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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী ও শাড়কলা খ্ারু্ে।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 
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- ড়েমিালয ন াষ, মহাজের্া িসু, র্ন্ময় নদি, 
সায়রী লাহা, র্াড়মম হাসাে, শিংকর হালদার, োজজশ 
মাহমুদ, নদিড়ির্া ন াষ, অড়িড়মত্র, জাহাঙ্গীর নহাজসে, 
নমাহর ভট্টাচ্ার্যিয, পজহলী পাল, রাজড়ষি পাল, সালুজো 
সরকার, নসৌড়মর্ সরকার, েীর্া কড়ি, রাহুল হালদার, 
হড়রচ্রণ দাসমুন্সী এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, শাড়কলা খ্ারু্ে ও ড়িভাে চ্ক্রির্িী। 
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ফড় িং কথা 
নেট ফড় িং এর নলখ্ক-নলড়খ্কা, পাঠক-পাড়ঠকাজদর ভাজলািাসা 
ড়েজয় পাজয় পাজয় নেট ফড় িং নপৌঁজে নেল ১৭৫ সিংখ্যায়। শুরুর 
ড়দে নথজকই নেট ফড় িং এর নলখ্করা নর্যমে আেন্দ ও উৎসাজহর 
সাজথ নেট ফড় িং এ ড়লজখ্ নেজেে ড়ঠক নর্মড়ে আমাজদর 
পাঠকরাও সমাে ভাজলািাসা ড়দজয় নলখ্াগুজলা পজ জেে। 
কজয়কড়দে আজেই নকাচ্ড়িহার িইজমলায় প্রকাড়শর্ নেট ফড় িং 
কড়ির্া সিংকলে পাঠকজদর কাজে অজেক ভাজলািাসা নপজয়জে। 
িইজমলার স্টজল আমাজদর িহু নলখ্ক-পাঠকজদর সাজথ েল্প 
হজয়জে, আড্ডা হজয়জে। এই সুন্দর ড়দেগুজলার জেয আিার একটা 
িেজরর অজপিা কজর থাকজর্ হজি। ইড়র্মজযয কজরাো পড়রড়িড়র্র 
জেয িড়ের্ হজয় নেজে নকালকার্া িইজমলা, র্াই িই-নপ্রমীজদর 
অজেজকরই মে খ্ারাপ। আমরা সকজলই ভাজলা ড়কেুর অজপিা 
কজর আড়ে এখ্ে। আশার কথা হল আোমী ১৬ই জােুয়াড়র নথজক 
প্রথম সাড়রর কজরাো নর্যা্াজদর ড়টকা নদওয়ার প্রড়ক্রয়া শুরু হজি। 
র্ার পরির্িীজর্ যাজপ যাজপ সকজলই এই ড়টকা পাজিে। র্িু নচ্াখ্ 
রাঙাজে সম্প্রড়র্ ড়িজটজে যরা প া কজরাোর েরু্ে প্রজাড়র্, র্াই 
সকলজকই সািযাে থাকজর্ হজি। 
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সঙ্গম 

ড়েমিালয ন াষ 

 
র্যখ্ে নর্ামার ড়িপরীর্ রূপ শান্ত কজর... 

আড়ম ড়িজপ্রসজের টযািজলট খ্াই ো... 

আড়ম ড়লপ্ত হই অেয রকম সঙ্গজম... 

শরীর িড়হভভ ির্ সঙ্গম... 

িড়ণজকর সুখ্ েয়... 

র্াই িাজরিাজর ড়লপ্ত হই... 

একিার 

দুইিার 

ড়র্েিার 

অেড়ণর্ িার 

মাজসর পর মাস 

িেজরর পর িের 
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কাল নথজক মহাকাজল 

রু্ড়ম জােজর্ও পাজরা ো... 
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উপলিয রু্ই 

মহাজের্া িসু 

 

উপলিযটুকু ড়েড়লস র্যর্ড়দে 

মাড়খ্ড়ে োজয় লাঞ্ছোজদর- 

শুযু রঙীে সুজর্া 

িুুঁজেড়ে অন্তহীে। 

 

সুজখ্র পালক োজয়র কাজে নফজল 

অিজশজষ নসই দভজরই ড়দড়ল নঠজল। 

 

নসই পালজকর ড়চ্হ্নটুকু 

আুঁকজ  যজর থাকা 

দী ি ড়েড়শ কার্র হজয় 

অজপিাজর্ থাকা... 
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রাড়ত্র নশজষ অজপিারা 

