভট্টাচ্ার্ি 

পিি- ৩ 

 

মুম্বাইজয়র সাকজসসফুল ড়মড়টিং এর পর ড়শড়িউল অেুর্ায়ী নগায়ার 
ফ্লাইজট িজস উইজডা ড়ভউজয় নম  আর সূজর্ির নখ্লা নদখ্জছ অদময। 
র্ড়দও ওর জীিজের অজিিক সময় এই জাড়েিজতই নকজট নগজছ 
তিুও মজের এই সরলতাটুকু এখ্জো জীড়িত রজয়জছ। তাই নতা 
জাড়েিটা ওর কাজছ সিসময় খু্ি ইন্টাজরড়স্টিং হয়। কখ্জোই নিার 
হয় ো অদময। 

নভাজরর সূর্ি, নগািূড়লর সূর্ি, নভাজরর পাহা , সন্ধযার পাহাজ র রে, 
রূপ, গন্ধ, সমুজের নেউজয়র তীি শব্দ, আস্বাদে কজর চ্জলজছ 
অদময প্রড়তড়েয়ত হাজার িযস্ততার মজিয নর্জকও। 
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- "হযাজলা সযার, হাউ কুি আই নহল্প ইউ ?" লাল রজের ফমিাল 
নব্লজাজর ড়মড়ষ্ট হাড়স ড়িড়েময় কজর এয়ার নহাজস্টস নমজয়ড়ট ড়জজেস 
করজলা অদমযজক। উত্তজর অদময ড়মড়ষ্ট নহজসই িলজলা, 

- র্যািংক ইউ নসা মাচ্ ফর ইওর কাইড নকা অপাজরশে, িাট আই 
নিান্ট ড়েি এড়েড়র্িং ফর োও", 

কর্াগুজলা িজল মজে মজে ভািজলা এই প্রাইজভড়সটা একটু উপজভাগ 
কড়র। ফ্লাইট অযাজটজডন্ট নমজয়ড়ট অদমযর উত্তজর একটা ড়মড়ষ্ট নহজস 
ড়কছু প্রজয়াজে প জলই নর্ে ওপজর র্াকা িটজে নপ্রশ কজর, িজল  
আিারও সুন্দর হাড়সর সজে চ্জল নগল। অদময মজে মজে ভািজছ, 
সদয েতুে কাজজ জজয়ে কজরজছ হয়জতা নমজয়ড়ট। েয়জতা র্ারা 
অজেক িছর িজর কাজ করজছ একটু লিয করজলই নিাঝা র্ায় 
কাজজর নপ্রশার,  ুম ো হওয়া, সি ড়মড়লজয় এই হাড়সগুজলা নকমে 
নর্ে নফক মজে হয়। একটা এক্সট্রা হাড়স নর্জো। এই হাড়সগুজলা 
খু্ি ড়িজপ্রসি র্াজক। নিাঝাই র্ায়। ড়কন্তু এই নমজয়ড়টর মজিয 
একটা সজতজতা নদখ্জত নপজলা অদময। খু্ি নচ্ো এই হাড়স। এই 
নমজয়ড়টর মুজখ্র হাড়সটা এক ঝটকায় অদময নক আজ নর্জক 
েিছর আজগর এরকমই নগায়ার জাড়েিজত ড়েজয় নগল। নমজয়ড়টর  
হাড়সটা অজেকটা নসাজয়তার মজতা লাগজলা। কর্াটা মজে আসজতই 
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িুকটা নকমে ড়চ্েড়চ্ে কজর উেজলা। হজত পাজর এটা অদমযর 
মজের ভুল। এই ে’িছজর অগুেড়ত ফ্লাইট জাড়েি কজরজছ ড়কন্তু 
কখ্জো ভুল কজরও নদখ্া হয়ড়ে নসাজয়তার সজে। র্ড়দও অদময 
চ্ায়ড়ে আর কখ্জো নদখ্া নহাক, এখ্জো চ্ায় ো। তিুও প াজশাো 
কমড়িট কজর এখ্ে ড়েশ্চয়ই জজয়ে কজরজছ নসাজয়তা নকাজো ো 
নকাজো এয়ারলাইন্স নকাম্পাড়ে নত। তিুও হোৎ কজরও নদখ্া হয়ড়ে 
আর। অদময ভািজত ভািজতই ২০০৯ এর ওই সময় গুজলাজত চ্জল 
র্ায়। 

- "হযাজলা অযািম, মাম্মা নস িাত নহা নগড়য়জহ, মাম্মা নিালজলা, 
আই কযাে নগা। টযােটাোে... আই এম নসা একসাইজটি, ইউ নো, 

- তুড়ম নগায়া র্াজি নসটা িজলজছা? 

