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- তন্ময় নদি, ড়চ্রড়িৎ ব রিরা ী, চ্য়ে দত্ত, 
শিংকর হালদার, কত ষ্ণ রায়, মহাশ্বেতা িসু, শাড়কলা 
খ্াতুে, নেয়সী ো , নদিড়িতা ন াষ, সালুশ্বো সরকার, 
পশ্বহলী পাল, প্রভাকর রায়, নসৌড়মত সরকার, চু্মড়ক 
দাস, অড়িড়মত্র, তেুশ্রী সরকার, রাজা নদিরায়, েীতা 
কড়ি, নশৌড়ভক রায়, আবু্দল রাহাজ, পার্িসারড়র্,  
উপাসো এিিং আশ্বরা অশ্বেশ্বক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়পোড়ক রায় 
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ফড় িং কর্া 
আজ ১৪ই নফব্রুয়াড়র ইিংশ্বরড়জ তাড়রখ্ নমশ্বে আজ ভযাশ্বলন্টাইন্স 
নে। আমরা যড়দ ইড়তহাশ্বসর পাতা উশ্বে নদড়খ্ তশ্বি জােশ্বত 
পারশ্বিা নয, তততীয় শতাব্দীর সময় নরাশ্বমর িাড়সন্দা, পুশ্বরাড়হত ও 
ড়চ্ড়কৎ বসক নসন্ট ভযাশ্বলন্টাইশ্বের আত্মতযাশ্ব র িরশ্বে সিিপ্রর্ম 
উদযাড়পত হশ্বয়ড়িল এই ড়দেড়ট। ড়যড়ে ড়িশ্বলে একজে ধমি 
প্রচ্ারকও। পাশাপাড়শ ড়তড়ে নরামাে রসেযশ্বদর ড়িিাহ িন্ধশ্বে আিদ্ধ 
হওয়ার জেয ড়িিাশ্বহর অেুষ্ঠােও করশ্বতে। ভাশ্বলািাসার সাশ্বর্ 
সম্পকিযুক্ত ড়কিু শব্দ নযমে ড়িোস, ভরসা, সম্মাে ভীষে প্রাসড়িক, 
নযগুশ্বলা িা া নকাে ভাশ্বলািাসাই পড়রপূেিতা নপশ্বত পাশ্বরো। এর 
পাশাপাড়শ আজশ্বকর ড়দশ্বে আমরা ড়িেম্রড়চ্শ্বত্ত িরে করশ্বিা 
পুলওয়ামা  টোর শহীদ জওয়ােশ্বদর। নসইসাশ্বর্ আজ নেট ফড় িং 
এর জশ্বেযও একড়ট ড়িশ্বশষ ড়দে। আজ ১৮০ সিংখ্যায় পদাপিে 
করশ্বলা সকশ্বলর ড়প্রয় অেলাইে মযা াড়জে নেট ফড় িং। নসই 
উপলশ্বিয আজ প্রকাড়শত হল নেট ফড় িং এর ড়িশ্বশষ ‘নপ্রম 
সিংখ্যা’। আমাশ্বদর পাঠক-পাড়ঠকাশ্বদর কাশ্বি এই সিংখ্যা ভীষে 
ভাশ্বলা লা শ্বি িশ্বল আমাশ্বদর ড়িোস। সকশ্বল ভাশ্বলা র্াকুে, সুস্থ 
র্াকুে। 
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নসড়পয়া শহর 

তন্ময় নদি 

 
তুড়ম ড়কিু ো িশ্বল  ুড়মশ্বয় ন শ্বল, আড়ম িড্ড 

একলা হশ্বয় পড় । কর্ার নরাত র্মশ্বক আশ্বস। 

 াঙড়চ্শ্বলর দল ভুশ্বল যায় ড়ফরশ্বত হশ্বি িাড় । 

ভািোর নেউ ড়ভ  কশ্বর িন্দশ্বরর আশ্বশপাশ্বশ 

 

এমে মুহূতিগুশ্বলাশ্বত ড়েশ্বজশ্বক অসহায় মশ্বে হয়। 

নযে ড়েিঃস্ব এক পড়র্ক ড়েস্তব্ধতা-নক ভর কশ্বর, 

একমুশ্বঠা ভাশ্বলািাসা নপশ্বত নতামার সন্ধাশ্বে 

পাড়  ড়দশ্বে নকাে এক নসড়পয়া শহশ্বর 

 

নদয়াশ্বলর  াশ্বয় নলখ্া আশ্বি ড়েরুশ্বেশ্বশর ড়ঠকাো 

নমাজাইক করা মেখ্ারাশ্বপ আদশ্বরর আলফাজ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 

নকার্ায় স্বশ্বের কারিার হয় নসসি নতামার জাো 

নপ্রড়মকশ্বদর ড়চ্রকাল শুধু আ শ্বল রাখ্াই কাজ 

 

িহু শতাব্দী নপড়রশ্বয়ও শুধু নতামায় নচ্শ্বয়শ্বি আমার 

ভি ুশ্বর ড়হয়া। দু’জশ্বের  ুম শহশ্বরর রঙ নহাক নসড়পয়া। 
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ড়লড়মশ্বটে অফার 

ড়চ্রড়িৎ ব রিরা ী 

 

ের্ি উইশ্বের খ্যাপাশ্বট নমজাজ 

নযশ্বো কাাঁটা  াশ্বয় গুশ্ব া লঙ্কা িুড়র 

 

ড়েশ্বজল- াশ্বম িায়ু টুড়প 

িাইক নশারুশ্বম ওশ্বপড়েিং পাড়টি 

 

অড়ফড়সয়াল নসাো সুইটহাটি 

এড়দশ্বক খ্াাঁদ োড়ক খ্াাঁড়ট 

 

ড়ত্রভুজ সিংসাশ্বর সরলশ্বরখ্া র্াড়টি 

ক্লাস র্ােি। ড়লড়মশ্বটে অফার 
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ইেস্টল ইশ্বয়ার ফাইোল চ্াটি 

এে ট্রাক আই ড়ে ইেফশ্বমিশে 

 

জিকােিহীে চ্াল ভাজা নপ্রম 

ড়প্রজাভি ইশ্বয়ার নসশ্বকে হযাে 

 

নোড়টড়ফশ্বকশে অলশ্বরড়ে অে 

নখ্লশ্বত নরশ্বহো নখ্শ্বলায়া । 
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ড়মশ্বশ 

চ্য়ে দত্ত 

 

 াঢ় েীলশ্বচ্ পযাশ্বস্টল  ষা আকাশ জুশ্ব  সশ্বন্ধয োশ্বম, 

এশ্বক এশ্বক জ্বশ্বল ওশ্বঠ কুড়চ্ কুড়চ্ আশ্বলা, 

নসশ্বজ ওশ্বঠ টুকশ্বরা হাইওশ্বয়, পাহাড়  গ্রাম, 

দূর আড়দিাসী িড়স্ত, 

িুশ্বো নঝাশ্বপশ্বদর ওপর ঝুশ্বল র্াশ্বক, 

আধ খ্াওয়া ড়িসু্কশ্বটর মশ্বতা ভাঙা, নসই কশ্বিকার রঙচ্টা চ্াাঁদ। 

ড়মড়ি আতশ্বরর মশ্বতা নজাৎ বস্না  াশ্বয় নমশ্বখ্, 

িাড়  নফশ্বর ক্লান্ত সাইশ্বকল। 

 

ঝরোর কলকল শব্দ, 

নশাো যায় দূর েদীর ভাঙে... 

