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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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- সঞ্জয় নসাম, শঙ্কর সূত্রধর, েড়িতা কাজিী, 
কত ষ্ণ রায়, েীলাড়ি নদি, অড়পিতা ভট্টাচ্ার্যিয, েজিিু ভি, 
নসৌড়মত সরকার, অড়িড়মত্র, শুভম রায়, েীতা কড়ি, 
দীড়পকা চ্ক্রিতিী (সরকার), রণড়জৎ সরকার, রাখ্ী 
হালদার, উপাসো এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
অিজশজে দীর্ি প্রতীিার পর খু্লজে সু্কল। তজি শুধুমাত্র েিম-
দশম, একাদশ-দ্বাদশ নেণীর পঠেপাঠে শুরু হজি িজল জাো 
নেজে। ড়শিক ও প ুয়াজদর মােজত হজি সমস্ত স্বাস্থ্যড়িড়ধ। প্রসঙ্গত 
েতিের কজরাো মহামারীর কারজণ শুরু হওয়া লকডাউজের প্রথম 
নথজকই িন্ধ ড়েল সু্কল-কজলজ। তজি কজলজ-ড়িশ্বড়িদযালয় খু্লজে 
ো এখু্ড়ে। সামজেই সরস্বতী পূজা, তার প্রস্তুড়ত নেওয়ার পড়রিজতি 
োত্রোত্রীজদর র্জর িজস থাকজত হজে। তাই মে খ্ারাপ তাজদর। 
মতৎ-ড়শল্পীজদর কপাজলও ড়চ্ন্তার ভাাঁজ। সিড়মড়লজয় সরস্বতী পূজার 
পূিি-প্রস্তুড়তর ড়চ্রাচ্ড়রত দতশয এিের নদখ্া র্যাজে ো। র্যড়দও ড়কেু 
ড়কেু সু্কজল পূজা হজি তজি, নসটা শুধু ড়েয়মরিার জেয। সরস্বতী 
পূজা িাঙালীর নপ্রম ড়দিস আর তার আজে ১৪ই নফব্রুয়াড়র 
ইিংজরড়জ তাড়রখ্ নমজে ভযাজলন্টাইন্স নড। নসইসাজথ ১৪ই নফব্রুয়াড়র 
নেট ফড় িং এর জজেযও একড়ট ড়িজশে ড়দে। নসড়দে ১৮০ সিংখ্যায় 
পদাপিণ করজে নেট ফড় িং। নসই উপলজিয নসড়দে প্রকাড়শত হজি 
নেট ফড় িং এর ড়িজশে ‘নপ্রম সিংখ্যা’। নলখ্ক-নলড়খ্কাজদর আমন্ত্রণ 
জাোজো হজে নলখ্া পাঠাজোর জেয। একঝাাঁক চ্মক ড়েজয় আসজে 
নেট ফড় িং সিংখ্যা-১৮০, সকজল ভাজলা থাকুে, সুস্থ্ থাকুে।  
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পদশব্দ 

সঞ্জয় নসাম 

 
ড়ভ  নথজক চ্জল র্যাড়ে ো  

ড়েিঃশজব্দ ড়ভজ ই নথজক র্যাজিা 

 

আড়ম মােুজের পদশব্দ ড়লড়খ্ 

 

আমাজদর জীিজের অজধিক নকজট র্যায় সঙ্গজম ও রড়তড়ক্রয়ায় 

 

অথচ্ ভাজলা আড়ে  

এই কথাড়ট নজার ড়দজয় আমরা িলজত পারড়ে নকাথায় !?  