- " পাগল নহা নকয়া? েড়হ অযািম। মযায়জে িড়ল পুজা নক  র নদা 
ড়দে নক ড়লজয়  ুমজে র্াো নহ উসজক সার্। মাড়ম্ম নকা পূজাজস 
িাত করাজক মো ড়ভ ড়লয়া। নিান্ট ওয়াড়র। আই এম পড়সিল।আই 
কযাে িু এড়েড়র্িং। ড়হড়হ।" কর্া গুজলা িজল িাচ্চাজদর মজতা নহজস 
উেজলা নসাজয়তা। নসাজয়তার কর্ায় মেটা খু্ড়শ হজয় র্ায় অদমযর। 
নহাজটজলর রুজম ওজয়ট করজছ অদময নসাজয়তার জেয। নসাজয়তা 
নছত্রী। মা আর নমজয় ড়শড়লগুড় র নছাট্ট সাজাজো িাড় জত র্াকজতা। 
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নসাজয়তার মা নকামল নছত্রী একজে মাজকিড়টিং মযাজেজার, অদমযর 
সজে পড়রচ্য় কাজজর সূজত্র। আোশ িছজরর অদময একজে 
সাকজসসফুল ড়িজজেস মযাে। প্রচু্র খ্াটড়ে, সময় িুড়দ্ধ সি ড়দজয় 
কাজ করজছ অদময ড়কন্তু এত অল্প িয়জস নকাড়টপড়ত হজয় র্াজি 
ভািজত পাজরড়ে ড়েজজও। খু্ি নিড়শ ড়দজের পড়রচ্য় ো, তিুও ওই 
পড়রিারড়ট অদমযর ওপর ড়েভির করজত শুরু কজর নদয়। ফ্র্যােড়ফজে 
ভড়তি নর্জক শুরু কজর নসাজয়তার র্ািড়তও আব্দার অদময নমটাত 
র্াজক। অড়লড়খ্ত ভাজি নসাজয়তার সমস্ত দাড়য়ত্ব অদময ড়েজত 
র্াজক। িজয়জস প্রায় এগাজরা িছর নছাট্ট নমজয়টা অদমযর জীিজে 
অজেকটা কড়ফফজিন্ট অযাি কজর ড়দজয়জছ। নসাজয়তা ওর লাইজফ 
আসার আজগ অদমযর নসল্ফ আইজিড়ন্টড়ট ড়িয়ার ড়ছল ো। একটা 
খ্াড়ল খ্াড়ল জায়গা ড়ছল। নর্টা পড়রপূর্ি কজর ড়দড়েজলা নসাজয়তা। 

ড়শড়লগুড় র নছাট্ট সাজাজো িাড় টায় নসাজয়তার সজে প্রর্ম নদখ্া 
হয় অদমযর। নসাফায় িসা অদমযর পাজশ িজস ড়েজজই ড়গজয় 
ইজরািাকশে কজর নসাজয়তা। 

- "হাই, আই এম নসাজয়তা, ইউ আর নসা হযাডসাম। ইউ জাস্ট 
ওয়াও। ইউ লুক লাইক টম কু্রজ।" প্রাজর্ােল নসাজয়তার িিিজি 
ফসিা মুজখ্ িাদাড়ম চু্জল নপছে নর্জক সূজর্ির আজলা পজ  নকমে 
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নর্জো ড়েস্পাপ নছাট্ট ড়শশুর মত লাগড়ছল অদমযর। অোড়িল 
হাড়সজত নটাল প জল আজরা নর্জো অদু্ভত সুন্দর লাগজছ। নমজয়টার 
হাাঁটাচ্লা, কর্া িলা সজিজতই নকমে নর্জো একটা সুর আজছ। 
একটা ড়রদম। নর্ই সুর হয়জতা অদময এজতাড়দে খু্াঁজজ চ্লজতা। 

- নকয়া নসাচ্ রজহ নহা ড়মস্টার ?? আো আপ অরকুট, নফসিুক 
ইে সি নম নহা? " অদময ভািজছ এইটুকু নমজয় এজতা অযািভান্স ? 

- হা, অরকুট নম অি র্াদা নেড়হ রজহতা হু, নফসিুকজম সাচ্ি 
করজক নদজখ্া। 

- দাাঁ াও, ড়ক োজম আজছ িলুে নতা? 