গুাঁশ্ব া গুাঁশ্ব া কুয়াশা নেশ্বম আশ্বস অড়ভমাশ্বের মশ্বতা, 
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আমার শীত কশ্বর, হাত  ড়ষ, 

মশ্বে হয়, আমার প্রড়তটা ড়েিঃোশ্বসর মশ্বধয নযে আজও তুড়ম জড় শ্বয় 
রশ্বয়ি, 

ড়মশ্বশ রশ্বয়ি নকার্াও এই নিাট্ট পাহা তড়লশ্বতও ।। 
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অেুিাদ 

শিংকর হালদার 

 

পাশ্বয় পাশ্বয় একলা দুপুর পর্ হাাঁশ্বট 

ড়িেুড়ে নিশ্বয় নেশ্বম আশ্বস নরােুর 

নতালপা  ফাগুে শাড় র ভাাঁশ্বজ 

রশ্বে রশ্বে িাসা িাাঁশ্বধ নপ্রম  

েিীে শরীর ড়শহরে জাশ্ব  নযৌিে িসশ্বন্ত । 

 

আিতিে কড়র ড়দেিে ো নভশ্বি আর 

 ে ে সন্ধাে কড়র নপ্রমাঙু্কর নচ্াশ্বখ্-ওর ড়িিতিে  

কাশ্বলর িুশ্বক নঠস ড়দশ্বয় । 

 

জ্বলন্ত অড়ভমাে আর যত ড়িষাদ 

ড়িাঁশ্ব  নফড়ল েখ্ ড়দশ্বয় 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 

অোিতত নদহ, 

িত-ড়িিত কর নিািশ্বল 

ড়শরা-উপড়শরায় িড় শ্বয় প ুক 

নমাহগ্রস্ত যত ড়িষ । 

 

ড়শড়র্ল অেুভূড়ত'র পাতায় আাঁকশ্বত র্াড়ক নতাশ্বক 

আর মশ্বে-প্রাশ্বে অেুিাদ কড়র 

মশ্বের ন ামটা সড়রশ্বয় । 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাশ্বদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কশ্বর। 
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ন ালাপ ফুল 

কত ষ্ণ রায় 

 

এই আড়ম আকাশ্বশর ড়দশ্বক তাকালাম 

এই আড়ম েদীর ড়দশ্বক নচ্াখ্ রাখ্লাম, 

এই আড়ম নচ্াশ্বখ্র সামশ্বে িড়ি আাঁকলাম। 

 

আড়ম একটা পাড়খ্র ড়দশ্বক তাড়কশ্বয় আড়ি িহুিে 

নয পাড়খ্ আমার ড়দশ্বক তাকাশ্বে কখ্শ্বো কখ্শ্বো, 

আড়ম িশ্বস আড়ি এই  াশ্বসর ওপর। 

সিুজ  াড়লচ্া নিশ্বয় প্রজাপড়ত োমশ্বি ফুশ্বলর ওপর। 

নয সুিাস এতিে ধশ্বর নভশ্বস আসশ্বি, 

আমার হৃদশ্বয়র নভতর পাড়  ড়দশ্বে মুগ্ধতার অমতত। 
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এই আড়ম একটু দাাঁ ালাম। হাশ্বতর মুশ্বঠায় তুশ্বল ড়েলাম  াশ্বসর 
স্পশি। নমশ্বখ্ ড়েলাম নমশ্ব র মশ্বতা মখ্মশ্বলর নিাাঁয়া। আমার পশ্বর্র 
পাশ ড়দশ্বয় চ্শ্বল ন শ্বি নয েদী, এতিে আড়ম তাড়কশ্বয় ড়িলাম 
নসড়দশ্বকই। 

 

এই আড়ম ড়কিুিে হাাঁটশ্বত শুরু করলাম। েদীর পাশ ড়দশ্বয়। 

মশ্বে হল প্রড়মকার হাত ধশ্বর জীিশ্বের  ল্প িলশ্বত িলশ্বত, 

আমার মাশ্বয়র সশ্বি রূপকর্ার  ল্প শুেশ্বত শুেশ্বত, 

নযে িহুযু  আশ্ব র আমার হাড়রশ্বয় যাওয়া ড়প্রয় িনু্ধর সশ্বি 
িহুযুশ্ব র আলাপ করশ্বত করশ্বত হাাঁটড়ি। 

 

এই আড়ম ড়িশ্বকশ্বলর নশষ নরােুশ্বরর ড়দশ্বক তাকালাম। 

হাত িা ালাম। আড়ম আশ্বরা ড়কিুিে নসই চ্শ্বল যাওয়া নরােুশ্বরর 
ড়দশ্বক তাকাশ্বতই একটা নমশ্বয় এশ্বস হাত ড়দশ্বয় োকশ্বত লা ল। 

নয নমশ্বয়ড়ট আমার জেয একটা ন ালাপ ফুল উপহার এশ্বেশ্বি। 
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আমার কত ষ্ণচূ্ া 

মহাশ্বেতা িসু 

 

দূশ্বরর কত ষ্ণচূ্ াটা আিার রঙ ি াশ্বে।  

আমার আশ্বি ী মুশ্বখ্র নচ্শ্বয়ও ওর লাড়লমা অশ্বেক নিড়শ।  

আড়মশ্বতা এখ্শ্বো মুক্তশ্বকশী।।  

নতার অশ্বপিায় নখ্ালা চু্শ্বল ড়িেুড়ে গুড়ে। 

জশ্বলর  ভীশ্বর নয ড়েস্তব্ধতা র্াশ্বক,  

অজাশ্বন্ত তার শব্দ শুড়ে।।  

নয অশ্বপিা, কত ষ্ণচূ্ ার োশ্বল আগুে জ্বালায়। 

নসইশ্বতা আিার অশ্ব াচ্শ্বর... ড়িহি হয়।  

নপ্রম নখ্াাঁশ্বজ, 

প ন্ত ড়িশ্বকল নশশ্বষ  

ভাড়সশ্বয় ড়েশ্বয় চ্শ্বল  

অজাো কত ষ্ণচূ্ ার নদশ্বশ ।। 
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আমাশ্বদর ওশ্বয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করশ্বে ড়িজ্ঞাপে 
ড়দশ্বত নযা াশ্বযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমাশ্বদর 
ওশ্বয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লশ্ব  নলখ্া নপাস্ট করশ্বত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উশ্বিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প শ্বত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওশ্বয়িসাইট www.netphoring.com এ। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 
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ভযাশ্বলন্টাইে উইক 

শাড়কলা খ্াতুে 

 

