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www.netphoring.com

netphoring@gmail.com

7501403002

ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- চ্য়ে দত্ত, রাজড়ষি পাল, কত ষ্ণ রায়, মড়হরুল 
ইসলাম, চু্মড়ক দাস, নসৌড়মত সরকার, অোড়দ মুখ্াড়জি, 
েীতা কড়ি, েড়িতা কাজিী, রাজা নপাদ্দার, অড়িড়মত্র, 
সুদীপ্তা মণ্ডল, প্রজসেড়জৎ িমিে, উপাসো এিিং আজরা 
অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
গতকাল ড়িল ২৩নশ জােুয়াড়র, নদশোয়ক নেতাজী সুভাষচ্ন্দ্র িসুর 
জন্মজয়ন্তী। ভারজতর স্বাধীেতা সিংগ্রাজমর ইড়তহাজস ড়তড়ে ড়িজলে 
এক উজ্জ্বল ও মহাে চ্ড়রত্র ড়িড়ে ড়েজজর সমগ্র জীিে নদজশর জেয 
উৎসগি কজরড়িজলে। তাাঁর ড়িখ্যাত উড়ি "জতামরা আমাজক রি 
দাও, আড়ম নতামাজদর স্বাধীেতা নদজিা।" সুভাষচ্ন্দ্র মজে করজতে, 
মহাত্মা গান্ধীর অড়হিংসা এিিং সতযাগ্রহ েীড়ত ভারজতর স্বাধীেতা 
আোর নিজত্র িজথষ্ট েয়। এই কারজে ড়তড়ে সশস্ত্র সিংগ্রাজমর পথ 
নিজি ড়েজয়ড়িজলে। ড়তড়ে আজাদ ড়হি নফৌজজর নেতত ত্ব নদে। 
আজাদ ড়হি নফৌজ পড়রচ্ালো ও স্বাধীেতা সিংগ্রাজমর নিজত্র ড়তড়ে 
ধমি ড়েরজপি ভািধারায় সকল ধমিািলম্বীজদর ঐকযিদ্ধ কজর 
তুলজত সিম হজয়ড়িজলে। তার সিংগ্রামী আজিালে ইিংজরজ 
শাসকজদর মজে ভীড়তর সঞ্চার ঘটায়। নদশাত্মজিাধক উড়ি “জয় 
ড়হি” তার মাধযজমই প্রথম প্রচ্ড়লত হয়। প্রকত ত নদশজপ্রজমর 
অেযতম ড়েদশিে ড়িজলে নেতাজী। ভারজতর স্বাধীেতা আজিালজের 
ইড়তহাজস ড়চ্র অড়িজেশ্বর নজযাড়তষ্ক ড়হজসজি সদা সিিদা প্রড়তড়ট 
ভারতিাসীর হৃদজয় ড়িরাজ করজিে নেতাজী। ভারজতর 
িুিসমাজজর কাজি অেুজপ্ররোর োম নেতাজী। 
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িতড়ষ্টপাথর 

চ্য়ে দত্ত 

 
সড়তয, িড়দ আমায় ভাজলা ো-ই নিজস থাজকা, 

তজি নকে ওই েীলজচ্ সকালগুজলাজক জজল নভজাও ? 

নকিজলর তাজর সাজাও কুড়চ্ কুড়চ্ িতড়ষ্ট-পাথর ? 

নকে ওই অজাো ড়িজকলগুজলায়, 

কড়ফ পাতায় িজে সাজাও নিলা-নশজষর আজলা ? 

আর ড়িজমাজত থাকা ঘুম নেশজের গাজয় কুয়াশার চ্াদর ? 

শীজতর ড়িজকজল ড়টজের চ্াজল শুজয় থাকা ক্লান্ত নি াজলর মজতা 
কুণ্ডলী পাকাজো এই নিাট্ট শহরতড়লর গাজয়, 

িখ্ে োজম সজন্ধয, 

নকে ি াও নতামার চু্জলর ওই আমলড়ক নতজলর দীঘি সুিাস ? 