- তুড়ম িািংলা পাজরা ? অদময িাসু, সাচ্ি কজরা। নদজখ্া। আমার 
ছড়ি আজছ। 

- " ওয়াও, ড়ক দারুর্। উফ্। একদম অিয় কুমাজরর মজতা 
লাগজছ। ওহ ইজয়স, আড়ম সি ভাষা পাড়র িলজত, িািংলা, ড়হড়ন্দ, 
ইিংড়লশ, নেপাড়ল। এর পর নফ্র্ঞ্চ, জামিাড়ে, ইটাড়ল সি ড়শখ্জিা। 
আড়ম ফ্র্যােড়ফজে ভড়তি হজিা, নদে ওখ্াজে িাড়ক লযািংগুজয়জ ড়শজখ্ 
নেজিা, ড়িকস আড়ম একজে এয়ার এযাজটজডন্ট হজত চ্াই। সি 
ভাষা জােজল, আড়ম র্াত্রীজদর নিটার নহল্প করজত পারজিা। জাজো 
আমার মাজয়র অিয় কুমার নফিাড়রট। মা িজল তুড়ম অিয় এর 
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মজতা। িাট আমার নতা টম কু্রজ এর মজতা লাজগ।" নসাজয়তাজদর 
ড্রড়য়িং রুজম িজস ওর মাজয়র জজেযই অজপিা করড়ছল অদময। 
এতির্ নসাজয়তার সজে কর্া িজল িুঝজত নপজলা অদময নর্ ওজক 
ড়েজয় নিশ ভাজলাই আজলাচ্ো হয়। মজে মজে একটু লজ্জাই পায় 
অদময। ও নর্ এজতা হযাডসাম নদখ্জত নসটা ও জােজতা তজি 
এভাজি ভাজিড়ে কখ্জো। আসজল ওর নফ্র্ড সাজকিজলর মজিয ওই 
একমাত্র নর্ সরকাড়র চ্াকড়রর ড়দজক নছাজটড়ে, িাড়ক সিাই চ্াকড়র 
নপজয় নগজছ। একমাত্র অদমযই িাস নটে নর্জকই িযািসা করজতা। 
ওর ইজে ড়ছল িজ া ড়িজজেসমযাে হজি। নসটা এই আোশ িছজরই 
নমাটামুড়ট সফল িলা র্ায়। এখ্ে শুিু োম বতড়র করজত হজি। 
এমে ড়কছু করজত হজি র্াজত অদমযর নেমজফম দু'নটা আজরা িতড়দ্ধ 
পায়। তজি সড়তয অদমযর নচ্হারা তাড়কজয় নদখ্ার মজতা। ছ' ড়ফট 
হাইজটর লম্বা সুপুরুষ অদময সড়তয নর্জো ড়সজেমার ড়হজরা। মজে 
হয় নর্জো রুজপাড়ল জগত নর্জক সদয নেজম আসা নকউ। কাজলা 
রজের স্করড়পওটা ড়েজয় র্খ্ে ড়েজজই ড়িড়ভন্ন জায়গায় মুভ কজর 
অদমযজক তাড়কজয় নদখ্জি ো এমে নলাক পাওয়া মুশড়কল। তখ্ে 
প্রর্ম প্রর্ম নফসিুক। নসই নর্জক শুরু হজলা নসাজয়তার সজে 
িনু্ধত্ব। ও তখ্ে িাস টুজয়লভ কমড়িট কজর ফ্র্যােড়ফজে ভড়তি হজয় 
নকালকাতায় ড়সড়টিং। নহাজস্টল নর্জক সময় নির কজর অদমযর সজে 
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নদখ্া, শড়পিং, একটু নিড়শ সময় ড়েজয় দী া ড়কিংিা নগায়ায়  ুরজত 
র্াওয়া। তাও শুিু একটা ড়দজের জেয। তখ্ে ড়দজে চ্ার লাখ্ কজর 
টাকা অযাকাউজন্ট নোজক অদমযর এজতা টাকা নকার্ায় খ্রচ্ করজি 
ও নসটাই িুঝজতা ো। কখ্জো কখ্জো সারাড়দে ফ্লাইজট ফ্লাইজটই 
 ুজর নি াজতা নসাজয়তাজক ড়েজয়। নকালকাতা নর্জক নগায়া, নগায়া 
নর্জক হায়োিাদ, হায়োিাদ নর্জক ড়শড়লগুড়  নসাজয়তাজদর িাড়  
এভাজিও  ুজর নি াজতা। প্রাজর্ােল, ফুল ওফ লাইফ নমজয়টার 
সজে র্াকজত নিশ ভাজলা লাগড়ছজলা অদমযর। নসিার দু’ড়দে 
র্াকার িযাে হজয়ড়ছল নগায়াজত। নকাজোভাজি মযাজেজ কজরড়ছজলা 
নসাজয়তা। নহাজটজল অজপিা করড়ছল অদময। টযাড়ক্স ড়েজয় নহাজটল 
ওটুর সামজে নপৌঁছাজলা নসাজয়তা। নহাজটজলর উইজডা ড়দজয় 
নসাজয়তাজক নদখ্জছ অদময। প্রায় অদমযর কাছাকাড়ছ হাইট। বু্ল 
নিড়েম আর নহায়াইট ড়িভজলস টপ, ব্লযাক ড়স্টজলজটা, নেট নহয়ার, 
সােগ্লাস সি ড়কছু ড়মজল অদমযজক ছাড় জয় র্ায় নর্জো, আর মুজখ্ 
নসই পড়রড়চ্ত প্রাজর্ােল হাড়স, একদম কযাটড়রো কাইফ অদময 
মজে মজে ভাজি। নফাজে কর্া িলজত িলজত নহাজটজলর ড়দজক 
এড়গজয় আসজছ ও। কাজরা সজে কর্া িলজছ। দশ ড়মড়েজটর মজিযই 
অদমযর রুজম নপৌড়ছজলা নসাজয়তা। অদময অজপিা করড়ছল। অদময 
িারিার আয়োয় মুখ্ নদখ্ড়ছল। একটু নর্ে নিড়শই অজপিা 
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করড়ছল আজ নসাজয়তার জেয। দরজাটা খু্জলই অদমযজক জড় জয় 
িরজলা নসাজয়তা। অদময নকমে নর্ে ভয় নপজয় র্ায়। তখ্জো 
অদময নকার্ায় নর্জো একটা কেড়ফউশজে ড়ছল এই সম্পকি ড়েজয়। 
ও ড়েক জড় জয় ড়েজজর কজর ড়েজত পাজর ো ড়কিংিা পাজরড়ে। 
নকার্ায় নর্জো িারিার ড়মজসস নছত্রী মাজে নসাজয়তার মা িাাঁিা হজয় 
দাাঁ ায়। অদমযর ভািোজত কতগুজলা ড়িষয় ড়িয়ার ো। নসাজয়তার 
কাজছ নসই ড়িয়াড়রড়ট-টা পায় ো অদময। নসই কারজেই খু্ি  ড়েষ্ঠ 
হজত পাজরো অদময। 