খু্ি রহ রচ্ চ্ারপাশ্বশ, নফব্রুয়াড়র মাশ্বসর প্রর্ম কটা ড়দে, নকমে 
নযে নপ্রশ্বমর নমলা িশ্বসশ্বি; ড়প্রয় মােুষটা তার অপর ড়প্রয়জে-নক  
ড়েয়ম কশ্বর এটা ড়দশ্বে, ওটা ড়দশ্বে, হাশ্বত সময় ড়েশ্বয় নপ্রড়মক 
নপ্রড়মকার সাশ্বর্ নদখ্া করশ্বি আরও কত ড়ক !' ভযাশ্বলন্টাইে সপ্তাহ 
িশ্বল কর্া। 

ড়কন্তু এই সপ্তাহটাই ড়ক ড়প্রয় মােুষটার জেযই যশ্বর্ষ্ঠ ? িা এই 
সপ্তাহটাই ড়ক তার জেয নস্পশাল, িাড়ক সপ্তাহগুশ্বলা, িাড়ক ড়দে 
গুশ্বলা ড়ক হশ্বে ড়প্রয় নলাকটার সাশ্বর্, সি ড়কিু ড়ঠক আশ্বি নতা, 
জীিশ্বে চ্লার পশ্বর্ নয সমসযার সমু্মখ্ীে হশ্বে নতামাশ্বক িলার 
নসৌভা য হশ্বয়শ্বি নতা? নকাশ্বো ড়িধা নিাধ কশ্বর ো নতা রদেড়ন্দে 
সি সমসযার কর্া নতামাশ্বক িলার সাহস হয় নতা; নিাশ্বঝা তাশ্বক 
মশ্বের মশ্বতা কশ্বর; নস শরীর খ্ারাপ ড়েশ্বয় ড়মশ্বর্য িশ্বল তুড়ম ড়চ্ন্তা 
করশ্বি িশ্বল নসটা িুঝশ্বত পাশ্বরা ড়ক? ওহ্ িাশ্ব া নরাজই নতা কর্া 
হয় একসময় নস ভাশ্বলা নতা অিশযই র্াশ্বক... 
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অেযড়দশ্বক ড়কিু নপ্রড়মক-নপ্রড়মকাশ্বদর ড়েয়ম কশ্বর হয়শ্বতা িা 
ভযাশ্বলন্টাইে সপ্তাহটা পালে করা হশ্বয় ওশ্বঠ ো এমেড়ক এই কটা 
ড়দে তাশ্বদর নদখ্াও পযিন্ত হয় ো ! 

ড়কন্তু তারা ড়েয়ম কশ্বর ভাশ্বলািাশ্বস ো, 

হয়শ্বতা ড়দে নশশ্বষ তার নপ্রড়মক তাশ্বক ড়েশ্বয়ও নকাশ্বোড়দে 
ভযাশ্বলন্টাইে সপ্তাহ পালে করশ্বি, এই ভািোটাও ভািশ্বত অিাক 
লাশ্ব  তাশ্বদর ; 

আসশ্বল নকােও ভাশ্বলািাসার মােুষ এর জেয ড়িশ্বশষ ড়দে হয় ো, 
এশ্বক অপরশ্বক নক িুঝশ্বল, অন্তশ্বরর সাশ্বর্ জুশ্ব  র্াকশ্বল প্রশ্বতযকটা 
ড়দেই ড়িশ্বশষ হশ্বয় ওশ্বঠ।। 

তাই িলড়ি; এই সপ্তাহ তার মতেই একটু ড়েয়ম কশ্বরই ড়প্রয় 
মােুষগুশ্বলার জেয সময় রাখ্শ্বল হয় ো ! 

তাহশ্বল হয়শ্বতা "ভযাশ্বলন্টাইে সপ্তাহ" ড়েশ্বয় আর অড়তড়রক্ত ভািো 
র্াকশ্বি ো।। 
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অতুযড়ক্ত 

নেয়সী ো  

 

তারপর, 

নমাশ্ব র মার্ার ফুচ্কায়, ঝালটা িড্ড নিশ্ব শ্বি, 

ফুল কাড়কমা, জুাঁই ফুশ্বলর  ািটা আর নচ্াশ্বখ্র আ াল কশ্বরেড়ে... 

নশষ ড়িশ্বকশ্বলর নরাদটাও আজ, অড়ভমুখ্ িদলায়ড়ে... 

শুধু আড়মই, ভাশ্বলািাসশ্বত পাড়রড়ে আর। 

 

কুটু্টসশ্বক আজকাল নখ্লো সাইশ্বকল ড়দশ্বয় আর, নভালাশ্বো যাশ্বে 
ো, জাড়েস ! 

আমাশ্বদর মুখ্াজিী নলশ্বের সরু  ড়লটায়, একগুে ড়পশ্বচ্র আস্তরে 
প ল  তকাল... 

কত  ল্প, উপেযাশ্বসর ধূশ্বলা িাড়ল গুশ্বলাশ্বক,নকউ নযে দড়মশ্বয় 
ড়দল...! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 

তশ্বি, ঐ আরকী, সিাই নমশ্বে নেয়,মাড়েশ্বয় নেয়... 

শুধু আড়মই, ভাশ্বলািাসশ্বত পাড়রো আর। 

 

হঠাৎ ব চ্শ্বল যাওয়ার, নতার ড়দেটায়, 

আজ িতড়িশ্বত, রড়ঙে নেৌশ্বকা ভাড়সশ্বয় ড়দই... 

ড়দে আশ্বস, চ্শ্বল যায়, 

রাত আশ্বস, নকশ্বট যায়... 

শুধু আড়মই, ভাশ্বলািাসশ্বত পাড়রড়ে আর.. 

ভাশ্বলািাসশ্বত, পাড়রো, আর।। 
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আ শ্বল নরশ্বখ্া ড়প্রয় 

নদিড়িতা ন াষ 

 

- আমাশ্বক কশ্বতাটা কাশ্বির মােুষ মশ্বে কশ্বরা ? 

- যশ্বতাটা কাশ্বির হশ্বল দূশ্বর সশ্বর যাওয়া যায়ো... 

- ড়মশ্বর্য কর্া। 

- নকশ্বো ? 

- আজকাল নতা িযস্ততার অজুহাশ্বত এশ্বতা নযা াশ্বযা  কম রাশ্বখ্া, 
নসটা দূরত্ব েয় ? 

- অযর্া রা  করশ্বিা তুড়ম... আমার কাশ্বি নতামার মশ্বতাই কাজটা 
সমাে গুরুত্বপূেি। 

- আড়ম িুড়ঝ সিসময় অশ্বপিাই কশ্বর যাশ্বিা ? 