 

জলপতজের শব্দ শুজে  

নতামার পাজশ এখ্েও আমাজদর দাাঁ াজো হজলা ো  
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আড়ম েদীর মাতত ভাো প জত ভুল কজরড়ে  

 

ড়েিঃশজব্দ নথজক নেলাম সি ড়ভজ র মজধয  

আড়ম ড়ভ জক খু্িই ভাজলাজিজস নফজলড়ে। 
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অপ্রাসড়ঙ্গক 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

নোোজো ভািোজদর ড়েেকই নকালাহল, 

মজের দুয়াজর অজপিায় রত পুরাতে সময়, 

নজজেও নর্যে অেুমাজে অজচ্তে ড়িব্রত নচ্তো ; 

েিয নধাাঁয়াশা আমার আজিপ ও হতাশায় - আর কত ! 

 

একসময় সুদীর্ি কাল - 

ড়েজজজক গুড়েজয় ড়েজয়ড়েলাম, 

িযস্ত িতিমাজের অন্তরাজল, 

ড়েজ অতীত অড়ভজ্ঞতাগুজলাজক - 

আরও নিশী কজর নিাঁজধড়েলাম। 

 

চ্লার পজথ এখ্ে শুধুই - 
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মােুে-রুপী র্যজন্ত্রর র্যন্ত্রণা ; 

এক টুকজরা েতুে হাড়সর েজির নখ্াাঁজজ, 

এ নপাস্ট খ্াম নথজক আজরক নপাস্ট খ্াজম, 

নচ্তোড়য়ত আজিে নর্যে িহমাে - 

আর তার োাঁপ ি ই 'অপ্রাসড়ঙ্গক'। 
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কড় কাঠ 

েড়িতা কাজিী 

 

ড়মশকাজলা রজঙর স্বজে 

নিাজে তারাজদর নচ্াখ্ 

েীলকাজলা খ্াজমর নভতর 

আাঁকা রয় নশাক ৷ 

 

ড়চ্তার জ্বলন্ত লালাভ অড়ি 

সাজায় ড়েরাভরণ কড়  কাঠ ৷ 

ভি হৃদজয়র োই রঙ 

ড়সাঁড়  মাজপ এক-দুই ধাপ ৷ 
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মুজখ্ামুড়খ্ 

কত ষ্ণ রায় 

 

নতামার মজের নভতর নর্য কলরি নতামাজক  

শুেজত নদয় ো নতামার ড়েজজর কথা 

নতামার রু্জমর দুিঃস্বে নতামায় জ াজে 

একটা তুড়মহীে েন্তজিয, তুড়ম হারাে ড়েজজজক,  

হাড়রজয় নফলে নতামার সমস্ত ড়িজকজলর পড়রকল্পো। 

নতামার ড়েজজর ড়িে নতামাজক েড়লজয় ড়দজে ক্রমশ। 

 

তুড়ম িহুড়দে নফরড়ে ড়েজজর কাজে। নফরড়ে তুড়ম। 

একটা অলস দুপুজরর ঘ্রাণ নলজে আজে নতামার নঠাাঁজট 

এখ্েও। মুজে নফল ড়চ্হ্নজদর দুিঃস্বজের মজতা ড়ঠক। 

জুজ  োও ড়েজজজক ড়িড়েন্ন কড়িতার মজতা।  

এিার নফজরা ড়েজজর ড়ঠকাোয়। িহুড়দে ড়ঠকাোহীে।  
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নফর ড়েজজর কাজে। ড়েজজর মুজখ্ামুড়খ্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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জাল 

েীলাড়ি নদি 

 

খ্রা জল আাঁকা নকােও েদী 

িাাঁশ নোঁজথ নোঁজথ সরুেড়ল আরও সরু হজয় আজস 

নেৌজকার পাটাতজে নি াজলর নলাম, মাজের ফড়সল 

সাাঁজকা িাজ , সাাঁজকা কজম 

ড়ত্রপজলর ড়েজচ্ মাড়ঝ পড়রিার 

ফাাঁসজাজল নোঁজথ নেয় ড়েজস্ব শরীর। 
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নদখ্া হজয়ড়েল? 