প্রিল িতড়ষ্ট নশজষ মুজ ায় কজর, 

নকে তুজল দাও নভজা মাড়ট, পাতা, জুাঁইজয়র ঘ্রাে আমার োজক ? 
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নকে ? 

 

িড়দ সড়তয আমায় ভাজলা ো-ই নিজস থাজকা !? 
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ড়িজয়ী 

রাজড়ষি পাল 

 

নচ্ৌমাথায় দাাঁড় জয় নি ড়ভিা চ্াইজিা সমজিদো ; 

উঃ হু। নকউ দাাঁ াজি ো। ড়ফজরও তাকাজিো। 

ভািজিা নকউ আসজি। মুিজি নচ্াজখ্র জল ; 

ঐটুকুও ড়েজয় িাজি, অজাো ডাকাজতর দল। 

 

নতামার দুঃখ্ নদজখ্, নদজি সুজখ্র ভাগ ; 

ভািজিা ড়মড়লজয় নদজি, িুজকর িজতর দাগ। 

নতামার মজতা নিাকা, সমাজ নখ্াাঁজজ নরাজ ; 

নতামার কলজজ নকজট, চ্লজি ওজদর ভুড়রজভাজ। 

 

‘আয়, উজ  আয়’- িজল, িা াজল হাত ; 

িুিজি, মাপজি আর কতটা লাগজি আঘাত। 
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নতামার কান্না, ওজদর সান্ধয আড্ডার উপহাস- 

সি রজু্জই সপি, হাতড় ও ো আশপাশ। 

 

মুজি অশ্রুড়লপ্ত মুখ্ািয়ি, কজর হাাঁটু শি 

তাই ওজ া একলা, ড়িজয়ড়টকা নহাক রি। 

দুিিলতা েয়, সমু্মজখ্র ড়তর নহাক মততুযদ্বায়ী, 

আঘাতজর কজর পদক, তুড়ম নহজসা ড়িজয়ী। 
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তুড়ম 

কত ষ্ণ রায় 

 

নতামায় আড়ম িাসজত পাড়র ভাজলা 

অথচ্ আড়ম নতামায় নদখ্জত চ্াই অড়ভমােী। 

নতামার অড়ভমােী হজয় থাকা কন্ঠ 

আমার কাজি আহ্লাদ। 

নতামার কাজি আমার নি নরাজজর নখ্য়াড়লপো 

আড়ম িুিজত পাড়র ঘুম ভাঙাজো ড়েশু্চপতা। 

নতামার ন াাঁজটর অড়ভমাে মততুযর সুজখ্র মজতা 

জীিন্ত মজে হয় আমার। 

নতামার ঘুমন্ত ড়েশ্বাস নিে ড়েশু্চপ কজর রাজখ্ ড়দে। 

রাড়ত্রর ড়িগ্ধতায় নতামার কাজি আড়ম একটু 

েীরিতাও খু্াঁড়জ। 

তুড়ম চ্ঞ্চল অথচ্ কত সহজ এই িতড়ষ্টর মজতা। 
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তুড়ম কত দতঢ় অথচ্ ড়িগ্ধতা ি াজত পাজরা কুয়াশার মজতা। 

নতামার সজে নি কথা িহুিুজগর 

নি কথা িহুিুজগর নশজষও ফুড়রজয় িায় ো 

তুড়ম নসই মজতা অেন্ত আমার তুড়ম। 

নি কথা নতামার আমার কথায় আজরা ড়ফজর আজস 

তুড়ম নসই মজতা আমার তুড়ম। 

তুড়ম ক্রমশ আমার তুড়ম। 
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প্রড়তিাজদর িযাোর 

মাড়হরুল ইসলাম 

 

সাধারে মােুজষর আর ড়ক নদওয়ার আজি ! 

শুধু রি ! 

এ নতা নসই আড়দম  সভযতা নথজক... 

