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ড়িক্রম শীল

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

োজজস মাহমুদ 
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- তন্ময় নদি, শিংকর হালদার, েড়িতা কাজিী, 
ইয়াকুি নহাজসে, কত ষ্ণ রায়, নসৌড়মত সরকার, নশৌড়িক 
রায়, শঙ্কর সূত্রধর, শুিম রায়, রণড়জৎ সরকার, েীতা 
কড়ি, অোড়দ মুখ্াড়জি, আবু্দল রাহাজ, রাখ্ী হালদার, 
উপাসো এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
আজ ২১নশ নফব্রুয়াড়র, আন্তজিাড়তক মাতত িাষা ড়দিস। ১৯৪৮ সাজল 
তৎকালীে পাড়কস্তাে সরকার ন াষণা কজর নে, উদুিই হজি 
পাড়কস্তাজের একমাত্র রাষ্ট্রিাষা। ফজল পূিি পাড়কস্তাজে িসিাসকারী 
িািংলািাষী সাধারণ জেগজণর মজধয গিীর নিাজির জন্ম হয় ও 
ড়িরূপ প্রড়তড়ক্রয়ার সতড়ি কজর। ফলস্বরূপ িািংলািাষার সম-মেিাদার 
দাড়িজত পূিি পাড়কস্তাজে আজিালে দ্রুত দাো নিেঁজধ ওজে। 
আজিালে দমজে পুড়লশ ১৪৪ ধারা জাড়র কজর ঢাকা শহজর। 
১৯৫২ সাজলর ২১ নফব্রুয়াড়র ১৪৪ ধারা অমােয কজর ঢাকা শহজরর 
িহু মােুষ পজথ নেজম ড়মড়িল শুরু কজরে। পুড়লশ ১৪৪ ধারা 
অিমােোর অজুহাজত আজিালেকারীজদর ওপর গুড়লিষিণ কজর। 
গুড়লজত শহীদ হে জব্বর, রড়ফক, সালাম, িরকত-সহ আরও 
অজেজক। ক্রমিধিমাে গণআজিালজের মুজখ্ পাড়কস্তাে সরকার 
১৯৫৬ সাজল সিংড়িধাে পড়রিতিজের মাধযজম িািংলা িাষাজক 
পাড়কস্তাজের অেযতম রাষ্ট্রিাষার স্বীকত ড়ত প্রদাে কজর। িািংলা িাষা 
ড়েজয় এই আজিালজের স্বীকত ড়তস্বরুপ পরিতিীজত এই ড়দেড়ট 
আন্তজিাড়তক মাতত িাষা ড়দিস ড়হজসজি পাড়লত হজে। িািংলা 
আমাজদর মাতত িাষা এ কারজণ আমরা গড়িিত। 
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একাকীজত্বর জােিাল 

তন্ময় নদি 

 
শুরু নথজকই জােতাম তুড়ম চ্জল োজি িজলই এজসি। 

তাই আসা-োওয়ার মাজে আমাজদর এই পড়রচ্য়, 

নচ্াজখ্ নচ্াখ্, স্পশি আর অেুিূড়ত ড়িড়েমজয়র 

োম নরজখ্ড়ি িাজলা থাকা 

 

িাজলািাসজল ড়কন্তু নকউ নিজ  োয় ো। 

তজি নিজ  োওয়ার পর অজেজক িাজলাজিজস নফজল। 

তখ্ে পাথরচ্াপা িুজক ফুল নফাজট। শরীর নিজয় েদী 

নেজম আজস। ড়িিাোজক মজে হয় ড়িপুল সমুদ্র োর 

নঢউজয় নিজস োওয়া িা া আর ড়কিু করার নেই 

 

আড়ম জােতাম তুড়ম োিার জজেযই এজসি। তিুও 
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ড়ফড়রজয় ড়দজত পাড়রড়ে নতামায়। িলজত পাড়রড়ে তুড়ম 

চ্জল নগজল স্মতড়তর িার িইজত পারজিা ো 

 

এতসি ো িলা কথার িাজর আড়ম ক্রমশ শীত ুজমর 

নদজশ চ্জল নেজত থাড়ক। স্বর িুজজ আজস। নচ্াজখ্র 

তারায় জ্বজল ওজে নজাোড়ক। 
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আমার িািংলা 

শিংকর হালদার 

 

 ুজমর ন াজর স্বপ্ন নদড়খ্ 

িািংলা িাষা িুজক, 

মাজয়র নকাজল ড়শশুর হাড়স 

িািংলার হাড়স মুজখ্ । 

 