- নহায়াই ইউ ড়িজহভ লাইক ওল্ড মযাে? আই নহইট অল্ড মযাে। 
িজল ড়খ্লড়খ্ল কজর হাসজত র্াজক নসাজয়তা। অদমযর নভতজর 
একটা িাচ্চাড়ম আজছ। ড়কন্তু নসটা ও খু্ি কষ্ট কজর নেজক নরজখ্, 
একটা ইজমজ বতড়র কজর নরজখ্জছ, একটা অদতশয নদওয়াল। নর্টা 
নকউ ভােজত পাজরড়ে। নসই কারজেই নসাজয়তা চ্ায় অদময 
সিসময় ওর কজলজজর িনু্ধজদর মজতা হজয় র্াক। নসাজয়তার 
কর্াজত ড়কছুটা আেস্ত হজয়ই অদময এড়গজয় আজস নসাজয়তার 
কাজছ। 

- ওজক নিড়ি, নহায়াট ইউ ওয়ান্ট ? িজল নকাজল জড় জয় ড়েজয় 
গভীর চু্মু নখ্জত শুরু করজলা নসাজয়তার নোাঁজট। নসাজয়তার 
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তুলতুজল েরম শরীজর আলজতা স্পজশি পাগল কজর ড়দজত চ্াইজলা 
অদময। ওর িুজক নকামজর োড়ভজত নোাঁজটর স্পশি এজক ড়দজত 
চ্াইজছ অদময। হোৎ অদমযজক ছাড় জয় ড়ছটজক সজর নগল 
নসাজয়তা। 

- ড়িজ অযািম। আই এম েট ড়প্রজপয়ার ফর দযাট। ড়িজ ট্রাই টু 
আডারস্টযাড। আড়ম এখ্জো অজেক নছাজটা। ড়িজ।' 

নসাজয়তার িযিহাজর ড়কছুটা আহত হজলা অদময। মাজঝ মাজঝ এই 
িযািহারগুজলাজত অদময অিাক হজয় র্ায়। তজি কখ্জো নসাজয়তার 
ড়দজয় রাখ্া গড়ড নপজরায়ড়ে। অদময ওজক ভরসা ড়দজলা। 

-আর কখ্জো এরকম হজি ো। ড়িোস নরজখ্া। এরপর নগায়ার 
উজদ্দশয রওো ড়দজলা দু’জে। (চ্লজি) 
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সুজখ্র শীত 

েীতা কড়ি 

 

নপৌষ এজলা, মা  এজলা, এজলা শীত ড়েজয় 

শীজতর কাাঁপে শুরু শুখ্া হাওয়া ড়দজয় 

চ্াড়রড়দজক ফুল আর প্রজাপড়ত র্ত 

মজোরম নশাভা নদখ্ সুন্দর কত। 

 

নপৌষ মাজস নপৌষালা আর চ্ ুইভাড়ত 

কড়চ্ নচ্াজখ্  ুম নেই, মহা মাতামাড়ত 

নশষ হজল িষিার র্ত কলতাে 

ড়হজমর পরজশ েদী গায় কুলুতাে। 

 

দু-পাজরর সাজর্ নর্ে নপ্রম নপ্রম নখ্লা 

দু-জেজকই ভাজলািাড়স এজসা এই নিলা 
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ও পা ার চ্াটুজজ যরা র্াজে পুরীজত 