এখ্ে পিিন্ত অে । 

সজিিাপড়র সমাধাজের প্রতীক 

নসই লাশ ! 

এইভাজি 

আর কজতাড়দে ? 

এইভাজি িারিংিার লাশ হজয় 

মততুয প্রড়তধ্বড়ে হজয় পজ  নথজক লাভ ড়ক ? 

এই আধুড়েক ড়িজিকহীে সভযতার মাজি। 

তাই িনু্ধ সময় থাকজত 
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আমরা সিাই সাড়মল হই। 

আসুে... 

আমরা সািলীল হজয় 

এক হই। 

ল াই নহাক... 

আ ম্বর নকৌশল ভাজি। 

েযায় েীড়ত অড়ধকাজরর 

নহাক প্রড়তিাজদর িযাোর। 

 

 

 

ড়প্রয় পা ক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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কুজহলী 

চু্মড়ক দাস 

 

আঙুল নিজ  চ্লজত নশখ্া নমজয়ড়ট 

নি পজথ চ্লজত হজি – 

খু্াঁজজ নপল সজি 

 

কাাঁজধ হাত তুজল নেজি-এক আকাশ স্বপ্ন ড়েজয় 

চ্ন্দ্রপা রাখ্জত ড়গজয়ই- 

কুজহড়লকায় জড় জয় নগল। 
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িযস্ততা 

নসৌড়মত সরকার 

 

হাড়রজয় নগজি ড়িজকলগুজলা 

হাড়রজয় নগজি গল্পগুজলা 

িযস্ততাটা ভীষে ড়প্রয় আজ। 

 

তিুও মাজি মাজি ড়প্রয় নদিাশীষ নেয় নখ্াাঁজ 

মতন্ময় োড়ক চ্াকড়রর নখ্াাঁজজ িযস্ত 

পুলকটা আজ নপ্রজমজত হজয়জি মত্ত। 

 

এই অজগািাজলা িাউনু্ডজল আড়ম 

গড়ন্ড মুজি িুটড়ি অজেক নজাজর। 

ক্লান্ত হজলও নপিে ড়ফজর তাকাজোর সময় পাই ো 

কাজজর নেশায় আজজক আড়ম িযস্ত ভীষে 
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হয়জতা এটাই িনু্ধজদর সজে কাটাজো মুহূতিগুজলা ও নিাটজিলাজক 
নভালার নশষ িাহাো। 

ড়কন্তু কাজজর মাজি িড়েজকর ড়িশ্রাম, 

হ াৎ নস িজল ওজ  - 

সহজ সময় িলজত এখ্ে কাজজর িুড়টই িুড়ি 

তিুও ঘুজমর মাজি স্বপ্নাজদজশ িনু্ধজদর সজে কাটাজো মুহূতিগুজলা ও 
নিাজটাজিলার স্মতড়তগুজলা নভজস ওজ । 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজে ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নিাগাজিাগ করুে। ড়ভড়জট 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 ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৭ 

ভ্ৰমে কাড়হেী- 

নগাপালপুজর সফজরর ড়দেগুড়ল 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

পিি- ২ 

 

পজররড়দে খু্ি নভাজর উজ  প লাম, গুড়টগুড়ট পাজয় কজটজজর 
িারািায় এলাম ! নদড়খ্ কুয়াশা মাখ্া সকাল আর নশাো িাজে 
পাড়খ্জদর আোজগাো, সড়তয ড়ক অপূিি লাগজি, দূর নথজক নদখ্া 
িাজে সমুদ্র ড়কন্তু নিািা িাজে ো, মজে হজে সাইজিড়রয়াজত 
এজসড়ি ! কত রকম পাড়খ্ োম জাড়ে ো তাজদর, খু্েসুড়ট নদখ্ড়ি 
আর িড়ি তুলড়ি ! 