মাড়টর গজে িািংলা মাজয়র 

আশীিিাদী হাত, 

একই জজল জীিে িােঁজচ্  

ধজমি নরখ্াপাত । 

 

িািংলা আমার মাজয়র মজতাই  

একই পজথ চ্লা, 
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রড়ি'র আজলা গাজয় নমজখ্ 

িািংলা'য় কথা িলা । 

 

সজেয হজল শঙ্খ িাজজ  

আজাে আজস নিজস, 

একই মাড়টজত জন্ম নদাহার 

িািংলা িাজলাজিজস । 

 

একই আকাশ একই িাতাস 

মাড়টর সুজর গাে, 

িািংলা নমাজদর মাতত িাষা 

িািংলা নমাজদর প্রাণ । 

 

িািংলার িুজক রড়ি কাজী 

িািংলার রাজখ্ মাে, 
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জসীম েি আজও নিেঁজচ্ 

নমাজদর হৃদজয় ধাম ।  

 

রক্ত ড়দজয় িািংলা িােঁচ্ায় 

ড়িপ্লিী িীরগণ, 

একুশ দুজয় শহীদ হজয় 

পূরায় মেষ্কাম । 

 

চ্ষা মাড়টর গজে ফজল  

নসাোর ফসল ধাে, 

সিুজজ আজস স্বণিেুগ 

পাড়খ্রা গায় গাে । 

 

িািংলা মাজে জজলর িুজক 

িজি িরা নঢউ, 
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পাড়খ্র গাজে সকাল হয়  

কজমি মাজত নকউ । 

 

দুুঃখ্ িুজল প্রাণ িজর 

িািংলায় আড়ম হাড়স, 

আমার িািংলা আমার মাে 

িািংলা িাজলািাড়স । 
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নিেঁজচ্ থাক সুজখ্ িািংলািাষা 

েড়িতা কাজিী 

 

কত িযথা, কত নিদো ড়েজয় 

শুরু হজয়ড়িল, নতামার পথ চ্লা 

শুধুই ড়দেখ্াড়ে মজে নরজখ্ 

িাসাই নমারা শূজেয নিলা ৷ 

 

কত অশ্রু েজর ড়িল অজোজর 

নদখ্জত পাইড়ে নমারা মা, 

নসই রূপ খ্াড়ে, নেড়দে হজলা 

একুজশ ড়দিস িাষা নমাজদর আশা ৷ 

 

পূণি হল নমাজদর স্বপ্ন — 

আজ প্রাে জুড় জয় ড়দজল মা... 
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এই নমাজদর গজিির িাষা ৷ 

ড়শড়খ্জয় ড়দজল এই িাষাজতই 

নিাট নখ্াকা িজল অ, আ — 

 

িািংলাজতই ড়দজল নোজিল জয়, 

সমতদ্ধ করজল নদশজক জাতীয় গাজে 

জয় হজলা জয়, নমাজদর গজিির িাষা 

নিেঁজচ্ থাক সুজখ্, নমাজদর িািংলা মজে প্রাজণ ৷ 
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২১ নশ নফব্রুয়াড়র 

ইয়াকুি নহাজসে 

 

িািংলা িাষাই গিি আমার     

                       িািংলা িাষাই িল, 

িািংলা িাষাজক নোেঁজট ড়েজয় 

                        িুক ফুড়লজয় চ্ল। 

িািংলা িাষা আজি আমার  

                       হৃদজয়রই মাজে, 

িািংলা িাষা িা া নকউ 

                      িাঙাড়ল ড়কিাজি সাজজ। 

শত শত িাষার মজধয  

                      ড়শজখ্ড়ি আমরা িািংলা, 

িািংলা িাষা িা া আমরা 

                      হাত-পা-হীে েযািংলা। 
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িািংলা িাষার জেয রক্ত ড়দজয়জিে 

                       রড়ফক, সালাম ও জব্বার, 

হাজার নকাড়ট িাধা এজলও িলজিা 

                      অ, আ িণিমালা আমার। 

িািংলা িাষা রিার জেয োরা 

                      জীিে ড়দজয়ড়িল িড়লদাে, 

২১ নশ নফব্রুয়াড়র ড়দেড়টজত আমরা 

                     তাজদর কড়র সম্মাে। 

 

 

 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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নে কথা িলা হয়ড়ে নতামায় 

কত ষ্ণ রায় 

 

অজেক কথা জজম আজি নপ্রড়মকার নোেঁজট 

নপ্রড়মজকর মুজখ্ জজমজি হাজার দুড়িন্তার িাপ 

অজেক কথা িলা হয়ড়ে নপ্রড়মকা নতামার নচ্াজখ্  

থমজক আজি এখ্েও, তুজল রাখ্া সিংলাপ। 

 