আমাজকও নর্জত ড়দও ওোজদর সাজর্। 

 

তুড়মও চ্জলা ো, ওজগা, ভাজলা হয় তজি 

দশিে কজর আড়স জগন্নার্-নদজি 

টুড়রজস্টর দল এজস  জর ড়ভ  কজর 

নিড়িিং গুড়ছজয় ড়েও, টাকা নদজি পজর। 

 

মরসুড়ম ফুজল ফুজল ভজর চ্াড়রড়দক 

িাড়লয়া, ড়জড়েয়া, আর গাাঁদা রজি ড়েক 

ফুলকড়প, িাাঁিাকড়প, মটজরর শুাঁড়ট 

নরাঁজি ড়দও নিৌমা সরজষজত পুাঁড়ট। 

 

ড়পজেপুড়ল পাজয়জসর মহা সমাগম 

নখ্জুজরর গু  চ্াই, চ্াই চ্মচ্ম 
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সরস্বতী পূজজাটাও জজম মহা শীজত 

নগাটা-নসদ্ধ পরি হয় শীতলা-ষষ্ঠীজত। 

 

গ্ৰীজে ভ যাপসা গরম, িষিায় দুজভিাগ 

শীত িুড়  শীত এজো, কড়র উপজভাগ 

নরাদু্দজর িজস িজস আড্ডাটা জজম 

েজভম্বজর প াজশাোর চ্াপটাও কজম। 

 

মাসীমা, ড়পড়সমা সি মুজখ্ ড়েজয় পাে 

ড়টড়ভ ড়সড়রয়াজলর সজি কজর জয়গাে 

নপৌষলক্ষ্মীর পূজজা হয়,নমলা কত শত 

শীত এজল আেজন্দর নেউ আজস র্ত 

এজসা নপৌষ, নর্ও ো, এই িড়ল সজি 

শীত এজল তজিই নতা এেজয় হজি। 
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শীত  ড়েজয় এল 

অড়িড়মত্র 

 

শীজতর পরশ আজছ 

গরম চ্াজয়র নিাাঁয়ায়, 

 শীতটা জাোে ড়দজলা 

 কমলাজলিুর নকায়ায় ! 

 োডা মালুম হজলা 

নসাজয়টাজররই নরাাঁয়ায়... 

 মেটা নকজ  ড়েজলা 

 েজলে গু  আর নমায়ায় ; 

 শীতকাজল নিশ লাজগ 

 নলপমুড়  ড়দজয় নশাওয়ায়। 

 ভয় লাজগ শুিু োডা  

 জজল গাত্র নিাওয়ায় ! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭১ 

 নক িজল শীত ড়েেুর ?  

 জাদু আজছ তার নছাাঁয়ায়... 

  িাহাড়র ফুজলর নশাভায়  

  নস আমার মার্া নোওয়ায়...।। 
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নপ্রতপুরী 

িরুর্ নমাহরী 

 

নপৌষ মাজসর কুয়াশােন্ন ড়েঝুম রাত,  ড় র কাটায় প্রায় দুজটা ছুাঁই 
ছুাঁই। ড়শিপুর নর্জত আরও সাত নক্রাশ িাড়ক। ভুত নপ্রত এসি 
গ্ৰামাঞ্চজলর  প্রচ্ড়লত অন্ধড়িোজস নতায়াক্কা ো কজরই নিড়রজয় 
পজ জছ অেন্ত। কড়র্ত আজছ ড়শিপুজরর দড়ির্ প্রাজন্তর ভিপ্রায় 
নপ্রতপুরী োড়ক অশরীরী আত্মার মততুযপুরী। হা হীম করা োডায় 
অন্তত কাশীমপুজর দাাঁড় জয় একটা ড়সগাজরট মুজখ্ ভািজত র্াজক 
জীিাত্মা ড়ক সড়তযই অড়িেের। সড়তযই ড়ক মােিাত্মা নপ্রত আত্মায় 
পড়রর্ত হয়। 

ড়শিপুর গ্ৰাজমর সকজলর মজিয ভুত োমক ভয় এতটাই নচ্জপ 
িজসজছ নর্ তড়  ড়  অেন্ত নসখ্াজে ছুজট এজসজছ। নলাকমুজখ্ 
প্রচ্ড়লত নিশ ড়কছু স্বাভাড়িক ও অস্বাভাড়িক মতত মােুজষর আত্মার 
ড়মলে  জটজছ ওই পুরীজত। নশাো র্ায় গভীর রাজত নসখ্াে নর্জকই 
নভজস আজস নকাজো নমজয় মােুজষর আতিড়চ্ৎকার। এই ভুত-নপ্রত 
নকড়িক ড়িোস নর্জক ও গ্ৰাজম তাড়িক ওঝার উপেি নিজ জছ। 
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বতরী হজয়জছ িািা ড়ত্রজলাচ্জের মড়ন্দর। অেজন্তর খ্টকা লাজগ 
এখ্াজেই িাক্তার র্াকা সজেও নরাগ নগা া নর্জক ড়েমূিল নকে 
হজেো। নকে তাড়িক িাইজর নর্জক গ্ৰাজমর ভয়গ্ৰস্ত মােুষজদর 
অভয় ড়দজলও ওই পুরীর নভতজর প্রজিশ করজছ ো ? তজি ড়ক 
সজষির মজিযই রজয়জছ ভুত ? 