অড়পিতা ভট্টাচ্ার্যিয 

 

নর্যখ্াজে পথ নশে হয় - 

আকাশ আর প্রান্তর নমজল নর্যথায় 

নসখ্াজে করজিা নদখ্া... 

এজসা তুড়ম, ড়কন্তু একা একা ! 

ড়েজিে রাত, ড়েজিে িাস, ড়েজিে আড়ম...  

হঠাৎ ! এজল ড়কন্তু তুড়ম... ড়ঠক একা একা 

কথা নরজখ্জো আমার ! 

নতামায় অেুভি করলাম, স্পশি েয় - 

আজ তুড়ম এজসজো - নতামার শরীর েয় ! 

িের আজে, 

নস নতা স্বেমাখ্া মুজখ্, লালিণি শরীজর রু্জমাড়েল রাস্তায় - 

আর শুধু একটা হাওয়া েুাঁজয় নেল আমায় !! 
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এজসড়েজল তুড়ম 

একা একা - 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্যাোজর্যাে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ড়িড়ভন্ন আকত ড়তর মুিা 

েজিিু ভি 

 

মুিা িলজতই আমাজদর নচ্াজখ্র সামজে নভজস ওজঠ নোলাকত ড়ত 
একটা ধাতি টুকজরা, ড়কন্তু নজজে আশ্চর্যি হজিে নোলাকত ড়ত ো াও 
আজরা ড়িড়ভন্ন আকত ড়তর মুিার প্রচ্লে ড়েল নসই সভযতার শুরুর 
সময় নথজকই, ধারািাড়হকভাজি আমরা নদখ্ার নচ্ষ্টা করজিা মুিার 
নসই ড়িড়ভন্ন আকত ড়তগুজলা। 

 

১. িেিাকার মুিা - 

১. মেজধর পাঞ্চ মাকি মুিা র্যা কােিাপো োজমর প্রচ্ড়লত ড়েল। 

২. নমৌর্যি পরিতিী রু্যজে মালিা, েমিদা উপতযকার মুিা, র্যড়দও 
সমূ্পণি নস্কায়ার ো।  

৩. গুজরাট, চু্দাসামা সাম্রাজয (১১ -১২ শতাব্দী) 

৪. মালওর্যা সুলতাে, আল উদ-ড়দে মাহমুদ শাহ ১ (AH ৮৩৯ -
৮৭৩, ১৪৩৬ -১৪৬৯ শতাব্দী) হাজরাত সাড়দয়ািাদ নথজক মুড়িত  
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৫. ড়দিী সুলতাে : খ্ালজী, কুতি আল ড়দে মুিারক শাহ  

৬. মুর্ল, আকির (AH ৯৬৩ -১০১৪, ১৫৫৬-১৬০৫ শতাব্দী), 
উদুি জাফর কড়রে (ভ্রামমাে) ড়মন্ট 

৭. মুর্ল, জাহাঙ্গীর, আগ্রা ড়মন্ট, ইলাহী টাইপ, মাস আিাে  

৮. অসম ড়শি ড়সিংহ, ১৭১৫-১৭৪৪ শতাব্দী 
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২. অষ্টভুজাকত ড়ত - 

 

নো শ শতাব্দী নত অসজম নর্য মুিা প্রিড়তিত হজয়ড়েল তা ড়েল 
অষ্টভুজাকত ড়তর।  

কামরূজপর নর্যাড়েেীতন্ত্র অষ্টভুজাকার নথজক এই মুিাগুজলা 
অষ্টভুজাকার িাোজো হজয়ড়েল িজল অেুমাে করা হয়। এই ড়িজশে 
আকত ড়তর জেয অসম মুিা সারা ড়িজশ্বর সিংগ্রাহকজদর কাজে খু্িই 
আকেিণীয়। 

অসম মুিাগুজলার েড়ি িযাড়িেত সিংগ্রহ নথজক-  

১. রুি ড়সিংহ অসম (১৬৯৬ -১৭১৪) 