নতামাজক িলা হয়ড়ে নিজি আড়ম নিজিড়ি িলজিা 

িলজিা, একড়দে,  ড়েক কজর গুড়িজয় নেি সি 

হয়জতা নস কথা িলা হজি ো আমার নকাজোড়দে  

হয়জতা নসড়দে ড়মজশ োজি সিটুকু কজলারি। 

 

হয়জতা নকউ িলজত পারজি ো নতামার লুজকাজো স্বর  

তুড়ম িলজত পারজি ো নজজে িলজিা ো ড়কিু  
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চু্পড়ট কজর আি নসই কজিকার সেযার আজলায় 

অথচ্ নপ্রড়মক তুড়ম এজসি কতিার তােঁর ড়পিু ! 

 

নতামরা নকউ িজলাো কাউজক, কথাজদর দাও ো মুড়ক্ত  

নকে তিু তােঁজক নদখ্ার জেয পথ হাড়রজয় আজসা? 

নকে তজি এই ড়েিুপ পথ হােঁটা, কথাহীে িজয় চ্লা 

নকে তােঁজক িলজত পাজরা ো, তুড়ম তােঁজক িাজলািাজসা ? 
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শীজতর রাজত নপ্রড়মজকর কল্পো 

নসৌড়মত সরকার 

 
আজজক রাজত, নতামার সাজথ, 

েদীর পাজ  নরড়লিং ধাজর 

হােঁটজিা দু’জে অজেকিণ। 

নজািোড়িলাস নহাক ো নহাক 

কুয়াশা ড়িলাজস িরজি মে। 

দুিু িাতাস িুেঁজত চ্াইজি নতামায় 

আড়ম ড়কন্তু িুেঁজত নদি ো। 

আড়ম নতামাজক জড় জয় রজিা, 

একদম তুড়ম নিজিা ো। 

তারপর নতামার িীষণ োন্ডা লাগজল 

খু্জল নদজিা আমার শীজতর কাপ । 

তুড়ম পাজশ থাকজল শীত িুড়ে ো আড়ম নিাজেো আমার শহর। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নোগাজোগ করুে। ড়িড়জট 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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ড়পোকপাড়ণ 

নশৌড়িক রায় 

 

মজে অজেক সিংশয় ড়েজয়ও ভ্রমণড়িমুখ্ ড়কজশার সমস্ত অড়েোজক 
জলাঞ্জড়ল ড়দজয় পাড়  ড়দল ড়হমাচ্জলর িুজক। গন্তিয নকদারোথ। 
সজে তার সদযড়িিাড়হতা স্ত্রী ড়শউড়ল। ড়শউড়লর িারী নি াজোর শখ্, 
ড়কজশার  রকুজো প্রকত ড়তর। নিসরকাড়র ইড়ঞ্জড়েয়াড়রিং কজলজজ 
ইজলকট্রড়েক্স অযান্ড কড়মউড়েজকশে ড়িিাজগর অধযাপক ড়কজশার 
তার ড়প্রয়তমা স্ত্রীর আিদার নমটাজতই নশষজমশ রাড়জ হজয় নগল 
নকদারোথ ভ্রমজণ নেজত। ড়প্রড়িপাল অজশাকিািুর কাজি িুড়টর 
আজিদে করজতই িদ্রজলাক হাড়স হাড়স মুজখ্ িলজলে, "নিশ নিশ, 
ড়গড়িজক ড়েজয় নিালাোথজক দশিে কজর আসুে।"  তখ্ে 
নহমন্তকাল, একটু একটু শীজতর নিােঁয়া। উপাসো এক্সজপ্রস েখ্ে 
নদরাদুে জিংশজে নপৌিাল তখ্ে সজেয প্রায় সাজ  ি'টা িাজজ। 
পাহাড়  অঞ্চজল সজেয োজম সমতজলর তুলোয় নিশ খ্াড়েকটা 
তা াতাড় । ভ্রমজণর দী ি অেিযাজসর কারজে ড়কজশার মাজেমজধযই 
অপ্রস্তুত হজয় প ড়িল। এজক নতা অজচ্ো পাহাড়  এলাকা, তার 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮১ 

উপর সাজথ েুিতী স্ত্রী, আশঙ্কায় মজে মজে একটু ড়িরক্তই হল 
ড়কজশার। মজে মজে িলজলা, "িারী েকমাড়র হ'ল,"। ড়শউড়ল 
নমজয়ড়ট খু্ি িড়ক্তমতী, োকুর নদিতায় অগাধ আস্থা, প্রড়ত নসামিার 
ড়েজিলা উজপাস নথজক নিাজলিািার মাথায় জল ঢাজল। তার 
ইজেজতই মধুচ্ড়িমায় তীথিদশিজে আসা েিদম্পড়তর।  

কজলজজর এক সহকমিীর সহায়তায় অেলাইজে আজগ নথজকই লজ 
িুক কজর নরজখ্ড়িল ড়কজশার। নস্টশে নথজক একটা পুলকার িা া 
কজর নেজত হজি নসই লজজ। ড্রাইিারজক ড়েকাো নদড়খ্জয় 
গাড় িা া কত ড়জজ্ঞাসা করজত নস জাোজলা, "পােজশা  রুপয়া  
ড়দড়জজয়গা িািুড়জ"। দরকষাকড়ষজত ড়কজশার ড়কিু কম োয় ো। নস 
অজেক তজকির পর সাজ  ড়তেজশা টাকায় িা া ড়েক করজলা। 

লজড়ট নিশ ড়িমিাম। নদাতলার  জর নসগুেকাজের খ্াজট পড়রপাড়ট 
কজর ড়িিাো পাতা।  জরর সাজথ লাজগায়া েুলিারািা ড়দজয় িহুদুর 
ড়িস্ততত মজোরম পাহাড়  নসৌিেি নচ্াজখ্ পজ । িারািার ড়সড়লিং-এ 
দড়  ড়দজয় নিাট নিাট নিজতর েুড়  নোলাজো, তাজত সদয তুজল 
আো হাসেুহাো ফুল নগােঁজা।  

তখ্ে রাত হজয়জি, ড়কজশার খ্াজট িজস একমজে ট্রাজিল গাইজে 
নচ্াখ্ িুলাজে, ড়শউড়ল নড্রড়সিংজটড়িজলর এর সামজে িজস চু্ল 
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আেঁচ্ াজত আেঁচ্ াজত গুেগুে কজর দু'কড়ল রিীিসেীত গাইজি। 
দরজায় ক া ো ার আওয়াজ শুজে ড়কজশার উজে ড়গজয় দরজা 
খু্লজতই লজজর নকয়ারজটকার িািুরাম একগাল নহজস িলল, "খ্াো 
লাগায়া িািুড়জ, আইজয় মা'ড়জ"।  

গরম গরম নদরাদুে রাইজসর িাত আর সুস্বাদু সড়ির তরকারী 
ড়দজয় িুেঁড় জিাজ কজর িুেঁড় জত হাত নিালাজত নিালাজত রুজম এজসই 
ড়িিাোয় গাটা এড়লজয় ড়দল ড়কজশার। ড়শউড়ল পাজশ ড়গজয় িসজতই 
ওজক নহেঁচ্কা টাজে কাজি নটজে ড়েল ড়কজশার। ড়শউড়ল লাজুক মুজখ্ 
িলল, "এই ড়ক করজিা ? িাজ া"। ড়কজশার ওজক আরও জাপজট 
িলল, "অত সস্তা ? এতদুর এলাম ড়ক নতামায় নিজ  নদওয়ার 
জেয ?"। ড়শউড়লর মুখ্টা লাল হজয় উেজলা, অসু্ফট স্বজর িলল, 
"ধযাৎ"। রুজমর আজলা ড়েিজলা।  

পরড়দে সকাজল ড়কজশার নিশ নিলা কজর  ুম নথজক উেজলা। উজে 
নদখ্জলা ড়শউড়ল আজেকিণ আজগই উজে নগজি। েুলিারািার 
ড়কোজর দােঁড় জয় আজি। ড়কজশার ড়গজয় আলজতা কজর কাজধ হাত 
নরজখ্ ড়জজজ্ঞস করজলা, "ড়কজগা, ড়ক করড়িজল ?" ড়শউড়লফুজলর 
মজতা ড়মড়ি নহজস ড়শউড়ল দুজর আঙুল নদড়খ্জয় িলল, "নদজখ্া 
নদজখ্া, দুজর ওই িরজফর মজতা সাদা পাহাজ র চূ্ াটা ড়ক সুির, 
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ওটাই নকদারোথ?" ড়কজশার ড়শউড়লজক জড় জয় ধজর িলল, 
"হযােঁজগা আমার ড়শউড়লফুল, ওটা নদখ্াজোর জেযই নতা নতামাজক 
ড়েজয় এলাম।" ড়শউড়ল খু্ি খু্ড়শ ।  