প্রায় দুড়দে অেন্ত পুরীর আজশপাজশর টুকজরা টুকজরা খ্িড়চ্চত্র তুজল 
িজর িতহৎ ড়চ্জত্রর সন্ধাে করজত র্াজক। অেযড়দজক িািা 
ড়ত্রজলাচ্জের মড়ন্দজরও ভজক্তর সিংখ্যা িা জত র্াজক। কাজলা নপাশাক 
পড়রড়হত পাডারা এই সুজর্াগ কাজজ লাড়গজয় খু্াঁজজ পায় অর্ি প্রাড়ির 
সহজ পন্থা। সিার অজাজন্ত গভীর রাজত অেন্ত ওই পুরীর নভতজর 
প্রজিশ কজর। 

আজ িাজরা িছর পজরও অেন্ত নসখ্াে নর্জক আর ড়ফজর আজসো। 
এখ্ে গ্ৰাজমর মােুষ পুজরাপুড়র ভূজতর কিজায়। ড়ত্রজলাচ্জের মড়ন্দর 
আকাশ ছুাঁজয়জছ। পুরীর রহসয অিরা রজয় নগজছ। পুজরাড়হত নজাজর 
নজাজর মি প জছ "জয় ড়ত্রজলাচ্জের জয়.." ভজক্তরও তাল ড়মড়লজয় 
িজলজছ... "জয় জয় ড়ত্রজলাচ্জের জয়।" 
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ড়দজের নশজষ 

অড়েজমষ পড়িত 

আজ নতামায় খু্ি মজে প জছ মা 

জাজো মা - বশশজির িতড়তগুজলা নচ্াজখ্ ভাাঁসজছ, 

সফলতার শীজষি নর্জকও 

নর্ে ড়েজজজক খু্ি অ-সফল মজে হজে। 

নতামার মজে পজ  মা - 

র্খ্ে আড়ম নছাট ড়ছলাম 

তুড়ম আর িািা আমায় সিিদা িলজত, 

"িািু নতামায় অজেক ি  হজত হজি 

অজেক প াশুজো করজত হজি 

মােুজষর পাজশ নর্জক তাজদর প্রজয়াজজে 

সাহাজর্যর হাত িা াজত হজি", 

তুড়ম ড়িোস কর মা - 

আড়ম নতামার ও িািার প্রড়তড়ট কর্া 
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অিজর অিজর পালে কজরড়ছ, 

এমেভাজি চ্লজত চ্লজত 

কজি নর্ িািিজকযর নদারগ ায় নপৌজছ নগলাম 

জােজতই পারলাম ো। 

জাজো মা, এখ্ে নতামার নছজলজক পুজরা িািংলা নচ্জে 

শুিু নতামরাই নদখ্জত নপজল ো 

" নতামাজদর স্বজে " নদখ্া নসই েিত্রড়টজক। 

জাজো মা - সফলতা সিিদা আমায় তা া কজর আর িজল 

আমার নপ্রজম পাগল হজয় 

হাড়রজয়ছ নতামার গ্ৰাম, 

হাড়রজয় নফজলছ নতামার 

আপেজেজদর, 

হাড়রজয়ছ নতামার খু্ড়শজক, 

তাই নতা আড়ম ভড়িষযৎ প্রজন্মজক িাতিা ড়দজত চ্াই 

জীিজের রেমজঞ্চ সময়-সীমা খু্িই সীড়মত। 
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ড়দে নকে িদলাজে ো 

শাড়কলা খ্াতুে 

 

ফুটপাজতর পাজশ এখ্েও কাদাঁজছ তারা খ্ািাজরর জেয, 

নকজো নকাজো নলাক তুজল ড়দজে ো, তাজদর মুজখ্ অন্ন 

এরাই কড়চ্কাাঁচ্া ড়শশু নদজশর ভড়িষৎ 

তারাই একড়দে ফুটপাজর্ ড়েিঃজশষ হজয় র্াজে হোৎ ; 

িাাঁচ্াও এজদর দাও হাত িাড় জয় - 

একিার তুজল োও ড়েজজর ভাই নিাে, সন্তাে নভজি, 

নদজশজতা অজেক ড়িড়গ্ৰিারী িযড়ক্ত োজমই ড়শড়িত 

মােিতা নিাি সি নলাপ নপজয়জছ কাজজ েয় দীড়িত 

কটা টাকা িযয় কজরা নসই অোহাড়রজদর জেয ; 

ওজদর কাজছ অযাখ্া পাজি িজল িেয - 

নকজো এখ্েও ড়শশু শ্রড়মক কাজজ িযস্ত ? 