স্বপ্ন হজয় ওজঠ 

আর ড়দজের আজলায়, র্ারাই র্খ্ে 

গ্লাড়ের মজর্া নফাজট। 

 

গ্লাড়ের খ্াজম স্বপ্নগুজলা 

লুড়কজয় নফলা নসাজা। 

আর সিটা নজজেও ড়মজথয আশায় 

কল্পোজদর নখ্াুঁজা।। 
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অমলর্াস 

র্ন্ময় নদি 

 

ড়চ্জলজকাঠায় লুকজো আজে নরাদ। সদর দরজা 

ড়দজয় নেজম আজস ঝণিা। নর্ামাজক েুুঁজর্ এজস 

অগুেড়র্ নম  নখ্লা র সাজায় এজলাজমজলা চু্জল 

 

নদজহ ঝরাপার্ার স্বরড়লড়প। নঠাুঁজট নপ্রড়মজকর 

ড়ঠকাো। আমার নোুঁয়ায় রু্ড়ম ড়িিােী িসন্ত। 

িুক নেজক র্যায় প্রজাপড়র্ আর একরাশ ফুজল 

 

এজসা, নকাে এক েভীর রাজর্ চু্পচ্াপ দাুঁড় জয় থাড়ক 

সমুজের পাজশ। নেউ গুড়ে। আকাজশর িুজক র্ারাজদর 

ড়ভ  নদজখ্ ভাড়ি, এই র্যড়দ জীিজের েড়র্পথ হয় র্জি 

নর্ামার হাজর্ হার্ নরজখ্ নহুঁজট র্যাজিা পতড়থিীর নশষ প্রান্ত 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৫ 

এর্সি ড়িহ্বলর্ার মাজঝ এর্টুকু জাড়ে, রু্ড়ম নভাজরর 

অমলর্াজসর মজর্া পড়িত্র। নচ্াখ্ ঊষার মজর্া শান্ত। 

 

দুজটা সম্পভণি আলাদা মােুষ। ড়ভন্ন শহর। এর্ড়দজের নচ্ো 

অথচ্ মজের অন্দরমহজলর কথা দু’জজে ড়ক সড়র্য জােজর্া ? 
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নর্ামার জেয 

সায়রী লাহা 

 

র্যড়দ আিার কখ্জো নদখ্া হয়, 

নর্ামার কপাল জুজ  আস্ত একটা লাল টুকটুজক চ্ন্দ্র ড়িনু্দ 
আুঁকজিা। 

আরও একিার িাক োম যজর িাকি। 

নপ্রম হাড়রজয় সিাই নর্া েরু্েজক খু্ুঁজজ নেয়, আড়ম ো হয় নর্ামার 
কথা নভজি সারাজীিে ড়েজজজক নদাষাজরাপ করজিা। 

ড়িিংশ শর্াব্দীজর্ নথজকও আমরা ো হয় একটু অেয রকম োড়লশ 
করজিা। 

রু্ড়ম িলজর্ "আমরা িুজ া হজয় র্যাজিা ঝে া থামজি ো" 

আড়ম ো হয় র্র্ড়দে অজপিা করজিা, নর্যড়দে মাথায় কাজলা চু্ল 
খু্ুঁজজ পাজি ো। 

আড়ম ড়ঠক র্র্ড়দে নর্ামাজক ভালিাসজিা র্যর্ড়দে ো নলাজক 
আমাজক পােল িলজি। 
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ড়ঠক র্র্ড়দে র্যর্ড়দে আমার জীিজে নর্ামার ড়িকল্প খু্ুঁজজর্ চ্াওয়া 
আজশ-পাজশর মােুষগুজলা আমার ভালিাসা নদজখ্ ড়হিংজস করজি। 

ড়ঠক র্র্ড়দে র্যর্ড়দজে পড়রড়চ্র্রা িুজঝ র্যায় আমার নথজক 
নর্ামাজক আলাদা করা র্যায় ো। 

শরীর  ড় র কাুঁটায় ড়ি্ হজলও, হৃদয় িত্ হয় ো। 

নর্ামাজক অজেক খু্ুঁজজড়ে শহর জুজ , নদওয়াজল ড়িজ্ঞাপে ড়দজয় 
হজয়ড়ে হজেয। 

একড়দে ো হয় স্বপ্নগুজলা িন্দক নদজিা, িতড়র্ নকোর জজেয।। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ধ্রুি র্ারা 