- আমাশ্বদর ভড়িষযৎ ব সুন্দর করশ্বত এটা নতা নমশ্বে ড়েশ্বতই হশ্বি। 

- হুম িুঝলাম। 
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- আর নশাশ্বো, ড়দেশ্বশশ্বষ নতামায় কাশ্বি নপশ্বয় িাতিালাশ্বপ সমস্ত 
ক্লাড়ন্ত ড়মড়টশ্বয় ড়েশ্বয় নয অন্তত সুখ্ পাওয়া যায়, নসটার জেয 
আমাশ্বকও অশ্বপিা করশ্বত হয়... িুঝশ্বল এিার ? 
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অড়েিিাে দূরত্ব 

সালুশ্বো সরকার 

 

কাঞ্চেজঙ্ঘার িুক নর্শ্বক শীত োমশ্বি 

গুড়টশ্বয় ড়েড়ে আড়স্তে 

করড়ি কুয়াশার সাশ্বর্ প্রিঞ্চো 

ইিশ্বদি কুড় শ্বয় ড়েশ্বেে  ুম 

দূরত্ব িা শ্বি 

নহমালীড়ে 

একটু শীত নমশ্বখ্ োও িসশ্বন্তর শরীশ্বর 

স্তে নর্শ্বক ঝশ্বর প ুক 

িরফকুড়চ্ 

 

ড়কিুটা শীত ুম ড়েশ্বয় যাও নখ্ায়াই-এর পাাঁজশ্বর 

েীল সন্ধযায় ড়দশ্বয় যাও 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 

আগুে পলাশ 

 

অল্প রশ্বোশ্বেেড্রে পড়রশ্বয় দাও নকাপাই-এর নখ্াাঁপায় 

িাড়লশ্বশর ড়েশ্বচ্ নরশ্বখ্ যাও 

িাড়তম িে 

 

এক টুকশ্বরা উত্তরিি লাড় শ্বয় োও লাল মাড়টশ্বত 

উত্তশ্বরর ধােশ্বখ্শ্বত িড় শ্বয় যাও 

শাড়ন্তড়েশ্বকতেী িীজ 

 

িাধিশ্বকয 

ড়েভুক 

অড়েিিাে দূরত্ব। 
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আ াল নর্শ্বক ভাশ্বলািাসশ্বিা 

পশ্বহলী পাল 

 

নতার মেখ্ারাপ গুশ্বলা আমায় ড়দড়ি ? 

ড়দ শ্বন্তর ওই ওপাশ্বর নরশ্বখ্ আসি 

যখ্ে তুই  ুশ্বমাড়ি ড়েড়িশ্বন্ত 

আড়ম আ াল নর্শ্বক ভাশ্বলািাসি। 

িদশ্বল তুই ড়েস ো খু্ড়শ সি 

অশ্বেক নদি, যতটা আমার আশ্বি 

তুই িরিং একটা কর্া ড়দস 

লুশ্বকাড়ি ো ড়কেু আমার কাশ্বি। 

নতাশ্বক আড়ম নদি নতা রঙধেু 

ইশ্বেমত মাখ্ড়ি মশ্বে  াশ্বয় 

আমাশ্বক ওই দুিঃখ্গুশ্বলা ড়দস 

নফলি িুাঁশ্ব  যতদূর ড়েল যায়। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 

তারপর এক সুশ্বখ্র শাড়ময়াো 

উড় শ্বয় ড়েশ্বয় নতাশ্বক নেশ্বক আসি 

যখ্ে তুই হাসড়ি প্রাে খু্শ্বল 

আড়ম আ াল নর্শ্বক ভাশ্বলািাসি। 

আড়ম ড়কন্তু সি জাড়ে িুড়ঝ 

কীশ্বস নতার দুখ্ হয় ভারী, 

কর্ার জশ্বল েুড়িশ্বয়ই নদশ্বখ্ ড়েস 

মশ্বের ক'টা মুশ্বক্তা আেশ্বত পাড়র। 

আো নতার ওই নয হাড়সটা 

নহশ্বসড়িড়লস প্রর্ম নদখ্া যশ্বি 

আজ কতকাল কুয়াশা ন রা মুখ্ 

নদখ্শ্বত আিার কী দাম ড়দশ্বত হশ্বি ? 

নদখ্ ো িশ্বলই, এখ্েই ধে-রত্ন 

উজা  কশ্বর ফুড়রশ্বয় ড়দশ্বয় আসি 

যখ্ে তুই নদখ্ড়ি র্ হশ্বয় 
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আড়ম আ াল নর্শ্বক ভাশ্বলািাসি। 

নমাশ্বটর ওপর  ল্পখ্াো এই 

তুই হাসশ্বলই তত প্ত মশ্বের িাড়  

নসই মুকুশ্বট জু শ্বি পালক দুশ্বটা 

যড়দ তার কারে হশ্বত পাড়র। 

পরপাশ্বরর নেৌশ্বকা চ্শ্ব ও তশ্বি 

মেসুোমীর করশ্বি ো আর ভয় 

নসই সুশ্বখ্রই আশায় কাশ্বট যু  

একটু সুশ্বযা  ড়দশ্বলই িা ড়ক হয় ! 

জীিেোশ্বলর নশষ কুাঁড় টাও নতার 

উশ্বঠাে মাশ্বঝ ঝড়রশ্বয় ড়দশ্বয় আসি 

যখ্ে তুই  াাঁর্ড়ি িশ্বস মালা 

আড়ম আ াল নর্শ্বক ভাশ্বলািাসি। 

সু শ্বন্ধ তার উঠশ্বি তখ্ে নিশ্বজ 

মশ্বের িীোর ড়িশ্বশষ ড়কিু তার 
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নসই মালাশ্বত নেই অড়ধকার জাড়ে 

তাশ্বতই িা কী, নতার নতা সাশ্বধর হার । 

নতার নতা তাশ্বত স্বে  াাঁর্া আশ্বি 

খু্ি আদশ্বর যশ্বত্ন নিাঁশ্বধ  র, 

ড়ঠক জাড়ে তুই ড়ঠকাো িদশ্বল ড়েড়ি 

নকাশ্বো একড়দে আমায় কশ্বর পর। 

নচ্াশ্বখ্র জল িাড়পশ্বয় হাড়সর িাশ্বে 

শুশ্বভোশ্বত ভড়রশ্বয় ড়দশ্বয় আসি, 

সামশ্বে ড়দশ্বয় যখ্ে যাড়ি চ্শ্বল 

আড়ম আ াল নর্শ্বক ভাশ্বলািাসশ্বিা। 
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শুরুর  ল্প 

প্রভাকর রায় 

 

আজকাল নরাজ রাশ্বত অশ্বপিাগুশ্বলা  ভীর হয় নতার জশ্বেয, 

এই  রিন্দী লকোউশ্বে েতুে মাত্রা নপশ্বয়শ্বি িনু্ধত্বটা। 

হযাাঁ, মাশ্বঝ ওই ওঠাোমা হশ্বয়শ্বি অশ্বেক, 

রা , ঝ  া, অড়ভমাে সি, 

ড়কন্তু এমেটা হয়ড়ে কখ্শ্বো, 

রাত নজশ্ব  করা নখ্াশ শ্বল্প এ হাড়স, 

ড়কিংিা জরুড়র কর্া, 

আমার অড়েয়শ্বম নতার শাসে, ড়কিংিা চ্াকড়র নপশ্বল জুশ্বতা ড়কশ্বে 
নদিার আিদার সিই গুড়িশ্বয় রাখ্া আশ্বি নশষ িিশ্বরর 
আলমাড়রশ্বত। 

আমার একলা মশ্বের নকাশ্বে যা ক্রমশ িাড় শ্বয় ন শ্বি পারদ। 

যা একলহমায় আশ্বরা দতঢ় হশ্বয়ড়িল 
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নশষশ্বিলায় রাত নজশ্ব  করা নফাোলাশ্বপ। 

 

নতার আশকারা আর অজাো ভাশ্বলািাসায় 

শীশ্বতর কুয়াশার চ্াদর োকা সকাশ্বলর মশ্বতা 

কল্পোর চ্াদশ্বর োকা এক সুন্দর প্রাসাদ হয়শ্বতা  শ্ব  উশ্বঠশ্বি 
আমাশ্বদর মাশ্বঝ । 

নরাশ্বদর আশ্বলায় যার পড়রেড়তর হড়দস কড়রড়ে নকােড়দে। 
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সড়তযকাশ্বরর ভালিাসা িুড়ঝ এমেই হয়? 