২. ড়শি ড়সিংহ সজঙ্গ রােী ফুজলশ্বরী সকা ১৬৪৬ অসম  

৩. রাজজশ্বর ড়সিংহ (১৭৫১ -১৭৬৯) অসম  

৪. ড়েয়াধ শা মালওয়া সুলতাে AH ৮৮২  

৫. উদয়পুর ড়চ্ত্রকূট ১৯৩২-৪৮ ভূপাল 
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 ৩ : নহয়ার ড়পে - 

 

অস্বাভাড়িক 'ড়ফশ হুক' িা 'নহয়ার ড়পে' টাইজপর মুিাড়ট মূলত 
পারজসযর লাসি প্রজদশ এর মুিা নথজক অেুপ্রাড়ণত হজয় ভারতিজেির 
ড়িজাপুর সুলতাে দ্বারা ততরী হজয়ড়েল। 

সম্রাট আলী আড়দল শা ড়দ্বতীয় ১৬৫৭ -১৬৭২ এই মুিার প্রিতিক 
ড়েজলে র্যা লাড়রে োম প্রচ্ড়লত ড়েল। 

এিার আড়স নকাজো এই ড়িজশে আকত ড়ত- 

মূলত সমুি তজটর স্থ্ােীয় জেেণ নকামজর লুড়ঙ্গজত সহজজ র্যাজত 
গুাঁজজ রাখ্জত পাজর তার জেযই এই ড়িজশে আকত ড়তর ততরী করা 
হজয়ড়েল। 

এর মুখ্ ড়দজক নলখ্া ড়েল 'সুলতাে আড়ল আড়দল শাহ' এিিং নেৌণ 
ড়দজক 'জরাি লড়র ডািুড়ল' 
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(েড়ি- নলখ্জকর িযড়িেত সিংগ্রহ নথজক) 
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৪ : নিন্ড িার - 

 

োন্ধারা জেপদ (৬০০-৫০০ BC) একড়ট অিতল দীর্ি িাজরর মুিা 
জাড়র কজরড়েল র্যা তদজর্িয প্রায় ১ নথজক ১.৭৫ "এিিং প্রজস্থ্ েজ  
0.৪ " হজতা। ি  রুজপার িার নথজক নকজট নোট িারগুড়ল আরও 
সড়ঠকভাজি আকত ড়ত ও ওজে নদয়া হজতা নকাণগুড়ল এিিং ড়কেু 
নিজত্র ড়িপরীত ড়দকগুড়ল ড়েটাজো কজর ১১ নথজক ১১.৫ গ্রাজম ড়েজয় 
র্যাওয়া হজতা। একটাই ড়চ্হ্ন িাজরর দুই ড়দজক পাঞ্চ করা হজতা। 
েরম অিস্থ্ায় কাজঠর ওপর নরজখ্ আর্াত করা হজতা িজল 
মুিাগুজলার এরকম ড়িজশে আকত ড়তর হজতা। 

ভারজতর প্রাচ্ীেতম েন্ধার মুিা - িাাঁকাজো িারগুড়ল সম্ভিত পারসয 
ড়সজলাস স্টযান্ডাজডির উপর ড়ভড়ি কজর ততড়র হজয়ড়েল, নর্যজহতু এই 
মুিার ে  ওজে ২ পাড়সিয়াে ড়সজলাজয়র ওজজের সমাে। োন্ধার 
নথজক, পাঞ্চ ড়চ্ড়হ্নত মুিার ধারণাড়ট ক্রজম দড়িজণ েড় জয় পজ  
এিিং শীঘ্রই উির ও মধয ভারজতর আরও অজেক অঞ্চলগুড়লজত 
পাঞ্চ ড়চ্ড়হ্নত মুিা প্রচ্লে শুরু হয়। 
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৫ : লজজঞ্জ আকত ড়তর - 