র্াড়মম হাসাে 

নরাদ কুয়াশায় ফুড়রজয় নেজে 

এই দু’নিলা  

নমজ  নমজ  অদতশয প্রজলজপ  

তর্ড়র হজয়জে 

ড়িষাজদর নমলা। 

আর ড়কেুিণ চ্লজি িুড়ঝ  

এই লুজকাচু্ড়র নখ্লা, 

জাড়ে রু্ড়ম করজি অিজহলা।  

ধ্রুির্ারা ভরা ড়েড়শরার্  

নর্ামায় িাকড়ে িাড় জয় হার্।  

পুজরাজো িইজয়র র্াজক  

পতষ্ঠাগুজলায় িতড়র্ জমাজো থাজক।  

প্রড়র্িা নশজষ নক কাজক মজে রাজখ্ ? 
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অপুর সিংসার 

শিংকর হালদার 

 

অপুর সিংসাজর অপু নেই 

একা িারান্দা আজও কাুঁজদ। 

 

সিংসাজরর প্রড়র্ড়ট অির আমার নচ্ো 

িইজয়র পার্ায় দতড়ির ভাজলািাসা ভুড়লড়ে 

এক মুহভর্িময় অোড়িল আেন্দ মাড়খ্  

নপৌজষর নকামল নরাদু্দজরর মজর্া। 

 

সুজখ্র স্বেি ফুুঁজ  ড়িষাজদর কাজলা নম  

উুঁড়ক নদয় মাজঝ মাজঝ, 

আকাশ আকাশ-ই থাজক, িুি নদয় র্ারা'রা  

আপে রীড়র্ নমজে। 
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এখ্েও হাড়সর নরশ হার মাোয় সভর্যি-নক। 

অজেক নর্যাজে দভজর রু্ড়ম থাকজলও 

হৃদজয়র িারান্দায় অমরজত্বর োপ... 

 

মজে হয় ো, হাড়রজয় নেজো আজলার ড়ভজ  

মােি েড়লজর্ েড়লজর্ নর্য িীজ েড় জয় নেজো 

ফুজল ফুজল মেিাড়েচ্ায়... ভ্রমর নজাজট 

ড়িগ্ধ নজােোয় পাপড় গুজলা র্রর্াজা। 

 

শুযু রু্ড়ম নেই। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্যাোজর্যাে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৫ 
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নো নমার ড়টয়াসি 

োজজশ মাহমুদ 

 

সন্ধ্যাজিলা নহাজস্টজলর সামজে রাস্তায় হাুঁটড়েল পল। মাথায় 
এজলাজমজলা কর্ ড়চ্ন্তা ড়েজয় অমলদার চ্াজয়র নদাকাজে ড়েজয় 
দাুঁ ায় ও। অমলদার কাজে এক কাপ চ্া আর একটা ড়সোজরট 
নচ্জয় যপ কজর নিজে িজস পজ , ভািজর্ থাজক ের্ কজয়ক 
িেজরর কথা। নসই উচ্চ মাযযড়মজকর পজর িাড়  নথজক নিড় জয়জে, 
গ্র্যাজুজয়শে হল, নপাস্ট গ্র্যাজুজয়শে হল, ড়কন্তু এখ্েও পেন্দ মর্ 
একটা চ্াকড়র নজাটাজর্ পারজলা ো। ড়িলযাড়ন্সিং আর ড়টউশে 
ড়মড়লজয় নিশ ভাজলা টাকাই নরাজোর কজর পল, ড়কন্তু ওর িাড় র 
নকউই র্াজর্ সন্তুি ো। ওর মা নর্া ওজক মুজখ্র ওপরই িজল, "র্যা 
টাকা নরাজোর হয় র্ার অজযিক নির্জের চ্াকড়র নপজলও হজি , 
ড়কন্তু চ্াকড়র নপজর্ হজি।" মে খ্ারাপ হয়, আরও ড়কেু কথা মজে 
পজ । সড়ির্ নফজর অমলদার িাজক ," ড়ক নর পল, চ্া-টা নে !" 
পজলর নচ্াজখ্ র্র্িজণ জল চ্জল এজসজে, এমে সময় ওর মজে 
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পজ  নোটজিলায় নদখ্া নসই জেসে অযান্ড জেসে এর অযাি টা 
"জো নমার ড়টয়ারস..." 
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প্রণয় সুখ্ 

নদিড়ির্া ন াষ 

 

আড়ম একটা োঢ় িনু্ধ্ত্ব িা নপ্রম নচ্জয়ড়ে িরািরই, 

নর্যখ্াজে ড়িজেদ োজমর র্যন্ত্রণা নেই, 

নর্যখ্াজে ফাুঁকা রাস্তায় র্যখ্ে হাুঁটজিা হার্ যজর, 

হৃদজয় লুড়কজয় র্যাজিা পরস্পজরর 

ড়েজজজদরই অজোচ্জর... 