ড়কিুিে পজর গরম গরম কড়ফ চ্জল এজলা, নখ্জয় নিড়রজয় প লাম 
এড়শয়ার িতহত্তম হ্রদ নদখ্জত ! রম্ভা পান্থড়েিাশ এই ড়চ্লকা হ্রজদ 
অিড়িত, সাতপা া, রম্ভা ও িারকুল এই ড়তেড়ট হল ড়চ্লকা হৃজদ 
প্রজিশ-দ্বার, প্রথমড়ট পুরীজত ও িাড়ক দুড়ট হল গঞ্জাম নজলায় ! 
নগাপালপুর নথজক রম্ভার দূরত্ব ৪৫ ড়কড়ম, ড়চ্লকা হ্রদ দশিে করার 
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জেযই এই রম্ভা প্রিশ-দ্বার নক নিজি ড়েজত হজি, তাই আমরা 
জলিাে-নক সেী কজর নভজস প লাম হ্রজদ িুজক ! নসখ্াজে একটা 
েলিে দ্বীপ আজি, নসখ্াজের োো রকম পাড়খ্জদর সিংসার আজি, 
ড়চ্লকা িুজক গড়জজয় ও া নিাট্ট নিাট্ট অজেক দ্বীপ আজি নদখ্লাম, 
এই হ্রজদ নেজম ঘুরজত ঘুরজত মজে খু্ি আেি হজে, মজে হজে 
নিে এক অজাো জগজত এজসড়ি ! নদখ্জত নদখ্জত কখ্ে সজন্ধ 
নেজমজি নিািা নগল ো, দুরন্ত ড়কজশারীর মজতা সাগজরর নেউগুজলা 
আিজ  প জি পাজ  ! ক্লাড়ন্ত নেই শ্রাড়ন্ত নেই, েীল রিং ঘে হজত 
শুরু কজরজি, টুকজরা-টুকজরা জলকো ড়িটজক উ জি ড়ক অপূিি 
লাগজি তা আড়ম নিািাজত পারজিা ো ! আমার মজে দারুে 
অেুভূড়ত হজত লাগজলা মজে হজে এখ্াজে সারারাত িজস সমুজদ্রর 
জলরাড়শ নদড়খ্ ড়কন্তু নফরার তা া আজি ! অন্ধকার-নক িুজক ড়েজয় 
সমুদ্র নকমে রহসযময় হজয় উজ জি, মাি-সমুজদ্রর নেউজয়র মাথায় 
সাদা নফো, নদজখ্ মজে হজি জজলর মুিকো নভজস নি াজি !  

আমরা নগাপালপুর নথজক নিড়রজয় প লাম, তজি আিার আসজিা 
খু্ি তা াতাড়  !  

মজে খু্ড়শর িলক ড়েজয় চ্ললাম িাড় র উজদ্দজশয। (সমাপ্ত) 
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সুভাষ তুড়ম 

েীতা কড়ি 

 

মহাে নদজশর মহাে নেতা নেতাজী সুভাষ তুড়ম 

নতামার চ্রে পরজশ আজজক ধেয ভারতভূড়ম 

ধেয মাতা নদিী প্রভািতী, রে-গভিা ড়তড়ে 

জােকীোথ ড়পতা নি নতামার, মহাে পুরুষ ড়িড়ে। 

 

ড়পতত কূল ধেয হজয়জি তি শুভ আগমজে 

মাতত কূলও সমপড়রমাজে গড়িিত মজেপ্রাজে 

নতামার মতে নমধািী ক'জে আজি এ ভারত-নদজশ ? 

নদশমাততকার শতঙ্খল নমাচ্জে ব্রতী হজল অজক্লজশ। 

 

আঘাজতর িদজল  হােজিা আঘাত এই নতা নতামার েীড়ত 

ভারতিাসীরা ভীরু েয় কভু, োই নি মততুয-ভীড়ত 
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রজির িদজল স্বাধীেতা পাজি, নঘাষো করজল িজি 

ভারত-মাতার িীর পূজারীরা জাগ্রত হল তজি। 

 