জালাল আল দীে মুহাম্মদ আকির, এ এইচ্ ৯৬৩-১০১৪ (১৫৫৬ 
-১৬০৫ ড়স ই)। নমহরািী নমাহর, আমারদাদ মাস, ইলাহী িের 
৪৯ (এ এইচ্ ১০১৩), আগ্রা নথজক মুড়িত। লজজন্স আকাজর ; 
শীজেি নলখ্া আজে "আিাহ উহ আকির" এিিং েীজচ্ "জল জিাহ" 
ডজটট িডিার এর মজধয। নেৌণ ড়দজক ওপজর ইলাহী িের এিিং 
ড়েজচ্ ড়মন্ট এর োম নলখ্া রজয়জে। উভয় ড়দজকই পটভূড়ম অলঙ্কত ত। 

"জমহরািী" আকিজরর নিশ কজয়কড়ট নসাোর মুিায় নেজমর 
আকত ড়ত এিিং নসইসাজথ ৯৮১ ড়হজড়রজত িযড়তক্রমী ড়িরল নমাহাজরর 
উপর লজজন্স আকাজরর ফ্ল্যােজক নিাঝায়। মুর্ল দরিাজরর 
ড়চ্ত্রায়জে নমহরািী একড়ট গুরুত্বপূণি স্থ্াে অড়ধকার কজরড়েজলে 
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এিিং সম্রাজটর নসজক্রটাড়র আিুল এল-ফর্যল আিাড়ম (১০:১৩) দ্বারা 
আইে-ই-আকিরী আদালজতর ইড়তহাজস উজিখ্ আজে। র্যড়দও 
আকির পরিতিীকাজল তাাঁর ড়িস্ততত ও তিড়চ্ত্রযময় সাম্রাজয পড়রচ্ালো 
করার জেয একড়ট মধযপন্থী অেুষ্ঠাে উপস্থ্াপে করজতে, ড়তড়ে 
প্রথজম এিিং সিিাজগ্র ইসলাজমর প্রিিা ড়েজলে এিিং তাাঁর কাজ ও 
কজমি এই ধজমির মূলজক নেৌরিাড়িত কজরড়েজলে।  

দুষ্প্রাপয এই মুিাড়ট এখ্জো অড়ব্দ িযাড়িেত সিংগ্রজহ ৪ ড়ট এিিং 
একড়ট কজর র্যথাক্রজম কলকাতা, ড়দড়ি, লন্ডে এিিং আজমড়রকাে 
েুড়মষ্মাড়তক নসাসাইড়টর জাদুর্জর রজয়জে। 
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প্রকত ত নপ্রড়মক 

নসৌড়মত সরকার 

 

সকাজলর সীমাহীে েীল আকাশটা নতামার কাজে 

হয়জতা আজ অজেক নিড়শ সুির। 

পাড়খ্জদর ড়মড়ষ্ট সুরটা এখ্ে হয়জতা অজেক নিড়শ ড়মড়ষ্ট, 

কারণ আজ নতামার কাজে নসই ড়িরড়িকর কন্ঠস্বরটা নেই, -
সুপ্রভাত ওজঠা। 

শান্ত দুপুরটা হয়জতা অজেক নিড়শ শান্ত আর মজোরম নতামার 
কাজে, 

কারণ নতামার কাজজর মাজঝ নকউ ঝে া কজর িজল ো 

তুড়ম নতা মহাে আর আড়ম নদােী। 

আমাজক কষ্ট ড়দজয় এত কথা িলজত পারজল ! 