কখ্েও ভুল কজরও হার্ নেজ  ড়দজল 

মাড়েজয় ড়েজর্ রু্ড়মই আসজি সিসময় ; 

নকােও একাকীত্ব েয়... 

ড়কিংিা, কখ্জো নর্ামার কথার আ াজর্, 

অশ্রুযারা র্যড়দ ড়ভড়জজয় নদয় আমার দু'োল 

নকােও এক মেখ্ারাজপর রাজর্... 

নর্ামার আদজরই ভুড়লজয় ড়দও সি 
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েরু্ে ড়দজের ড়িগ্ধর্াময় প্রভাজর্... 

এসি ড়েেকই নেজলমােুষী নপ্রম েয়, 

সম্পকি সিাই আেজল রাখ্জর্ পাজর ো... 

এইভাজিই আমরা একই পজথর পড়থক হজয় 

খু্ুঁজজ নেজিা ড়ঠক ভাজলা থাকার ড়ঠকাো।। 
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প্রসঙ্গ: র্যড়দ রিীন্দ্রোথ ঠাকুর সাযারণ পড়রিাজর 
জন্মাজর্ে? 

অড়িড়মত্র 
 

কড়িগুরু রিীন্দ্রোথ ঠাকুর র্যড়দ জড়মদার িাড় জর্ ো জজন্ম নকাজো 
সাযারণ িাড় জর্ জন্ম ড়েজর্ে, র্াহজল কী হজর্া ? র্াহজলও ড়র্ড়ে 
একই রকম সফল িা ড়িখ্যার্ হজর্ে িজল আমার মজে হয়। 
আসজল মতরু্যর সমজয় রিীন্দ্রোজথর ঠাকুরদা, ড়প্রন্স দ্বারকাোথ ঠাকুর 
ড়িস্তর নদো কজর ড়েজয়ড়েজলে। র্া নশায করজর্ অজেক পড়রশ্রম 
করজর্ হজয়ড়েল মহড়ষি নদজিন্দ্রোথ ঠাকুরজক। সাশ্রয় করার জেয িা 
খ্রচ্ আটকািার জেয অজেক ড়িলাড়সর্া র্যাে করজর্ হজয়ড়েল 
র্াুঁজদর। এমেড়ক ড়িড়ক্র করজর্ হজয়ড়েল অজেক আসিািপত্রও। 

র্াই নোটজিলা নথজকই কড়িগুরু রিীন্দ্রোথ ঠাকুর নর্মে 
সেলর্ার মজযয ি  হেড়ে। উড়ে র্যা ড়লজখ্জেে, ড়েজজর নচ্িায় 
পজ , নজজেশুজে ড়লজখ্জেে। অিশযই ড়কেুটা সাহার্যয নপজয়জেে 
দাদা নজযাড়র্ড়রন্দ্রোথ ঠাকুজরর িা অেযজদর নথজক। র্জি র্াজর্ 
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র্াুঁর মহর্ী প্রড়র্ভার ড়িনু্দমাত্র নোট করা হয় ো। ড়র্ড়ে একাযাজর 
কড়ি, সাথিক নোটেল্প নলখ্ক, ড়চ্ত্রকর, েীর্রচ্ড়য়র্া ও দাশিড়েক । 