নর্ িয়জস তাজদর র্াকজত হজতা প াশুো মি, 
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দরকার ড়েয়ড়মত নখ্লািুলা, ড়েয়ড়মত িযায়াম 

তার পড়রিজতি ঝজ  শুিু  াম-সন্ধযা সকাল। 

সিই পাল্টাজে সমজয়র সাজর্ সাজর্ 

তজি তারা মরজছ নকজো  াত-প্রড়ত াজত 

ইজে কজর সিিস্ব দাে কড়র তাজদর কাজছ 

র্ড়দ হাত িাড় জয় নদয় আরও নকউ ড়পছজে 

মজে হজে  ুচ্জি তাজদর দুিঃখ্, কমজি িযার্া, 

তখ্ে আর রাস্তার পাজশ নদখ্া র্াজি ো অোহারীজদর মার্া 

এজসা র্াই এড়গজয় নদই হাত িাড় জয় 

তাজদর দুিঃখ্, কষ্ট, ভাগ কজর ড়েজত 

ড়দজয় নদই ড়কছু অিংশ আমাজদর নর্জক 

অজেক পাই কড়র অপচ্য়, নফজল নদই অজেক খ্ািার 

তাজদর-নক একটু ড়দজলও স্বে নদজখ্ েতুে কজর িাাঁচ্ার।। 
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চ্ার োরী চ্ড়রত্র 

 অিড়ল নদ েন্দী (মম)

 

শীজতর পুজজাজত এক ড়িরাট িেীর পত্নী একড়ট খু্ি দামী পশজমর 
শাল ড়েজজর হাজত এক নেত পার্জরর নদিী মূড়তিজক পড় জয় 
ড়দজলে। এমে সময় তাাঁর ড়পছজে দাাঁড় জয় র্াকা এক গরীি মড়হলা- 
ড়কছুটা পাগলী, পরজর্ ড়ছন্ন, সূড়তর একড়ট িস্ত্র, শীজত একদম 
জজ াসজ া, নস নদৌজ  ড়গজয় ঐ শালড়ট খু্জল ড়েজয় ড়েজজর নোিং া 
গাজত্র জড় জয় ড়েল, আর আেজন্দ হাততাড়ল ড়দজত ড়দজত ড়দজত 
নজাজর নজাজর নজাজর হাসজত লাগল... তখ্ে িেী মড়হলা নতা 
নক্রাজি এজকিাজর আজিয়ড়গড়রর মত কর্া িলজলে। মড়ন্দজরর 
রিকগর্ ছুজট এজস ওই শালড়ট নটজে খু্জল ড়েল। আর ওজক  া  
িজর িাইজর নির কজর ড়দল। ও দাাঁড় জয় দাাঁড় জয় দাাঁড় জয়, দূর 
নর্জক নদিী মূড়তিজক নদখ্জত লাগজলা...। 

এমে সময় এক সািুেী এজলে। মড়ন্দজর েুকজলে। ওই িেী মড়হলা 
তখ্ে আর একড়ট অড়ত মূলযিাে পশজমর শাল ওই সন্নযাসীেীর 
অজে জড় জয় ড়দজলে। উড়ে হাড়সমুজখ্ আড়শস ড়দজলে, " নতামার 
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মে িেী নহাক! " এরপর উড়ে িাইজর এজস ড়েজজর গা নর্জক ওই 
দামী শালড়ট খু্জল আপে হজস্ত ওই দড়রো রমর্ীড়টর গাজয় পড় জয় 
ড়দজলে। তখ্ে আিার নস আেজন্দ হাততাড়ল ড়দজত ড়দজত ড়দজত খু্ি 
নজাজর নজাজর নজাজর হাসজত লাগল। আর ওই িেী মড়হলা এজস 
ওই গরীি মড়হলাজক পাজশর নদাকাে নর্জক প্রচু্র খ্াদয, িস্ত্র ড়কজে 
পুজজার মত কজর উপহার ড়দজলে। এরপর নর্জক ওই িেী রমর্ী 
প্রজতযহ ওই মড়ন্দজর এজস ওই ড়ভখ্ারীেী মড়হলাজক পুজজা ড়দজয় 
র্াে। 

চ্ার োরী জগজত চ্ার রকজমর। নেত প্রিরা নদিী মূড়তিরূজপ। 
িেীপত্নীরূজপ। ড়ভখ্াড়রড়েরূজপ। সািুেীরূজপ। 
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পাে প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- ড়রয়া 1.0 

নলখ্ক- অড়রন্দম মুখ্াড়জি 

প্রকাশেী- পালক পািড়লজকশে 

পাে প্রড়তড়ক্রয়া- নদিড়িতা ন াষ 

 