দজল দজল সি পতজের মজতা নিাগ ড়দল সিংগ্রাজম 

সাদা চ্াম ার ড়ব্রড়টশ-রাজারা ভয় নপজয়ড়িল মজে 

ড়ব্রড়টজশর নদওয়া মহাে চ্াকুরী ড়দজল নি ড়িসজিে 

দতষ্টান্ত হল, ইড়তহাস হল, মােজলা সিিজে। 

 

আমার নদজশর মীরজাফর আর চ্াটুকারী দলিল 

নচ্ষ্টা করজলা ড়িফল করজত, ভােজত মজের িল 

আজাদ ড়হি নফৌজ, প্রমীলা িাড়হেী, নতামার সসেযদল 

স্বাধীেতা ড়দজত িাধয কজরজি, ড়িপ্লি হজয়জি সফল। 

 

"চ্জলা ড়দিী" অড়ভিাে ড়দজয় গ জল মুড়ি ভীত 

জেগে সি একই সুজর গাইজলা নদজশর-গীত 
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নেতাজী নতামায় ভুড়লড়ে কখ্জো, ভুলজিা ো নকাজোড়দে 

ড়েঃস্বাথি নেতা োই নদজশ আজ, শুধজি নতামার ঋে 

নতামার মতে সাহসী, নমধািী, রেসম সন্তাে 

জন্ম ড়েক এই দুভিাগা নদজশ, িাাঁচ্াক নদজশর মাে। 
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দীপ িািুর সিংসার 

েড়িতা কাজিী 

 

সকাল সকাল নরাজদর আজমজ উপজভাগ কজর নেয় দীপিািু ওই 
ভাঙা ইড়জজচ্য়াজর িজস৷ ওই ভাঙা নচ্য়ারটার ওপর অসম্ভি মায়া 
পজ  আজি দীপিািুর৷ শীজতর সকাজল িাজদর উপর নিশ জজেশ 
নরাদ৷ ড়কিুিে পর মায়া এজস চ্া জল খ্ািারটা ড়দজয় িায়৷ এড়দজক 
দীপ িািুর স্ত্রী িাজতর িযথায় চ্ট কজর ড়িিাো নিজ  উ জত পাজরে 
ো৷ অজথিাপযাডজকও নদড়খ্জয়জিে৷ িয়স প্রায় ষাট িুাঁই িুাঁই৷ 
নকাজোমজত গাখ্াো নটজেটুজে একটু নদরী কজর িাজদ আজসে 
ড়রড়মজদিী (দীপিািুর স্ত্রী)৷ নিজল-িউমা দু'জজেই িযস্ত মােুষ৷ নসো 
হাসপাতাজলর ডািার, তজি নপাড়েিং আলাদা জায়গায়৷ এই এক 
সমসযা৷ তজি দীপিািুর োতড়ে তুয়া (আদযা)  াড়ম্ম আর  াকুদিার 
কাজিই িজ া হজে৷ সজি ক্লাস োইজে পজ  নমজয়টা৷ নিমে িুড়দ্ধ 
দীপ্ত নচ্াখ্মুখ্ নতমেই শান্ত স্বভাজির তুয়া৷  াড়ম্ম আর দাদুজক নিশ 
আগজল রাখ্জত জাজে ৷ 
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িািা-মাজয়র িযস্ততার জীিজে নমজয়র উপর িাজত নকােও খ্ারাপ 
প্রভাি ো পজ  তাই তুয়া'র মাজয়র ড়সদ্ধান্ত নমজয়জক িাড় জতই 
নরজখ্ িজ া করজিে৷ নিমে ভািা নতমড়ে কাজ৷ নিশ সুজখ্ই 
রজয়জিে দীপিািুর পড়রিার৷ তুয়া কাউজক ড়িরি কজর ো৷ নস 
জাজে িািা-মা নদজশর এিিং দজশর জেয সিজচ্জয় ভাজলা কাজ কজর 
িাজেে৷ ড়েজজজকও মজে মজে নসভাজিই সতড়র কজর নেয় তুয়া৷ 
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মােুষটা আড়ম শি 

রাজা নপাদ্দার 

 