আকাজশর ড়দজক র্াড়কজয় ড়েল েুুঁ জল র্া নর্যমে ড়েজজর ড়দজকই 
ড়ফজর আজস, নর্মে অজেজকর শর্ কটভ ড়ি, ড়িদ্রূজপও র্াুঁর ড়কেু 
র্যায় আজসড়ে নকাজোড়দে। সারা জীিজে ড়র্ড়ে ড়র্ে হাজাজরর নিড়শ 
অপভিি োে ড়লজখ্জেে ও র্াজর্ সুর ড়দজয়জেে। ড়লজখ্জেে অসিংখ্য 
কালজয়ী কড়ির্া, েল্প, উপেযাস ও োটক। প্রড়র্ষ্ঠা কজরজেে 
ড়িেভারর্ীর মজর্া আযুড়েক মাজের ড়িেড়িদযালজয়র, নর্যখ্াজে 
প াজশাো হজর্া োজের র্লায়, নখ্ালা প্রকত ড়র্র সাজথ একাত্ম হজয়। 
এই ড়িেভারর্ীর অজেক ভিে ড়র্ড়ে ড়েমিাণ কড়রজয়জেে নোজিল 
পুরস্কাজরর অথি ড়দজয়। িাঙাড়ল র্থা ড়িেিাসীজক রিীন্দ্রোথ ঠাকুর 
েরু্ে ভাজি ভািজর্ ড়শড়খ্জয়জেে। র্াুঁর ভািোড়চ্ন্তা সম্পভণিভাজি 
এখ্জো নলাজক জােজর্ িা িুঝজর্ পাজরড়ে; এর্টাই েভীর 
নমযাসম্পন্ন ড়েজলে ড়র্ড়ে। র্াুঁর প্রড়র্ভা িা সাফজলযর িা 
জেড়প্রয়র্ার সাজথ র্াুঁর জড়মদার িাড় জর্ জন্ম নেিার নকাজো সিন্ধ্ 
নেই।। 
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আমার মে ভাজলা নেই 

জাহাঙ্গীর নহাজসে 

 

নচ্ো চ্াুঁদ ড়মজশ র্যায় 

কুয়াশা ন রা আকাজশ, 

জাোলায় একা িজস থাড়ক 

মজের আকাশ হয় ফযাকাজশ। 

 

হযাুঁ, আমার মে ভাজলা নেই 

র্িু নখ্ালা থাজক জাোলা, 

কর্টা স্বপ্ন িজয় নি াই এ িুজক 

র্া রু্ড়ম নকােড়দেও জােজল ো। 

 

নর্ামার ড়চ্রকাল জাোলায় 

চ্াুঁদ নদখ্ার অভযাস, 
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এড়দজক রার্ েভীর হয় 

আর ভারী হয় আমার ড়েিঃোস। 
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আজ পরিাস 

নমাহর ভট্টাচ্ার্যিয 

 

অন্ধ্কাজরর সভর্যি নেজকজে আকাশ, 

র্ার েিত্ররূপ ড়েজয়জে পর িাস। 

আজ র্ার পরিাস, 

গ্র্হজদর আজ অেযজীিে, 

স্বাযীের্া আর পরাযীের্া র মাজঝ। 

র্ারা পড়রড়চ্র্ হজয় চ্জলজে পরিাসী সভর্যির সাজথ; 

 ড়টজয় চ্জলজে র্ার পরিাসী জীিজের সাজথ ড়েজজজদর জীিজের 
পড়রচ্য়। 

অন্ধ্কাজরর সভর্যি নেজকজে আকাশ। 
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একটা জীিে চ্াই 

পজহলী পাল 

 
আমার একটা জীিে চ্াই 

েি করার জেয, 

এ জীিজে নসটা সম্ভি েয়। 

ভীষণ আদজর আিদাজর নিজহ 

িাুঁড়চ্জয় নরজখ্জে অজেজকই, 

র্াজদর আজিে ড়মজশ 

র্া আজ লািণযময়। 

র্াই োরখ্ার করার জেয 

একটা জীিে চ্াই ; 

ড়েরুজদ্দজশর পজথ হাুঁটা 

এ জীিজে আর হজি ো, 

আমার জেয পথ খু্ুঁজজর্ 
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অজেজকই নপৌঁজোয়ড়ে ড়েজজর েন্তজিয। 

র্াজদর র্ যাজের কুুঁড়  নথজক 

আমার এই সফলর্ার ফুল 

নসই সুরভী আমায় নকাথাও 

হাড়রজয় নর্যজর্ নদজি ো। 

র্াই আমার হাড়রজয় র্যািার জজেয 

একটা জীিে চ্াই, 

একা একা পাহা  চ্ভ  ায় দাুঁড় জয় 

উচ্চর্াজক অেুভি করার জেয, 

ড়িেসমুজের জলজসজচ্ 

েীলপদ্ম খু্ুঁজজর্ র্যািার জেয, 

এক জীিজে আরও একজশাটা 

জীিে িাুঁচ্ার জেয ; 