নসাোলী ড়িজকলটা হয়জতা অজেক নিড়শ মধুর নতামার কাজে, 

কারণ নকউ নতামাজক ড়িরি কজর ো। 
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অজেক শাড়ন্তজত থাকজত পাজরা তুড়ম। 

নর্যটা নতামার কাজে ড়িরজির, 

হয়জতা নসটাই কাজরা কাজে চ্াওয়া, পাওয়া, স্বে, 

ভাজলািাসা সিড়কেু। 

র্যার পতড়থিীটা শুধু নতামাজক ড়র্জরই। 

র্যার কাজে টাকা, োড় -িাড় র নকাজো মূলয নেই। 

এর নথজক মূলযিাে শুধু তুড়মই তার কাজে। 
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জন্মড়দজে োরায়ণ েজঙ্গাপাধযায় 

অড়িড়মত্র 

 

োরায়ণ েজঙ্গাপাধযায় আমার খু্ি ড়প্রয় সাড়হড়তযক। িািংলা সাড়হজতয 
তাাঁর অিদাে নভালা র্যাজি ো। 

১৯১৮ সাজলর নচ্ৌঠা নফব্রুয়াড়র তৎকালীে পূিিিজঙ্গর ড়দোজপুজর 
জন্মগ্রহণ কজরে োরায়ণ েজঙ্গাপাধযায়। তাাঁর জন্মসূজত্র পাওয়া োম 
ড়েল তারকোথ েজঙ্গাপাধযায়। উড়ে িািংলার অধযাপক ড়েজলে 
কলকাতা ড়িশ্বড়িদযালজয়। তাাঁর সতড়ষ্ট করা নটড়েদা চ্ড়রত্র িািংলা 
সাড়হজতয ড়চ্রকাল উজ্জ্বল হজয় থাকজি। পটলডাঙার নটড়েদা ও তার 
সহচ্র পযালা, কযািলা ও হািুল নসে িাঙাড়ল ড়কজশার ও রু্যিকজদর 
মজোরঞ্জে কজর এজসজে োট িের ধজর। এরকম সিিজেড়প্রয় 
চ্ড়রত্র িািংলা সাড়হজতয ড়িরল। নটড়েদার েল্প নথজক হজয়জে ড়সজেমা, 
ড়সড়রয়াল ও কাটুিে। োো সমসযায় দীণি িাঙাড়ল রু্যিমােজস ড়তড়ে 
নটড়েদার মাধযজম ড়েমিল হাসযরজসর নর্যাোে ড়দজয়ড়েজলে। িািংলা 
সাড়হজতযর জেজত ড়তড়ে ড়েজলে ড়শিরাম চ্ক্রিতিীর নর্যােয 
উিরসূড়র। 
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এ ো া ি জদর উপজর্যােী অজেক ভাজলা ভাজলা নোটেল্প ড়লজখ্জেে 
ড়তড়ে, নর্যমে ড়িখ্যাত 'নটাপ' েল্পড়ট। এই েল্পড়ট আমাজদর 
পাঠযক্রজমর অন্তভুিি ড়েল। এজত ি জলাকজদর নলাভ, লালসা ও 
েরীি আড়দিাসীজদর অসহায়তা সুির ভাজি িড়ণিত হজয়জে। 

িািংলা সাড়হজতযর জেজত তাই োরায়ণ েজঙ্গাপাধযাজয়র োম 
ড়চ্রভাস্বর হজয় থাকজি। ১৯৭০ সাজল তাাঁর প্রয়াজণর পর নটড়েদার 
ড়কেু অসমাপ্ত েল্প সমূ্পণি কজর ড়লজখ্ প্রকাশ কজরে তাাঁর পত্নী 
আশা নদিী। 

জন্মলজি এই র্যশস্বী সাড়হড়তযজকর চ্রজণ অকুন্ঠ েদ্ধা ড়েজিদে 
করড়ে ।। 
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নস এক রাড়ত্রর আগুে 

শুভম রায় 

 

তুড়ম নেজ  র্যাজি িজলই ভািড়ে 

এিাজর ড়ঠক, ড়ফজর র্যাওয়াই ভাজলা। 

নতামার স্বজে আমার স্বেগুজলা 

ড়েিঃশজব্দ িাজর িাজর প্রতযাখ্যাত। 

 