নসৌড়মত সরকার 

 
এত িির িাশ্বদ সুমে নয আিার তার জীিশ্বে ড়ফশ্বর আসশ্বি একর্া 
ভািশ্বতই পাশ্বরড়ে কড়িতা। আজও সুমশ্বের ড়ফশ্বর আসাটা তার 
কাশ্বি স্বে মশ্বে হয়। 

িসশ্বন্তর এক ড়িশ্বকশ্বল তাশ্বদর প্রর্ম নদখ্া। কড়িতা তখ্ে একাদশ 
নেেীশ্বত পশ্ব । পাহাড়  উজ্জ্বল ঝেিার মত চ্ঞ্চলা নস। সুমে 
নসশ্বকে ইয়াশ্বর পশ্ব । একড়দে সু্কল নর্শ্বক নফরার পশ্বর্ অেযমেস্ক 
হশ্বয় সাইশ্বকল চ্ালাশ্বত ড় শ্বয় মাশ্বঠর পাশ্বশর একটা  শ্বতি ড় শ্বয় পশ্বর 
কড়িতা। সামােয নচ্াট লাশ্ব । পা-নকশ্বট রক্ত নির হশ্বত র্াশ্বক। 
নসই সময় নসই পর্ ড়দশ্বয় যাড়েল সুমে। কড়িতাশ্বক এইভাশ্বি পশ্বর 
র্াকশ্বত নদশ্বখ্ িুশ্বট এশ্বস তাশ্বক  শ্বতির নর্শ্বক তুশ্বল তার িতস্থাে 
রুমাল ড়দশ্বয় নিাঁশ্বধ তাশ্বক িাড়  পযিন্ত নপৌঁশ্বি নদয়।তারপর নর্শ্বকই 
আসাযাওয়ার পশ্বর্ মাশ্বঝ মাশ্বঝ এশ্বক অপশ্বরর সশ্বি নদখ্া করশ্বতা। 
দুজশ্বে পাশাপাড়শ পা ায় র্াকত। নদখ্া হশ্বত হশ্বত কখ্ে নয তারা 
এশ্বক অপরশ্বক ভাশ্বলাশ্বিশ্বস নফশ্বল ড়েশ্বজরাই িুঝশ্বত পাশ্বরড়ে। দী ি 
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পাাঁচ্ িির চ্লল তাশ্বদর ভাশ্বলািাসার পিি। কশ্বলজ জীিে নশষ 
করার পর অশ্বেক চ্াকুরীর পরীিায় িসল সুমে। ড়কন্তু 
প্রার্ড়মকভাশ্বি পাস করশ্বলও ইন্টারড়ভউশ্বত ড় শ্বয় আটশ্বক নযশ্বত 
লা শ্বলা। 

এড়দশ্বক কড়িতার িািা তার জেয পাত্র নদখ্া শুরু করশ্বলা। ড়ি.এ 
পাশ করার পর এম.এ পরশ্বত নচ্শ্বয়ড়িল কড়িতা ড়কন্তু তার িািা 
রাড়জ হয়ড়ে। কড়িতার িািার ড়রটায়ার করার সময় হশ্বয় এশ্বসড়িল 
তাই ড়তড়ে নমশ্বয়র ড়িশ্বয়র জেয পাত্র নদখ্া শুরু কশ্বরড়িশ্বলে। 

এড়দশ্বক কড়িতা একড়দে সুমেশ্বক নেশ্বক িলশ্বলা চ্শ্বলা আমরা 
পাড়লশ্বয় ড়িশ্বয় কশ্বর ড়েই। নতামাশ্বক িা া অেয কাউশ্বক ড়িশ্বয় করা 
আমার পশ্বি সম্ভি েয়। সুমে রাড়জ হল ো, নস নিকার। তার 
িািা-মা এিিং কড়িতার িািা-মা নকউই এ ড়িশ্বয় নমশ্বে নেশ্বি ো। 
একটা অড়েিয়তার অন্ধকাশ্বর নস ড়কিুশ্বতই কড়িতাশ্বক নফলশ্বত 
পারশ্বি ো। গুরুজশ্বের আশীিিাদ িা া নকাশ্বোড়দে তারা সুখ্ী হশ্বত 
পারশ্বি ো। নকার্ায় র্াকশ্বি, কী খ্াশ্বি? ড়িশ্বয় করশ্বলই নতা আর 
হশ্বলা ো। কড়িতাশ্বক সুমে িলশ্বলা আমাশ্বদর ভাশ্বলািাসা যড়দ সড়তয 
হয় তশ্বি ড়ঠক একড়দে আমাশ্বদর ড়মলে হশ্বি। কশ্বি চ্াকরী পাশ্বিা 
জাড়ে ো, আমার মশ্বতা নিকার নিশ্বলর হাশ্বত পশ্বর ড়েশ্বজর জীিে 
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েি নকাশ্বরা ো। সি ভাশ্বলািাসা নতা আর পূেিতা পায় ো। জীিশ্বের 
নশষ ড়দে পযিন্ত তুড়ম আমারই র্াকশ্বি। নতামার িািা নযখ্াশ্বে 
নতামাশ্বক ড়িশ্বয় ড়দশ্বত চ্ায়, যার সশ্বি ড়িশ্বয় ড়দশ্বত চ্ায় তুড়ম তাশ্বক 
ড়িশ্বয় কশ্বর সুখ্ী হও। আমাশ্বক ভুশ্বল যাও। এরপর দু’জশ্বে নচ্াশ্বখ্র 
জশ্বল এশ্বক অপরশ্বক ড়িদায় ড়দল। 