মােুষ আড়ম ি  শি, সিিিে ভগিাে ভি, 

িাহাজত দুঃখ্ তাহাজত আড়ম সরল, 

ড়িড়ধর ড়িধাে, কজরড়ি পাে গরল।। 

হায় নর দুড়েয়া ড়ক ড়দজয়জিা নমাজর, 

িাস্তি কুয়াশায়, আড়ি নিশ স্বজপ্নর নঘাজর, 

আজ আড়ম টাকার নেৌকায় নিািা, 

কাল আড়ম মতত, শ্মশাজে পলাতক ওিা, 

মা-িািাজতই সূিি ড়করে ড়দজের প্রথম শুরু, 

তারাই সকল আশীিিাদ, ড়চ্রজীিজে তারাই গুরু।। 

দীিা তুড়ম ড়েজয়ি িজট, ড়েজয়ি কাজে গুপ্ত মন্ত্র, 

ড়দজের নশজষ জন্মদাতা ড়পতা-মাতা পথ চ্লার িন্ত্র।। 
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িুজগর হাওয়ায় 

অড়িড়মত্র 

 

সি িুজগর ড়কিু নেন্ড িা চ্ল থাজক। পা ক িা দশিক ড়কিু নদখ্জত 
িা প জত চ্ায়। নসই িুজগর হাওয়ায় তাল ড়দজয় অজেজক নসভাজিই 
ড়েজজর ড়শল্পকমি সাজাে। নিমে অজেজক িাজহাক তাজহাক ভাজি 
একটা গাে ড়লজখ্ সুর ড়দজলে, নসটাই নেন্ড হজয় নগল। ড়িগত িয় 
িির ধজর এরকম গােই চ্লজি। নলাজক শুেজিও। তজি হয়জতা 
গাজের জগজতর িড়ত হজে। িািংলা গাজে ড়হড়ি শব্দ চ্লজি, নলাজক 
শুেজি। নলাজকর চ্লড়ত কথাজতও প্রচু্র ড়হড়ি শব্দ চ্জল আসজি। 
চ্লজিও। তজি এজত অপূরেীয় িড়ত হজে িািংলা ভাষার, িািংলা 
সিংস্কত ড়তর। েতুে প্রজন্ম ভাজলা িািংলা িলজতই হয়জতা পারজি ো। 
গদ্দার, পদিাফাাঁশ, হালত, জােিাজ এই সি ভাষা িলজি। 

ড়হড়ি গাজে আিার সি ড়রড়মক্স চ্লজি। নক নি নশাজে, নক জাজে ! 
নকউ একটু আলাদাভাজি ভািজিে ো। ফজল িড়ত হজে গাজের। 

তাই িুজগর হাওয়ায় তাল নমলাজলও ড়িপরীত নরাজতও মাজি মাজি 
সাাঁতার কাটজত হজি। ো হজল ড়েজজর ড়শল্পী-সত্তা িড়তগ্রস্ত হয় । 
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হয়জতা তাই েব্বইজয়র দশজক িািংলা িড়ির চ্রম দুরিিার মজধয 
ঋতুপেি নঘাষ িা উৎপজলিুর মজতা পড়রচ্ালক এজসড়িজলে। 

সাড়হজতযর নিজত্রও একথা প্রজিাজয। অজেজক ড়িজশষ ধরজের 
একরকম নলখ্া ড়লখ্জিে। দুজিিাধয কজর নফলা হজয়জি কড়িতাজক । 
এই নপাে মডােি কড়িতা ড়কন্তু চ্লজিও। আিার এরই মাজি জয় 
নগাস্বামী িা শ্রীজাতর মজতা নকউ নকউ সোতে ভাজি সুির 
কড়িতা ড়লখ্জিে । 

তাই িুজগর হাওয়াই সি েয়। িড়দও আমাজদর স্বভাি হল, নি িা 
করজি তার অেুকরে করা। তাও একটু স্বাতন্ত্রয িজায় রাখ্জত হজি 
সিড়ক।। 
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নেতাড়জ 