তুড়ম নেজ  র্যাজি িজলই ভািড়ে ; 

প্রড়ত রাজতর ড়িিু ড়িিু ড়শড়শর, 

নকাজো দূর ড়চ্তাকাজঠর ডাক, 

নতামার িাড়ন্তহীে অপরূপ অিজহলা - 

ড়েড়দ্বিধায় আপে কজর নেি। 

 

তুড়ম নেজ  র্যাজি িজলই ভািড়ে ; 
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অজেক েিত্রভরা নকাজো ড়েিঃশব্দ রাজত 

হলুদ স্মতড়তর নসই তুড়মজক 

আমার আগুজে ড়েজয় র্যাি। 
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ড়িজ্ঞাপজের ঠ যালায় 

েীতা কড়ি 

 

ড়িজ্ঞাপজের ড়িজ্ঞড়প্ত অড়লজত-েড়লজত 

র্যিসি ঠক িাড়জ আর পাড়রো িড়লজত 

একটা ড়কেজল দুজটা ড়ে, ড়ক কজর িা নদয় ? 

এজকর সাজথই নজা া মাজলর দামড়ট জুজ  নেয়। 

 

খ্জেররা ভাজি সিাই সস্তা পাড়ে িজ া 

হুজুে নপজলই নদৌ াজদৌড় , সিাই হয় জজ া 

িাজারখ্াো নেজয় নেজে দালাল, এজজন্ট র্যজতা 

ড়মথ যা নলাভ নদড়খ্জয় তারা নলাক ধরজে তজতা। 

 

জড়মর দালাল, ফ্ল্ যাজটর দালাল, দালাল রকমাড়র 

সস্তায় সি পাইজয় নদজিা, চ্জলা তা াতাড়  
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কাজলা নমজয়ও ফসিা হজি সািাে মাখ্জল োড়ক 

নটজকা মাথায় চু্ল েজাজি, নদশটা হজলা এড়ক !? 

 

র্টকরা সি ড়িদায় ড়েজলা, ম যাড়িমড়ে এজলা 

নেজটর চ্ যাজট ড়িজয় কজর, ড়ডজভাসি নিজ  নেজলা 

সরকাজরর নতা হুাঁশ নেই নর্য ড়িপদ িা জি নদজশ 

োরী-শরীর নদড়খ্জয় সি পণ য নিজচ্ নশজে। 

 

নর্য নদয় র্যজতা এডভাটিাইজ তার ড়িড়ক্র তজতা 

চ্টকদারী ড়িজ্ঞাপজে মাথা গুলায় তজতা 

আজের ড়দজের খ্াাঁড়ট ড়জড়েস, ড়েজলা খ্াাঁড়টর কদর 

ড়িজ্ঞাপজের ধার ো নধজর চ্লজতা িাজার-সদর। 

 

হায় নর িাজার ! হায় নর শহর ! হায় নর ড়িজ্ঞাপে ! 

নতাজদর ো া চ্জলও োজকা আধুড়েক এই জীিে। 
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অজচ্ো শহর 

দীড়পকা চ্ক্রিতিী (সরকার) 

 

আজও মাজঝ মাজঝ, আচ্মকায় 

ঝজ া িজকর মত মজে হয় ড়েজজজক, 

হৃদজয় ড়িদুযজতর নসই চ্মক জাোে নদয়। 

হৃদয়টা এককালীে একান্তই নতার ড়েল। 

হৃদজয়র নসই টুকজরা হওয়া ড়িিুগুজলা আজও, 

স্বেল আয়োর মত জ্বজল ওজঠ। 

এক অদু্ভত অেুভূড়ত িজল র্যায় হৃদজয়, 

আজও িুজকর িাাঁ ড়দকটা হঠাৎ নর্যজো ড়চ্ে ড়চ্ে কজর ওজঠ। 

র্যখ্েই ভাড়ি নচ্ো মুখ্টা নতা আজ অজচ্ো ; 