আর অন্তর্ একটা জীিে চ্াই। 

এ জীিজে সুজখ্র রাজপুরী নেজ  
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আর নিজ াজো হজি ো। 

আমার খু্ড়শর মালা োুঁথজর্ 

অজেজকই ড়িড়লজয় ড়দজয়জে 

ড়েজজর সত্ত্বা ; 

নসই মাড়েজকযর ঔজ্জ্বলয আমায় 

আুঁযার পজথ হাুঁটজর্ নদজি ো। 

এ জীিজের পুষ্পপজথ সুখ্, সুখ্, সুখ্ - 

র্াই আমার একটা জীিে চ্াই 

কি করার জেয, 

আর একটা জীিে চ্াই 

েি করার জেয। 
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সাযারণ নপ্রম 

রাজড়ষি পাল 

 

িষিা ে নকাজো র্ন্বী ড়িজকজল নর্ামায় আড়ম পাইড়ে, 

র্প্ত তিশাজখ্র নরাদপ া দুপুজর হয়ড়ে নচ্াখ্াজচ্াড়খ্, 

শরজর্র আলজস নভাজর, ফাুঁকা িাসস্টযাজন্ড, নর্ামাজক খু্ুঁড়জড়ে, 

মজে হয়ড়ে কখ্জো,  ে কুয়াশার মাজঝ হজর্, এই র্যড়দ দাও উুঁড়ক? 

র্িুও ড়প্রয়র্মা, নর্ামায় ড়েজয়ড়ে ড়চ্জে, হাজার মােুজষর ড়ভজ , 

কাুঁটা  ুড়  নর্যমে, িাজরিাজর একই িাজল ড়েজয়, িাুঁযা পজ । 

 

সাযারণ আড়ম এর্টাই, নভাজরর নেজের ড়ভজ , অোজয়জস হাড়রজয় 
র্যাই, 

কুুঁচ্কাজো শাটি, উজঠ র্যাওয়া কলার এসজির মাজঝ, কাড়িযক হজর্ 
পাড়রড়ে। 

ড়হল-টায় এখ্েও নর্ামার অস্বড়স্ত, শাড় র কুুঁড়চ্টা আড়মই সামলাই, 
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রুজপাড়ল নোযভড়ল চ্াইড়ে, নচ্জয়ড়ে নর্ামায় নর্যে ড়েষ্প্রভ র্যাড়মেী। 

ড়িস্ততর্ মরুভভ ড়মর মাজঝ, মরীড়চ্কা নর্যমে, প্রাণ রাজখ্ যজর, 

নর্ামার ঐ কাজজলর িালুকায়, আমার অড়স্তত্ব িাজরিাজর আেজ  
পজ । 

 

একাকী আজিজশ, অড়র্ সাযারণ নিজশ, ড়দেও নসড়দে ড়েলো 
ড়িজশষ, 

অশান্ত িার্াস, অিাযয পিীকুল, েন্নো া নসড়দেও ড়েল শহর। 

পজথর ঈশােজকাজণ, অজপিায় নর্ামায় নরজখ্, ড়েয়ড়র্র ড়ক ড়েল 
উজদ্দশয ? 

ড়িরড়র্হীে নসড়দেও আির্িে, নর্ামার নঠাুঁজটর মাজঝ, থমজক নকিল 
আমার প্রহর। 

শাওজের অড়িরাম িাড়রজর্, জীণি েজদর দু’কভ ল নর্যমজে উপজচ্ পজ , 

উদ্ভ্রান্ত আড়ম, নর্ামার আুঁড়খ্র নম মিাজর, নর্যমে ড়িহঙ্গ হয় তিশাখ্ী 
ঝজ । 
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নহুঁজটড়ে একসাজথ, হার্ যজর র্যর্িার, নভজিড়ে, অসাযারণ নর্া েই 
দু’জোজর্, 

পাশপাড়শ র্যখ্েই িজসড়ে, ড়ফজরও নদজখ্ড়ে নকউ, ড়েল ো অিকাশ। 

র্ত ড়ষর্ নচ্র্জে নমার, প্রাণ ড়ফড়রজলা, র্ি আশ্রজয়র জলযারাজর্, 

েীলাভ েয়জে, ড়েশীথ নকশিজে, মম ড়চ্জে িাড়যজল নর্য ভাজলািাসার 
পাশ। 

নর্ামার স্পজশি আড়ম ড়িজশড়ষর্, আমার ভাজলািাসা-তেজিদয নর্ামার 
দুয়াজর, 

মম আড়লঙ্গজে রু্ড়ম অেেযা, আড়ম অসাযারণ, নর্ামার প্লাড়ির্ 
প্রণজয়র লহজর। 
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 র 