ড়কিুড়দে পর কড়িতার িািা তাশ্বক অেযত্র ড়িশ্বয় ড়দশ্বয় ড়দল। ন ৌরি 
সুদশিে, সরকাড়র চ্াকড়র কশ্বর। প্রর্ম প্রর্ম কড়িতা তাশ্বক নমশ্বে 
ড়েশ্বত ো পারশ্বলও ধীশ্বর ধীশ্বর তাশ্বক স্বামীর আসশ্বে স্থাে নদয়। 
ড়কিুড়দে পর নর্শ্বকই ন ৌরশ্বির আসল চ্ড়রত্র কড়িতা িুঝশ্বত 
পারল। প্রড়ত শড়ে ও রড়িিার ন ৌরি োইট ক্লাশ্বি ড় শ্বয় প্রচু্র মদ 
নখ্শ্বয় িান্ধিীশ্বদর সশ্বি ফূড়তি কশ্বর অশ্বেক রাত কশ্বর িাড় শ্বত 
ড়ফরশ্বতা। প্রর্শ্বম সিড়কিু কড়িতা নমশ্বে ড়েশ্বত পাশ্বরড়ে। অশ্বেক 
িুড়ঝশ্বয় ড়িল ন ৌরিশ্বক ড়কন্তু নস নিাঝার পাত্র েয়। যত ড়দে নযশ্বত 
লা শ্বলা সিড়কিু সশ্বহযর িাইশ্বর নযশ্বত লা শ্বলা। প্রড়তিাদ করশ্বল 
জুটশ্বতা মারধর। ইড়তমশ্বধয এক নিশ্বলর মা হশ্বলা কড়িতা। িাচ্চার 
মুশ্বখ্র ড়দশ্বক তাড়কশ্বয় আরও ড়কিুড়দে সহয করশ্বলা। তারপর 
একড়দে নিশ্বলশ্বক ড়েশ্বয় িািা মাশ্বয়র কাশ্বি চ্শ্বল এশ্বলা কড়িতা। 
যর্া সমশ্বয় তাশ্বদর ড়েশ্বভাসি হশ্বয় ন ল। 
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কড়িতার িািা এই পড়রেড়ত নমশ্বে ড়েশ্বত ো নপশ্বর অসুস্থ হশ্বয় 
পশ্বরে। তারপর একড়দে হঠাৎ ব হাটি অযাটাশ্বক মারা যাে ড়তড়ে। 
একড়দশ্বক মাশ্বয়র দাড়য়ত্ব অেযড়দশ্বক নিশ্বলর দাড়য়ত্ব, এিা া কড়িতার 
িািা ড়রটায়ার করার পর িযিসা শুরু কশ্বরড়িশ্বলে তাাঁর দাড়য়ত্ব। 
পা শ্বলর মশ্বতা অিস্থা হল তার। কড়িতা তার নিশ্বলশ্বক ড়েশ্বজর 
মাশ্বয়র কাশ্বি নরশ্বখ্ নদাকাশ্বে ড় শ্বয় িসশ্বত র্াকশ্বলা। কাপশ্ব র 
িযিসা শুরু কশ্বরড়িশ্বলে কড়িতার িািা। একড়দে নদাকাশ্বে যািার 
পশ্বর্ হঠাৎ ব সুমশ্বের সাশ্বর্ নদখ্া হশ্বলা কড়িতার। কড়িতার কাশ্বি 
তার সমস্ত কাড়হেী নশাোর পর সুমে িলশ্বলা নতামার ড়িশ্বয়র 
পশ্বরর িির আড়ম চ্াকরীটা পাই। ড়কন্তু আজও ড়িশ্বয় কড়রড়ে। 
আমার িািা-মা দুজশ্বেই মারা ড় শ্বয়শ্বিে। আড়ম আজ সমূ্পেি একা। 
ড়দড়দরা ড়িশ্বয়র সম্বন্ধ এশ্বেড়িল ড়কন্তু আড়ম নতামাশ্বক 
ভাশ্বলাশ্বিশ্বসড়িলাম, তাই নতামার জায় ায় অেয কাউশ্বক িসাশ্বত 
পাড়রড়ে। আমাশ্বদর ভাশ্বলািাসা ড়মশ্বর্য ড়িল ো, তাই এতিির িাশ্বদ 
আিার নতামার সশ্বি আমার নদখ্া হশ্বলা। আজ নর্শ্বকই আড়ম 
নতামার আর নতামার নিশ্বলর সমস্ত দাড়য়ত্ব ড়েশ্বত চ্াই। একড়দে নয 
 র িাাঁধা হয়ড়ে, নসই সুশ্বখ্র  র এিার আমরা িাাঁধশ্বিা। আমাশ্বদর 
ভাশ্বলািাসার আজ জয় হশ্বলা। আড়ম কাল নতামার মাশ্বয়র সম্মড়ত 
ড়েশ্বত নতামাশ্বদর িাড়  যাি। 
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কড়িতার মা সুমশ্বের মতামতশ্বক সমর্িে কশ্বর তাশ্বক আশীিিাদ 
জাোশ্বলে। এখ্ে তারা এক সুখ্ী দাম্পতয জীিে যাপে করশ্বিে। 
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নসই মুখ্ 

চু্মড়ক দাস 

 
নসই মুখ্ খু্াঁড়জ আজও িাশ্বরিাশ্বর 

কতকাল নদড়খ্ ো - 

পাইো খু্াঁশ্বজ 

 

ন ামটার আ াশ্বল লাজুক েয়শ্বে 

নদশ্বখ্ড়িল প্রর্ম - 

স্ব িপুরী মাশ্বঝ 

 

স্বোকাশ্বশ নমশ্ব র  ে টা 

মে শ্বর আজ – 

ভীষে ঝ  
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মাশ্বয়র নসই মুখ্ চ্শ্বলড়ি খু্াঁশ্বজ 

মাড়ট খু্াঁশ্ব    া - 

এ স্ব িপুশ্বর । 
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 ূঢ় 

অড়িড়মত্র 

 
ভাশ্বলািাসার এ পশ্বর্ 

নলাক নদখ্াশ্বো জ শ্বত 

িাস নযখ্াশ্বে সিার... 

সাধ নেই নসর্া যািার। 

ড়মশ্বর্য নযে সি হয় 

িাওয়া করা পর্ েয় ; 

কখ্ে নযে  কাাঁটা আশ্বস 

র্াশ্বক পাশ্বয় ড়িাঁশ্বধ নয নস... 

িদলাশ্বি ো জীিে ার্া, 

নলখ্া র্াকশ্বি মশ্বের কর্া ! 

যািার নিলায় িশ্বল ন লাম... 

ইশ্বেগুশ্বলা মশ্বে লুশ্বকালাম...! 
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সখ্া 

তেুশ্রী সরকার 

 
নকমশ্বে িড়ল নতামাশ্বর সখ্া, 

এ-হৃদশ্বয়র ভাশ্বলািাসার কর্া। 

স্বে িুড়ে নতামায় ড়েশ্বয়, 

ওশ্ব া ড়প্রয়তমা। 

জাড়ে, ড়ফড়রিার পর্ আড়জ োড়হ ! 

নতামা হশ্বত িহুদূশ্বর আড়ম। 

আর শুড়েশ্বত পাই ো সখ্া, 

নতামার িােী। 

হয়শ্বতা কভু হশ্বি ো িলা 

নতামার-আমার কর্া। 

আমার নপ্রম, আমার ভাশ্বলািাসা। 

েীরিই র্াশ্বক নসসি কর্া। 
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নপ্রম করশ্বত হশ্বল 

রাজা নদিরায় 

 

শুধু আশ্বি  ড়দশ্বয় েয়, 

নপ্রম করশ্বত হশ্বল ভাই, 

আশ্বি  আর িুড়দ্ধর মশ্বধয 

সামিসয র্াকা চ্াই ! 