দরজায় ক া ো ার আওয়াজ শুজেই ড়কজশার িুেজলা িািুরাম 
এজসজি নিাধহয়। আিাজ ড়েক ড়কজশাজরর। িািুরাম স্বিািসুলি 
একগাল নহজস িলল, "োস্তা কর ড়লড়জজয় িািুসাি, মা'ড়জ নকা 
নলজক আইজয়"। 

আজগরড়দে রাজত নগািগাি কজরই নরজখ্ড়িল ড়শউড়ল। খু্ি নগািাজো 
আর সিংসারী হজয় উজেজি অল্প ক'ড়দজেই। প্রাতরাশ নসজর ওরা 
নিড় জয় প জলা নকদারোথ দশিজের উজেজশয। পুলকার েতই 
এজগায় পাহাজ র শতে ততই স্পি হজয় ওজে, ড়কিুদুর োওয়ার পর 
গাড়  োকুড়ে ড়দজয় নথজম নগল। ড়কজশার ড়িরক্ত হজয় িলল, "ড়ক 
িযাপার, নহই ড্রাইিার িাই, নকয়া হুয়া ?" গাড় র ড্রাইিার িলল, 
"পত্থর ড়গরজক রাজস্ত নরাক গযায়া সাি, গাড়  আউর নেড়হ চ্জলগা"। 
সিিোশ ! ড়ক হজি এখ্ে ? এই আজচ্ো অজাো পাহাড়  নদজশ 
ড়শউড়লজক ড়েজয় ড়ক করজি নস ? 

হোৎ এক অদু্ভত সুির শঙ্খ িাজাজোর আওয়াজজ মুখ্ড়রত হজয় 
উেল চ্তুড়দিক। ড়কজশাজরর মজের সি দুড়িন্তা নেে ড়েজমজষ নকাথায় 
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হাড়রজয় নগল। এক িির িাড়ব্বজশর েুিক এড়গজয় আসজি তাজদর 
ড়দজক। হাজত তার একটা শঙ্খ, এই শজঙ্খরই আওয়াজ শুেড়িজলা 
তারা এতিণ। েুিকড়টজক নদজখ্ খ্াড়েকটা আশ্বস্ত হ'ল ড়কজশার, 
ড়কন্তু আিেি হ'ল েখ্ে এই উত্তরপ্রজদশী নচ্হারার নিজলড়ট এজস 
পড়রষ্কার িািংলায় িলল, "মজহশ্বজরর দশিে করজত োজিে, এত 
ড়চ্ন্তা ড়ক ? ড়তড়ে নে আশুজতাষ, ড়তড়ে িজক্তর িগিাে, িক্ত েখ্ে 
তার কাজি নেজত চ্ায়, তখ্ে ড়তড়েই িযািস্থা কজর নদে। আসুে 
আমার েুড়লজত আসুে, আড়ম আপোজদর মড়িজর নপৌঁড়িজয় নদি।" 
ড়েড়িিজে মড়িজর এজস নপৌঁিাজলা তারা। ড়শউড়লজক ধজর োড়মজয় 
মড়ির চ্ত্বজরর সমতল প্রােজে নরজখ্ ড়কজশার এল েুিকজক েুড়লর 
িা া নমটাজত, ড়কন্তু তাজক ড়ত্রসীমাোয় নকাথাও খু্েঁজজ নপজলাো। 
পুজজা ড়দজয় ড়ফজর এজস ড়শউড়ল নদখ্জলা ড়কজশাজরর মে খ্ারাপ। 
কারণ ড়জজ্ঞাসা করজতও নকাজো উত্তর ড়দজলাো ড়কজশার। ড়শউড়ল 
নিশী  াটাজলাো ওজক। ড়শউড়ল নতা ওজক জাজে, নিশী ড়জজজ্ঞস 
করজল ড়কজশার নরজগ নেজত পাজর। 

নসড়দে লজজ ড়ফজর সারাড়দে খু্ি অড়স্থর নদখ্াজলা ড়কজশারজক, 
রাজতও  ুমাজলাো ড়েক কজর। িারিার িলজত থাকজলা, "নে 
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মােুষটা এত েত্ন কজর ড়েড়িিজে নপৌঁজি ড়দল, তাজক তার পাড়রশ্রড়মক 
নদওয়া নতা দুজরর কথা সামােয ধেযিাদও জাোজত পারলাম ো"।  