সুদীপ্তা মণ্ডল 

 

িাঙাড়লর ড়চ্র তরুে তুড়ম, 

তুড়ম নি মততু যঞ্জয়ী। 

নতামায় ড়ঘজর আজও িাঙাড়ল আজিগাড়িত। 

নতামায় ড়েজয় ভারতিাসী গড়িিত। 

নতামার কথা িলজত ড়গজয় - 

আজও নদশিাসীর িজহ অশ্রুধারা। 

নতামার সন্ধাজে আজও সকজল পাগলপারা। 

আজও নতামার অজপিায় রজয়জি নতামার অেুগামীরা। 

আজও নতামাজক ড়ঘজরই গজ  ওজ  আমাজদর ড়চ্ন্তাধারা। 

আজও হৃদয় জুজ  নতামার নফরার আশা। 

নতামার িােীই নজাগায় নদশজপ্রজমর ভাষা। 

তুড়মই ড়েঃস্বাথি নেতত জত্বর প্রমাে, 
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তুড়মই ভারতমাতার িীর সন্তাে। 

আজ চ্াড়রড়দজক শুধু নেতা শজব্দর অপি যািহার, 

জেতাজক  ড়কজয় ভরাজে আপে নকাষভাণ্ডার। 

আজও চ্াড়রড়দজক পরাধীেতার শতঙ্খল িতিমাে। 

আজও চ্তুড়দিজক অত যাচ্ারীর দল দতশ যমাে। 

নতামার স্বজপ্নর ভারত এখ্েও হয়ড়ে প্রড়তষ্ঠা। 

তাই আজও শুধু নতামারই প্রতীিা। 

তিু তুড়ম আমাজদর ড়প্রয় অড়ত, 

সকজলর ড়প্রয় নেতাড়জ। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 

 

सुभाषितम् - 

दुर्जनः षियवादी च नैतषिश्वासकारणम्। 

मधु षतष्ठषत षर्ह्वागे्र हृदये तु हलाहलम्।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

দুজিেঃ ড়প্রয়িাদী চ্ সেতড়দ্বশ্বাসকারেম্। 

মধু ড়তষ্ঠড়ত ড়জহ্বাজগ্র হৃদজয় তু হলাহলম্।। 

 

অথি - 

দুজিে িযড়িও ড়প্রয় কথা িলজল তাজক ড়িশ্বাস করা উড়চ্ত েয়। 

কারে তাজদর ড়জহ্বাজগ্র মধু থাজক আর হৃদজয় থাজক ড়িষ।। 
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পরমােু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

নচ্াজখ্র নেশায় হাড়রজয় নগল জীিে োজমর নভলা, 

ভাজলািাসার অেুভূড়ত হৃদয় ভাোর নখ্লা...। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমােু কড়িতার ড়িভাজগ িড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তঃড়মল কড়িতা 

পা াে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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িড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

নমজঘর সাজজ মােড়চ্ত্র... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নি নি ড়িষজয় নলখ্া পা াজত 
পাজরে:- 

▪ ি া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অেুগল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নিাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্ৰমে-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষেমূলক নলখ্া  

▪ িড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পা াজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পা জকর মতামত নেপজথয- 
 

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

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররো, জাোে 
আপোর অড়ভজিাগও। 

পাজয় পাজয় ১৭৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজি আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পা াে িড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই িড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি িড়ি 
পাড় জয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ িড়ি পা াজত পাজরে নি নকাে ড়িষজয়র ওপর। পা াজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ িড়ি পা াজল ডক ফরমযাজট পা াজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ড়েঃশজব্দ একাকী 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭৭ 

২৪নশ জােুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সোদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সোদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদষ্টা তথা সহ-সোদক মণ্ডলীঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

গােুড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ি া, কড়িতা, অেুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, িড়ি ইতযাড়দ 
পাড় জয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 
 

 

।।সমাপ্ত।। 