সালুজো সরকার 

 

ড়র্স্তার জজল নভজস উজঠজে ড়িরহ। িয়ড়স নেউ গ্র্াস কজরজে 
আমাজদর ড়মড়হ ড়মড়হ র্টজরখ্া। অেন্তকাল নহুঁজট র্যায় আমাজদর ো 
ড়ফজর পাওয়া নপ্রম। 

আমার নঝালায় ফুড়রজয় আজস আস্ত সুখ্ ; 

ড়েজভ র্যাই প্রকাজশয। র্ারপর অিজ্ঞা কুড় জয়  জর-নফরা। 

নর্যখ্াজে শুযুই ো মজর নিুঁজচ্ থাকাই ড়িযাে।। 
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আজও নর্ার অজপিায় 

নসৌড়মর্ সরকার 

 
অজোোজলা এই আড়ম 

নচ্ৌরাস্তার নমাজ  

ড়েটাজরর সুজর োে নিুঁজয 

এই আড়ে নিশ সুজখ্। 

হঠাৎই এক অপরূপ সুন্দরী োরী পাশ ড়ফজর চ্জল নেল, 

িড়ণজকর নদখ্াটায় নভাজল ো এ হৃদয় 

আজও খু্ুঁজজ চ্জলড়ে ড়প্রয় নর্ামায়। 

জাড়েো নকাজোড়দে হজি কী নদখ্া ? 

নর্ামার আশায় আজও ড়েটাজরর সুজর োে নিুঁজয 

িজস আড়ে নচ্ৌরাস্তার নমাজ । 

হঠাৎই রু্ড়ম এজস 

আলজর্া নোুঁয়ায় েুুঁজয় ড়দজয় নেজল নর্য আমায়। 
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ড়দে নশজষ রার্ আজস 

ড়েজিে রাস্তায় একা িজস আড়ে নর্ামারই অজপিায়, 

রাজর্  ুম আজস ো, নচ্াজখ্র পলজক নভজস ওজঠা রু্ড়ম। 

হঠাৎই রড়ি এজস আলজর্া নহজস 

জাোলার ফাুঁক ড়দজয় সকাল হজয়জে িজল আমায় িাজক। 

িযালকড়েজর্ এজস নদড়খ্ 

রু্ড়ম নহজস নহজস নহুঁজট র্যাজো অেয কাজরার সাজথ। 

আমার ভাজলািাসার কথা, িলজর্ পাড়রড়ে কখ্জো নর্ামায় 

ড়েটাজরর সুর ড়েজয় থাকজিা অজপিায় ড়প্রয় নর্ামারই আশায়। 
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মযুর তশশি 

েীর্া কড়ি 

 
মােুজষর জীিজে কর্ নিলা থাজক, নিলা এিিং অজিলা 

তকজশার-নিলা, িত্-নিলা এিিং থাজক নোটজিলা 

নেজলজদর র্যড়দ নেজলজিলা থাজক, নমজয়জদরও থাজক নমজয়জিলা 

এই নিলাটাই সিজচ্জয় ড়প্রয়, নিহ ভাজলািাসা নদয় নদালা। 

 

নোট্ট নমজয়ড়ট উজঠাজের যাজর কর্ ড়ক নর্য ড়েজয় নখ্লা কজর 

মাজয়র আদর, িািার নিহ ড়শড়শজরর মজর্া ঝজর পজ  

র্ারপজর খু্কু ইসু্কজল র্যায়, নদজখ্ নস েরু্ে পাঠশালা 

সখ্ীজদর সাজথ খু্েসুড়ট আর উচ্ছ্বলর্ায় প্রাণজখ্ালা। 

 

কজর্া দুিুড়ম, ঝে াঝাড়ট, ভাি-আর আড় , কা াকাড়  

একটুখ্াড়ে িযাপার ড়েজয় কজর্া হাুঁউমাুঁউ, িা ািাড়  
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েি-চ্জন্দ্র সারারার্ নজজে সিড়জ চু্ড়রর কজর্া মজা 

নেজল-নমজয় সি িনু্ধ্ হজয় দুিুড়ম করার পথ নখ্াুঁজা। 

 