পরড়দে সকাজল আিার মড়িজর নগল ড়কজশার, একাই। অজেক 
খু্েঁজজলা নসই েুড়লওয়ালাজক। তার নচ্হারার িণিো ড়দজলা সকলজক, 
ড়কন্তু সিাই তাজক ড়েরাশ করজলা। হোৎ মড়িজরর একজে 
পুজরাড়হত তার এই অড়স্থরতা নদজখ্ তাজক ড়ক হজয়জি ড়জজ্ঞাসা 
করজলা। ড়কজশার তােঁজক সিকথা খু্জল িলল। সি শুজে পুজরাড়হত 
মশাই িলজলে, "আপ নতা িহত িাগযশালী নহা িাঙালীিািু, আপ 
নকা স্বয়িং ড়শিশমু্ভ কা দশিে ড়মলা। আইজয় মড়ির নক আিার 
আইজয়"। পুজরাড়হজতর সাজথ মড়িজরর ড়িতজর নগল ড়কজশার। 
মড়িজরর একড়ট কজি একড়ট সুির শঙ্খ রাখ্া, সদয নসড়টজক 
চ্িে ড়দজয় চ্ড়চ্িত করা হজয়জি। সামজে ড়কিু তাজা ফুল ি াজো 
এিিং ধূপ জ্বালাজো। পুজরাড়হত িলজলে, "উস শঙ্খ নক ওর 
নদড়খ্জয়, ইজয় ড়শিজী কা শঙ্খ হযায়, ইসকা োম হযায় ড়পোক"।  

ড়ক আিেি ! এরকমই নতা একটা শঙ্খ নস নদজখ্ড়িল ওই 
েুড়লওয়ালায় হাজত। ড়কজশাজরর কজোর েুড়ক্তিাদী মজে এিার নেে 
একটু একটু ড়িশ্বাজসর নঢউ িজয় নগল। 
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ওই েুড়লওয়ালা নক তজি ? নস ড়ক সড়তযই সাধারে মােুষ, োড়ক 
স্বয়িং ড়পোকপাড়ণ মহাজদি !! 
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নহ ড়শিা তুড়ম 

শঙ্কর সূত্রধর 

 

নহ ড়শিা তুড়ম, 

অড়িেশ্বর ; 

অতীজতর সি জঞ্জাল নপড়রজয়, 

িতিমাজে আিার ফুল হজয় ফুজটা ।  

 

নহ ড়শিা তুড়ম, 

আলাড়দজের আিেি প্রদীপ ; 

জ্বজল ওজো, তরুজণর প্রাজণ, 

িাষা আসুক আিার তাজদর গাজে । 

  

নহ ড়শিা তুড়ম, 

নিেঁজচ্ থাজকা হাজার িির ; 
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দুগিম রাস্তা নপড়রজয়, 

ড়িশ্ব িযাপী সতড়ি সুজখ্ । 
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একজীিজের জজেয 

শুিম রায় 

 

তুড়ম এজসড়িজল। 

রাজতর পড়রমাপহারা ড়হজম, 

মতত সি ড়দেগুজলা নিজ । 

শীজতর স্থড়ির িুক ড়চ্জর, 

এই িরজফ আগুে মাখ্জত। 

 

তুড়ম এজসড়িজল 

নফজল রাখ্া প্রড়তটা গজে। 

ড়েুঃশজব্দ নিজঙ োওয়া হৃদজয়, 

শুকজো নোেঁজটর ওম্ হজয়। 

প্রজতযক দুুঃস্বজপ্নর নশজষ 
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তুড়ম এজসড়িজল 

শীতজক িাজলাজিজস। 

সি ড়মজথযর কি নশজষ  

এক জীিজের জজেয। 
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মততুযর হাতিাড়ে 

রণড়জৎ সরকার 

 

মততুয আমায় আড়লেে করজি িজল লকলজক হাত িা ায় 

নিাটরা নিাটরা চ্উখ্ ড়ির কজর খ্টমজট তাকায় 

পড়রণাজমর কথা নশাোজয় হা-হা ড়হ-ড়হ কজর হাজস 

 

মততুয আমায় ড়েতযেতুে আড়েজক নদখ্ায় োো স্বপে 

সাদজর িড়হজত িাোয় িােঁজশর নচ্ৌদল-পালড়ক 

িরজি িজল গাজি গাজি নফাটায় রড়ঙে ফুল গাজথ মালা 

আশীিিাদ করজি িজল গড়জজয় নতাজল কড়চ্ দূিিাপাতা 

শরীরািতত করজত আম্রতুলসী পিজির িা ায় িাহার 

আদর-আপযায়জের জেয িুকায় আতপ নসজচ্ জল 

হড়রোম সিংকীতিজের জেয সাজ নদয় নখ্াজল-করতাজল 

সেতকারীজদর নশখ্ায় আিাহেী সুরসিংগীত 
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মততুয আমায় আহ্বাজে, অন্তজর হাতিাড়ে নদয় 