নপ্রম করশ্বত হশ্বল আশ্ব , 

প্রচু্র অর্ি র্াকা চ্াই। 

তশ্বিই নপ্রশ্বম সফলতা আসশ্বি, 

েইশ্বল নপ্রশ্বমর ভড়িষযৎ ব োই ! 
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তুড়ম, শুধু তুড়ম 

েীতা কড়ি 

 

নতামায় ভাশ্বলাশ্বিশ্বসড়ি আড়ম জীিশ্বে এিিং মরশ্বে 

শুধু নতামাশ্বকই নচ্শ্বয়ড়ি আড়ম অন্তরদহশ্বে। 

 

নতামাশ্বকই চ্াই িশ্বল ফুশ্বলর শযযা সাজায়  শ্বর 

নতামাশ্বকই চ্াই তাই নজ্বশ্বলড়ি প্রদীপ র্শ্বর র্শ্বর। 

 

নতামাশ্বক পািার আশায় আড়ম অপলক নচ্াশ্বখ্ নদড়খ্ িাতায়শ্বে  

নতামাশ্বক পািার আশায় আড়ম কর্া সাজাশ্বয়ড়ি  াশ্বে আর  াশ্বে। 

 

নতামাশ্বরই শুধু ভাশ্বলািাড়স ড়প্রয়, তেু, মে-প্রাে ড়দয়া 

সমাজ-শাসশ্বে অিশ্বহলা কশ্বর নতামাশ্বর নচ্শ্বয়ড়ি ড়প্রয়া 

নপ্রমাড়লিশ্বে ড়মলশ্বের তশ্বর নজশ্ব ড়ি রজেী কশ্বতা 
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নতামার স্বপশ্বে নদশ্বখ্ড়ি স্বপে, নচ্শ্বয়ড়ি নতামারই মশ্বতা। 

 

নতামার জশ্বেয পলাশ, ড়শমূল কশ্বর কশ্বতা কাোকাড়ে 

সন্ধযাতারারা নহশ্বস নহশ্বস িশ্বল নতামার খ্ির জাড়ে 

চ্াাঁদ নহশ্বস িশ্বল, লাজুক-িাড়লকা, নকে মশ্বরা এশ্বতা লাশ্বজ 

ড়পয়াশ্বর নতামার ভাশ্বলাশ্বিশ্বসা আর নরশ্বখ্া ন া হৃদয়-মাশ্বঝ। 

নতামার ড়মলশ্বে আমরা সািী, নজশ্ব  রি সারারাড়ত 

িাসর-ড়মলশ্বে ভাশ্বলাশ্বিশ্বসা শুধু, নজ্বশ্বলা োশ্বকা নকাশ্বো িাড়ত। 

 

সকশ্বলর শুভকামো ড়েশ্বয় পর্ নচ্শ্বয় শুধু র্াড়ক 

মশ্বের িাসো পূেি কশ্বরা, ড়দশ্বয়া োশ্বকা নযে ফাাঁড়ক। 
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প্রর্ম নপ্রমপত্র 

নশৌড়ভক রায় 

 

ড়প্রয়তমা,  

মশ্বে পশ্ব  ড়ি ত শীশ্বতর নসই দুপুরগুশ্বলা ? 

আমার কমিিযস্ত নিলায় কশ্বতা ভািো এশ্বলাশ্বমশ্বলা 

করশ্বতা নখ্লা সারাটা ড়দে নতামার মশ্বের মাশ্বঝ। 

তুড়ম রইশ্বত অশ্বপিায়, কখ্ে আড়ম ড়ফরশ্বিা সাাঁশ্বঝ। 

মুশ্বঠাশ্বফাশ্বের নপ্রিাপশ্বট নতামার কাজল নচ্াখ্দুড়ট, 

অোড়িল আেশ্বন্দশ্বত করশ্বতা লুশ্বটাপুড়ট, 

যখ্ে আমার োশ্বমর পাশ্বশ জ্বলশ্বতা সিুজ িাড়ত, 

িনু্ধশ্বিশী নপ্রমালাশ্বপ কাটশ্বতা সারা রাড়ত। 

নকমে কশ্বর নপ্রম হশ্বলা িুড়ঝড়ে দু'জশ্বের নকউ। 

প্রর্ম নপ্রশ্বমর নজায়াশ্বর নমাশ্বদর ভাসাশ্বলা আশ্বিশ্ব র নেউ। 

তুড়ম নতা ড়িশ্বলই অশ্বপিাশ্বত আমার নপ্রম ড়েশ্বিদশ্বের, 
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সাহস কশ্বর িশ্বলই ড়দলাম, নযকর্া ড়িশ্বলা মশ্বের। 

এমড়ে কশ্বরই সম্পশ্বকির শুরু ১৫ই ড়েশ্বসম্বশ্বর। 

েিিশ্বষির সন্ধযায় নদওয়া প্রর্ম ন ালাপ নভজা ড়শড়শশ্বর। 

অড়তমারীর ড়দে নপড়রশ্বয় আিার এশ্বলা শীত। 

অটুট আজও নতামার আমার নপ্রশ্বমর শক্ত ড়ভত। 

এই েিিশ্বষি একই স্থাশ্বে আিার আমাশ্বদর নদখ্া। 

খু্ি ড়মড়ি লা ড়িশ্বলা মুখ্টা নতামার ড়স্নগ্ধ কুয়াশা মাখ্া। 

এমেই রঙীে প্রািল র্াকুক নমাশ্বদর নপ্রশ্বমর স্বেিড়ি। 

িন্দময় পত্রড়লখ্শ্বে-  

ইড়ত,  

নতামার নপ্রড়মক কড়ি।। 
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সন্তাশ্বের প্রড়ত িািা মাশ্বয়র ভাশ্বলািাসা 

আবু্দল রাহাজ 

 

িািা-মা এ নযে এক অমূলয সম্পদ এই পতড়র্িীর ধরা তশ্বল নসই 
িািা-মা আমাশ্বদর আ শ্বল ধশ্বর রাশ্বখ্ আজীিে। সমশ্বয়র সাশ্বর্ 
সাশ্বর্ সিই পড়রিতিে হয়, পালািদল হয় ড়কন্তু িািা মাশ্বয়র 
ভাশ্বলািাসা পড়রিতিে হয় ো, এটা নযে সময়শ্বকও হার মাোয়। 
একিার প ন্ত ড়িশ্বকশ্বল  ুরশ্বত নিড়রশ্বয়ড়িল নসৌশ্বমে ড়পকলু 
নরজাউল তমালরা, গ্রাশ্বমর নশশ্বষ কশ্বয়কটা পড়রিাশ্বরর িসিাস তার 
কাশ্বিই। তমাশ্বলর একটা দতশয নচ্াশ্বখ্ পশ্ব , একটা নিাট্ট মাড়টর 
নদওয়াল আর ড়িচ্াড়ল ড়দশ্বয় িাওয়া  শ্বরর সামশ্বে ড়তেড়ট নিাট-নিাট 
িাচ্চা নখ্লা করশ্বি ও তার িািা-মা ড়দশ্বের নশশ্বষ কাজ নর্শ্বক 
ড়ফশ্বর সন্তােশ্বদর ড়েশ্বয় নিশ মজা করশ্বি। একজে িশ্বল উঠল িািা 
তুড়ম ড়ক আমাশ্বদর জেয খ্ািার আশ্বোড়ে তখ্ে িািা অল্প ড়কিু 
খ্ািার তাশ্বদর মুশ্বখ্ তুশ্বল নদয় ড়েশ্বজ ো নখ্শ্বয়। তমাল এই দতশয 
নদশ্বখ্ অেুধািে কশ্বর প্রড়তড়ট িািা-মাশ্বয়র ভাশ্বলািাসা সন্তােশ্বদর 
প্রড়ত ড়েিঃস্বার্ি হশ্বয় র্াশ্বক। এড়দশ্বক সূশ্বযির অড়ন্তম আশ্বলা হলুদ 
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িশ্বেির আভায় পড়িম আকাশ্বশ েুি ড়দশ্বে, এই সময় িাড়  ড়ফশ্বর 
যাওয়ার োক প শ্বলা তমাশ্বলর। খ্ািার নপশ্বয় নিশ্বল-নমশ্বয়শ্বদর নয 
আেন্দ, হাড়স নসটাই ি  পাওো ড়িল ওশ্বদর িািা-মাশ্বয়র কাশ্বি। 