আজও অজচ্ো শহজর নচ্ো মুখ্টাজক খু্াঁজজ নি াই, 

খু্াঁজজত খু্াঁজজত অজচ্ো শহরটাই আজ নচ্ো হজয় নেজে। 

আর নসই নচ্ো মুখ্টাই অজচ্ো।। 
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জীউ পােলা 

রণড়জৎ সরকার 

 
নিাধ হাজত মুই জীউটাক ভাজলািাসিং  

জীউটার নসাজদ করিং পীড়রত,  

এখ্োও ো দযািং জীউটার সাথ োড়  ; 

নর্যলায় কুজোজট র্যািং- সাথজত ড়েয়া র্যািং ধড়র  

জীউটা ো হইজল মুই ড়দেজতয় কাো  

 

কামাইত নেইজল সাথজত ধড়র র্যািং  

হাটপথ নেইজলও সাথজত র্যািং ড়েয়া  

ড়েে পাড়রর নেইজলও সাথজত ড়িেোত ধড়র থাকিং  

এক দন্ড ো পািং আিংডাল হিার ড়দিার 

জীউটাক ো া মুই িাচ্িংজয় ো  
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জীউটাজর িাজদ মুই কামাই করিং, ড়দেরাইত খ্াটিং  

ভালমি নজাটািং, নখ্ায়ািং  

োও নসািািং, চু্মা খ্ািং, আদর করিং,  

জীউটাজর িাজদ মুই িাড়চ্ রিং  

 

জীউটার নসাজদ নমার নসই ড়মল 

নমার নসাজদ ো কজর দ্বে-ঝে া  

ো কজর িারািাড়র মে কালাকাড়ল  

এজক মাইমাসুড়র হয়া রয়।  

তায় িযামার হইজল ড়েয়া র্যািং দািাজরর অড়ট  

নরাজা তিদয কড়িরাজজর িেল  

খ্াড়ট দযাখ্ািং, ভিংয়র োোিং, ড়হতুমাড়ট জলকো নখ্ায়ািং  

জীউটা ো হইজল নর্য মুই িাড়চ্জময় ো  

িিাজত মড়র র্যাইম  

মুই একটা জীউ পােলা। 
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সিংস্কত ত সুভাড়েতমালা 

ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার 

 

सुभाषितम् - 

हस्ती अंकुशमाते्रण वाषि हसे्तन ताड्यते। 

शृङ्गी लगुडहसे्तन खड्हसे्तन दुिजनः।। 

 

সুভাড়েতম্ 

হস্তী অঙু্কশমাজত্রণ িাড়জ হজস্তে তাডযজত। 

শতঙ্গী লগুডহজস্তে খ্ড্গহজস্তে দুজিেিঃ।। 

 

অথি - 

হাড়তজক ড়েয়ন্ত্রণ করজত হয় অঙু্কশ ড়দজয়, নর্া াজক হাত ড়দজয় 
োভীজক েড়  ড়দজয় আর দুজিেজক ড়েয়ন্ত্রণ করজত হয় তজলায়ার 
ড়দজয়।। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৭৯ 

পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

ভাজলাজিজস আজও নতাজকই েুাঁজত চ্াই, 

এই জীিজের প্রড়তিজণ নতাজকই পাজশ চ্াই...। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাজে র্যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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েড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

 

েতুে প্রভাজত... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্য নর্য ড়িেজয় নলখ্া পাঠাজত 
পাজরে:- 

▪ ে া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুেল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজেেণমূলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

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

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

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভজর্যােও। 

পাজয় পাজয় ১৭৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লােজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজত পাজরে নর্য নকাে ড়িেজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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প্রকত ড়তর হাতোড়ে 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৭৯ 

৭ই নফব্রুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপজদষ্টা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়েি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

োঙু্গড়ল 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, অণুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠজয় 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।। 