নলখ্ক অড়রন্দম মুখ্াড়জির নলখ্া 'ড়রয়া 1.0' একটা নগাজয়ন্দা 
কাড়হেী। এখ্াজে ড়রয়া োজমর একড়ট সািারর্ নমজয় প াশুো নশজষ 
ভাজলা চ্াকড়র নছজ  ড়েজজর ভাজলা লাগার ড়জড়েস 
নগাজয়ন্দাড়গড়রজকই নপশা িা াজোর ড়সদ্ধান্ত নেয়। এজত তার মাজয়র 
অমত র্াকজলও ওসি পাত্তা ো ড়দজয় অদময ইোশড়ক্ত ও 
িুড়দ্ধমত্তার দরুে প্রর্মিারই অভািেীয় সাফজলযর ড়শখ্জর নপৌঁজছ 
র্ায় ড়রয়া, র্ার মুজখ্র ভাষা, ভািভড়ে এখ্েকার শহজরর নছজল 
নমজয়জদর মত। মুজখ্র উপর নকাে কর্ার উত্তর নসাজাসুড়জ িজল 
নদওয়া তার স্বভাি আর এইজেয অশ্লীল শব্দ প্রজয়াগ ড়িিা নিাি 
হয় ো নস। কাড়হেীজত িড়র্িত - প্রর্মিার নগাজয়ন্দাড়গড়রজত ড়রয়া 
এমে একটা রহজসযর জাল উজন্মাচ্ে করার দাড়য়ত্ব পায়, নর্খ্াজে 
পুড়লশ আপাতদত ড়ষ্টজত আত্মহতযার  টো িজল এড় জয় নর্জত 
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নচ্জয়জছ িারিার। ড়কন্তু, কজয়কটা হুমড়কর ড়চ্ড়ে আর ড়ভন্নড়ভন্নভাজি 
মতত িযাড়ক্তগুজলার মজিয একটা নর্াগসূত্র  খু্াঁজজ নপজত ড়রয়া আজরা 
গভীরভাজি এই নকজস রহসয নভদ করজত উদযত হয়। এমেড়ক 
ড়েজজর পড়রিারজক এই নকজসর অিংশীদার কজর নফজল র্াজত 
অপরািী শোক্ত হজত সুড়িজি হয় আজরা। নর্ মােুষড়ট িহু িছর 
আজগর প্রড়তজশাি স্পতহায় এতগুজলা খু্ে কজর র্াড়েল ড়রয়ার 
অসামােয িুড়দ্ধমত্তার নজাজর অিজশজষ নসও িরা পজ । এই কাড়হেী 
শুরু নর্জক নশষ অিড়ি এক অজমা  আকষির্ পােকগর্জক আেে 
কজর রাখ্ার মজতা। সড়তযই অসািারর্ নগাজয়ন্দা গজল্পর স্বাদ নপজত 
িইড়ট ড়কেজত প্রকাশেীর সাজর্ নর্াগাজর্াগ করজতই পাজরে 
পােকগর্।। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 

 

सुभाषितम् - 

पयःपानं भुजङ्गानां केवलं षविवर्द्धनम्। 

उपदेशो षि मूर्ाधणां प्रकोपाय न शान्तये।। 

 

উচ্চারর্ - 

পয়িঃপােিং ভুজোোিং নকিলিং ড়িষিদ্ধিেম্। উপজদজশা ড়হ মূখ্িাোিং 
প্রজকাপায় ে শান্তজয়। 

 

অর্ি - 

সাজপর পজি দুগ্ধপাে নকিল ড়িষিিিেমাত্র। নসইরূপ মূজখ্ির প্রড়ত 
উপজদজশ নকিল তাহার রাগ িাজ , শান্ত হয় ো। 
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পরমারু্ কড়িতা 

ড়েজিদজে- হড়রচ্রর্ দাসমুন্সী 

 

নছাটজিলার সকল িতড়তর সজে নদখ্া করজিা আড়ম, 

আজ পুরাতে িাড় র সকল ইজটর সজে কর্া িলজিা আড়ম। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমারু্ কড়িতার ড়িভাজগ র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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পােজকর মতামত নেপজর্য- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মতামত 
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজর্র অেুজপ্ররর্া, জাোে 
আপোর অড়ভজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ১৭১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়     নেট 
ফড় িং । নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত ভুলজিে 

ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাোে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাি করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোজত পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোজল িক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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আেমজে 

Camera-man of the week 

অেুষু্টপ চ্ক্রিতিী 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭১ 

১৩ই ড়িজসম্বর, ২০২০ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদষ্টা তর্া সহ-সম্পাদক মিলীিঃ আড়ল নমাস্তাফা, 
সিড়ষি িড়র্ক, দীপজজযাড়ত গােুড়ল, রাজ আড়রফ, 

অড়ভড়জৎ দাস ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়িিিায়। ছ া, কড়িতা, অরু্গল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজিয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাি।। 