নদয় অিয়, নসাহাজগ, আশ্বাজস সুখ্শাড়ন্তর িসড়তর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮১ 

আজকালকার সরস্বতী পূজজা 

েীতা কড়ি 

 

সরস্বতী িারতী ড়িদ যা দাও মা 

জ্ঞাে আর িুড়দ্ধটা ড়েকোক নরজখ্া মা 

িাগজদিী োজম নতামায় সকজলই জাড়ে নে 

নিজলিুজ া, নখ্াকাখু্কু সক্বজল মাড়ে নে 

সরস্বতী পূজজা মাজে নিাটজদর উজদ যাগ 

সরস্বতী পূজজা মাজে ড়চ্েঁজ -গু  মাখ্া নিাগ। 

 

নিারজিলা উজে পজ  পূজজা ড়দজত হজি নে 

ইসু্কজল নেজত হজি, ড়খ্েঁচু্ড় টা খ্াজি নে 

িাসন্তী শা ী পজর ফািংশাজে গাে গাই 

সরস্বতী িিো ড়লজখ্ নরজখ্া খ্াতাটায় । 
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ড়দড়দমড়ে ড়শড়খ্জয়জিে েজরুল-গীড়তটা 

চ্লজি ো ড়িম সিং, মজে নরজখ্া কথাটা 

মজে পজ  নিাটজিলা নপ্রম-নপ্রম নখ্লাটা 

নিাট নিাট নপ্রম ড়চ্ড়ে, আড্ডার নিলাটা। 

 

নসইসি ড়দে ড়িজলা সরল আর সুির 

মাসতুজতা-ড়পসতুজতা িাইজিাজের ড়ক কদর 

হাড়স-মজা গাে গাওয়া সুির সািলীল 

খু্েসুড়ট, হুজটাপুড়ট, নহজস ওো ড়খ্লড়খ্ল। 

 

নসই সি ড়দে গুজলা নগজি নেে হাড়রজয় 

িজির গড়তটাও নগজি নেে ড়েড়মজয় 

এখ্ে এজসজি এক েন্ত্র, নে িড়লহাড়র 

নমািাইজল ড়টপটপ, হায় ! প্রাণ িাড়  িাড় । 
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োহয় কাজেজত নগােঁজা তার-দুজটা েুলজি 

ধ যাে নেই নকাজোড়দজক, শুধু িজস ঢুলজি 

এ ড়ক িািা ! এ নকমে সরস্বতী পূজজা নর 

ড়েজিিজাল আড্ডাটা সি নগল িােঁজ  নর ! 
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শুধু নতার অজপিা 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 
নকাজো এক িতড়ি নিজা দুপুজর, 

পজথর ধাজর থাকজিা আড়ম দােঁড় জয় ! 

শুধু নতার অজপিায় ! 

তুই আসড়ি পরী হজয় ধরড়ি, 

স্পশি করড়ি আমার শুধু হাত ! 

নতার সাজথ হাড়রজয় নেজত োয়, 

েগজরর সমস্ত পথ হজি নতার আমার ! 

 

নতার েত মজের কথা িলড়ি আমার সজে, 

ইজেোো নমজল শুেজিা আড়ম কাে নপজত ! 

িতড়ি জল নমজ  নদখ্জিা নতার ঐ ড়িজজ নোেঁট, 

তখ্ে আকাজশর ড়িজড়ল চ্মজক উেজি, 
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তখ্ে িজয় তুই আমাজক জড় জয় ধড়রস, 

নতার স্পশি নপজয় সারা জীিজের িাড়ন্ত দূর হজি আমার। 
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ওপা ার িাষা ড়দিস পালে 