ভাদু-জােরজণ কজর্া হাড়স-োে, থালার প্রসাদ চু্ড়র করা 

সকজলর ভাজে ভাে িসার্াম, ভয় হজর্া র্যড়দ পড়  যরা। 

মাজয়র শাসে, িািার যমক ড়েজলা নর্যে নরাজকার পাওয়া 

কান্নাকাড়ট, িায়ো যজর রজথর দড় জর্ টাে নদওয়া। 

 

নকাজো িাযাজর্ই িান্ত হজিা ো, নজদ কজর সিড়কেু করা 

কজি িজ া হজিা ? সি হাজর্ পাজিা, এই নভজি হজর্া মাথাযরা। 

 

নমজয়জিলাকার পুরু্ল নখ্লা, নিৌ নিৌ সাজ মে কাজ  

ি  হজয় র্ারও সিংসার হজি সুপ্ত িাসো মজে িাজ  

চু্-ড়কৎ-ড়কৎ, কাোমাড়ে আর োুঁজয়র পুকুজর িাে করা 

োচ্-োে নশখ্া, সরস্বর্ী পভজজা, আরও কর্ ড়ক নর্য প্রাণভরা। 
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নসই ড়েশু্চপ শান্ত দুপুজর আুঁচ্ার চু্ড়রর েক কষা 

লাল ড়ফজর্ ড়দজয় চু্ল িাুঁযা আর প ার নটড়িজল চ্ক  ষা 

নোট্ট-নিলার নসই সুখ্-িতড়র্ ড়ফজর ড়ফজর আজস, নচ্াজখ্ ভাজস 

ি -নিলাজর্ও মে শুযু চ্ায় নোটজিলা র্যড়দ ড়ফজর আজস। 

 

নদাল-উৎসি, োজজের নমলা, কর্রকজমর সুখ্িতড়র্ 

িতড়র্র সােজর িুি ড়দজয় খু্ুঁড়জ নোট্ট-নিলার নসই রীড়র্ 

র্যর্ ড়দে র্যায়, হারাজয় খু্ুঁড়জ নোট-িয়জসর ফাজলাড়ম 

আর ড়ক কখ্জো পাজিা নস জীিে র্যর্ই খু্ুঁড়জ এই আড়ম? 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- রাহুল হালদার 

 

सुभाषितम्:(स्वरषित) - 

मुखं न दृष्ट्वा पश्यतु िररतं्र मुखं तु केवलं दप॔णम्।। 

सुन्दरता आयाषत िररत्रात् न तु केवलं मुखात्।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

মুখ্িং ে দতিবা পশযরু্ চ্ড়রত্রিং মুখ্িং রু্ নকিলিং দপিণম্। 

সুন্দরর্া আয়াড়র্ চ্ড়রত্রাৎ ে রু্ নকিলিং মুখ্াৎ।। 

 

অথি - 

মুখ্ ো নদজখ্ নদখ্া উড়চ্র্ চ্ড়রত্র, মুখ্জর্া নকিলমাত্র আয়ো 
সদতশয। কারণ আসল নসৌন্দর্যি নর্া চ্ড়রত্র নথজকই আজস, মুখ্ নথজক 
েয়। 
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পরমাণু কড়ির্া 

ড়েজিদজে- হড়রচ্রণ দাসমুন্সী 

 

নোটজিলার সকল িতড়র্র সজঙ্গ নদখ্া করজিা আড়ম, 

আজ পুরার্ে িাড় র সকল ইজটর সজঙ্গ কথা িলজিা আড়ম। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

 

**পরমাণু কড়ির্ার ড়িভাজে র্যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়ির্া 

পাঠাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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েড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্ারু্ে 

 

আজলা-োয়া 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্য নর্য ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্ 
পাজরে:- 

▪ ে া  

▪ কড়ির্া (অেড়যক ২০ লাইে) 

▪ অণুেল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষণমভলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা িক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লােজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েির এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভজর্যােও। 

পাজয় পাজয় ১৭৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লােজে আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাি করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজর্ পাজরে নর্য নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল িক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ড়িজয়া দশমী 

Camera-man of the week 

ড়িভাে চ্ক্রির্িী 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭৫ 

১০ই জােুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভােীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী ও শাড়কলা খ্ারু্ে। 

উপজদিা র্থা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্ 

োঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়দ্বিযায়। ে া, কড়ির্া, অণুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ্, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