এরকম শত শত িািা-মা তাশ্বদর নিশ্বল-নমশ্বয়শ্বক নিাট নর্শ্বক 
আ শ্বল নরশ্বখ্ কশ্বর ি  কশ্বর নতাশ্বল ড়েিঃস্বার্িভাশ্বি। তাশ্বদর এই 
ভাশ্বলািাসা আর কাশ্বরা সাশ্বর্ তুলো করা যায় ো। সড়তয তাশ্বদর 
এই ভাশ্বলািাসা এই পতড়র্িীর রিমশ্বঞ্চ অেযােয সম্পশ্বকির নর্শ্বক 
সূশ্বযির উজ্জ্বল রড়ির মত দীপ্ত। তাশ্বদর এই ভাশ্বলািাসা ড়চ্র 
ড়দ শ্বন্তর পর্ ধশ্বর আজও িহমাে। তিুও িতিমাে সমশ্বয় িািা-মা 
নকার্াও নযে লাড়িত, িড়ঞ্চত যা মােি জাড়তর কাশ্বি অতযন্ত 
লজ্জাজেক। নয িািা-মা নিাট নর্শ্বক ি  কশ্বর নতাশ্বল, িতহত্তর 
সমাশ্বজ সন্তােশ্বক প্রশ্বিশ করায়, নসই সন্তাে যড়দ কি নদয় সড়তয 
খু্ি খ্ারাপ লাশ্ব । সড়তয িািা-মাশ্বয়র সন্তাশ্বের প্রড়ত ভাশ্বলািাসা 
এক অেেয স্বেিািশ্বর নলখ্া র্াকশ্বি, যা নকউ কখ্শ্বো পড়রিতিে 
করশ্বত পারশ্বি ো। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েশ্বিদশ্বে- পার্িসারড়র্ 

 

सुभाषितम् - 

जीर्यन्ति जीर्यतः केशाः दिा जीर्यन्ति जीर्यतः । 

चकु्ःश्रोते्र च जीरे्ते तृषै्णका तु न जीर्यते ॥ 

 

সুভাড়ষতম্ - 

জীযিড়ন্ত জীযিতিঃ নকশািঃ দন্তা জীযিড়ন্ত জীযিতিঃ। 

চ্িুিঃশ্বোশ্বত্র চ্ জীশ্বযিশ্বত তত ষ্ণষ্ণকা ে তু জীযিশ্বত।। 

 

অর্ি - 

িয়শ্বসর সাশ্বর্ সাশ্বর্ চু্ল নপশ্বক যায়, দাাঁত খ্ারাপ হশ্বয় যায়। 

নচ্াখ্ ও কােও েি হশ্বয় যায়, ড়কন্তু ড়িষয়শ্বভাশ্ব র ইো (অর্িাৎ ব 
আমাশ্বদর কামো-িাসো) কখ্শ্বোই দূর হয় ো। 
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পরমােু কড়িতা 

ড়েশ্বিদশ্বে- উপাসো 

 

ভাশ্বলাশ্বিশ্বস আজও নতাশ্বকই িুাঁশ্বত চ্াই, 

এই জীিশ্বের প্রড়তিশ্বে নতাশ্বকই পাশ্বশ চ্াই...। 
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নেট ফড় িং এর ব্লশ্ব  নলখ্া নপাস্ট করশ্বত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উশ্বিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

 

**পরমােু কড়িতার ড়িভাশ্ব  যড়দ ড়েশ্বজর নলখ্াও 
নদখ্শ্বত চ্াে, তশ্বি দুই/চ্ার লাইশ্বের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 
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ড়েশ্বিদশ্বে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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িড়ি ও ভািো 

ড়েশ্বিদশ্বে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

ভাশ্বলাশ্বিশ্বস নতামাশ্বক... 
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"শ্বেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নয নয ড়িষশ্বয় নলখ্া পাঠাশ্বত 
পাশ্বরে:- 

▪ ি া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অেু ল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নিাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমে-কাড়হেী  

▪ ড়িশ্বেষেমূলক নলখ্া  

▪ িড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাশ্বিে িািংলাশ্বত টাইপ কশ্বর িা েক ফরমযাশ্বট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠশ্বকর মতামত নেপশ্বর্য- 
 

ড়ক কশ্বর জাোশ্বিে আপোর মতামত, নকমে লা শ্বি নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমাশ্বদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসশ্বি মতামত 
জাোশ্বত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করশ্বত পাশ্বরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোশ্বদর মতামতই আমাশ্বদর চ্লার পশ্বর্র অেুশ্বপ্ররো, জাোে 
আপোর অড়ভশ্বযা ও। 

পাশ্বয় পাশ্বয় ১৮০ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাশ্বদর সকশ্বলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা শ্বি আমাশ্বদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোশ্বত 

ভুলশ্বিে ো ড়কন্তু। এভাশ্বিই পাশ্বশ র্াকুে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮০ 

 

আপড়েও পাঠাে িড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই িড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপশ্বলাে করশ্বিা আমরা। 

সময় নপশ্বলই ড়ক হাশ্বত তুশ্বল ড়েশ্বত ইশ্বে কশ্বর কযাশ্বমরা, তশ্বি িড়ি 
পাড়ঠশ্বয় ড়দে। আপড়েও হশ্বত পাশ্বরে ‘’Camera-man of the 
week’’ িড়ি পাঠাশ্বত পাশ্বরে নয নকাে ড়িষশ্বয়র ওপর। পাঠাশ্বিে 
নমইশ্বল। আমাশ্বদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ িড়ি পাঠাশ্বল েক ফরমযাশ্বট পাঠাশ্বিে। 

Whats app No- 7501403002 
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রিং-ড়মলাড়ন্ত 

Camera-man of the week 

ড়পোড়ক রায় 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৮০ 

১৪ই নফব্রুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপশ্বদিা তর্া সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ ব দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপশ্বজযাড়ত 

 ািুড়ল ও োশ্বজস মাহমুদ। 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েশ্বয় আসশ্বি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোশ্বদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাশ্বলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোশ্বত পাশ্বরে 
ড়েড়িিধায়। ি া, কড়িতা, অেু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, িড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠশ্বয় ড়দে িতহস্পড়তিাশ্বরর মশ্বধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