আবু্দল রাহাজ 

 
সামজে িাঙাড়লর আন্তজিাড়তক িাষা ড়দিস। ও পা ায় প্রড়তিির 
িটতলার মাজে আন্তজিাড়তক মাতত িাষা ড়দিস পালে হয় নিশ 
ধুমধাম কজর, তার জেয আিার নমলাও হয় িজট। নসড়দেটা নিশ 
িাজলা লাজগ গ্রাজমর মােুজষর। গ্রাজমর প্রকত ড়তর সিুজজ রাঙাজো এই 
মজঞ্চ অপরূপ সাজজ িাষা ড়দিস পালে কজর ও পা ার মােুষ। 
নসড়দে গ্রাজমর পােশালা নথজক িাড়  ড়ফরজি মমোক, সজহলী, 
তাসড়লমারা, ওরা িলজি ‘ও পা ার িাষা ড়দিস অেুষ্ঠাজে োড়ি ? 
মমোক িলজলা- ‘ড়ক িড়লস োি ো মাজে, িাঙাড়লর মাতত িাষা 
ড়দিস, আমার মাজয়র িাষা, প্রাজণর িাষা অিশযই োজিা।’ সজহলী 
িলজলা- ‘আড়মও নতা োজিা।’ ড়দেটা নেে এক অেযরকম অেুিূড়ত 
এজে নদয় সিার মজধয। সালাম রড়ফক জব্বার শড়ফউররা তাজদর 
তাজা প্রাণ ড়দজয়জি  ঢাকার রাজপজথ। তাজদর রজক্ত আমাজদর িাষা   
এক অেেয অড়ধকার নপজয়জি।  জসই িাষাই আমাজদর মাতত িাষা ও 
পা ার অেুষ্ঠাে আমাজদর কাজি এক আলাদা অেুিূড়ত টাে 
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সিড়কিুই নেে আজিগ জড় জয় আজি। মমোক িলজলা- ‘আড়মও 
েড়দ এই িাষার জেয ল জত পারতাম খু্ি িাজলা হজতা সড়তয।’ 
কথা িলজত িলজত ওরা িাড় র কাজি নপৌঁজি নে োর িাড়  চ্জল 
নগল। এজস নগল আন্তজিাড়তক মাতত িাষা ড়দিজসর ড়দে। 
সকালজিলাটা সূজেির প্রথম আজলা নদজখ্ ওরা নিশ খু্ড়শ হজয়ড়িল, 
নিলা িা জতই দূর নথজক নিজস আসড়িল িাষা ড়দিজসর স্মতড়ত 
ড়িজারক গাে। সড়তযই ওজদর খু্ি িাজলা লাগড়িল। তারপর ওরা 
হাত ধরাধড়র কজর ওপা ার িাষা ড়দিজসর অেুষ্ঠাজে শাড়মল 
হজয়ড়িল। ড়িড়িি গাজে িজর উজেড়িল িাষা ড়দিজসর পালে ও  
পা ায়। এজকর পর এক অেুষ্ঠাে হজে, শহীদ নিদীজত সিাই ফুল 
ড়দজয় শ্রদ্ধা জাোজে। 

অেুষ্ঠাে নশজষ নমলা নথজক ড়জলাড়পর স্বাদ ড়েজত ড়েজত সূজেির 
অড়ন্তম আজলার মধয ড়দজয় িাড় জত এজসড়িল ওরা। এিাজি ওরা 
ওপা ার আন্তজিাড়তক মাতত িাষা ড়দিস পালে কজরড়িল ো হজয়  
আসজি আজীিে। 
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সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার 

 

सुभाषितम् - 

हस्ती अंकुशमाते्रण वाषि हसे्तन ताड्यते। 

शृङ्गी लगुडहसे्तन खड्हसे्तन दुिजनः।। 

 

সুিাড়ষতম্ 

হস্তী অঙু্কশমাজত্রণ িাড়জ হজস্তে তােযজত। 

শতেী লগুেহজস্তে খ্ড্গহজস্তে দুজিেুঃ।। 

 

অথি - 

হাড়তজক ড়েয়ন্ত্রণ করজত হয় অঙু্কশ ড়দজয়, ন া াজক হাত ড়দজয় 
গািীজক িড়  ড়দজয় আর দুজিেজক ড়েয়ন্ত্রণ করজত হয় তজলায়ার 
ড়দজয়।। 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

িাজলাজিজস আজও নতাজকই িুেঁজত চ্াই, 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িিাজগ েড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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িড়ি ও িািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

 

ড়িগ্ধতায়... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নে নে ড়িষজয় নলখ্া পাোজত 
পাজরে:- 

▪ ি া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নিাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিে/ড়েিে (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষণমূলক নলখ্া  

▪ িড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রািার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাোজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা েক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

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

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজি নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ 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 পজথর অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়িজোগও। 

পাজয় পাজয় ১৮১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজি আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে িড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই িড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাে করজিা আমরা। 

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

 

Whats app এ িড়ি পাোজল েক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অজাোর হাতিাড়ে 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৮১ 

২১নশ নফব্রুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপজদিা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীুঃ অড়িড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

গােুড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়বিধায়। ি া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিে, িড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েজয় 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।। 


