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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, নকৌড়শক রায়, সায়রী লাহা, 
কত ষ্ণ রায়, চ্য়ে দত্ত, স্বপে কুমার রায়, সায়ে িড়িক, 
হাড়মদুল ইসলাম, নসৌড়মত সরকার, কমল রায়, 
অড়িড়মত্র, েীতা কড়ি, আবু্দল রাহাজ, নেহা রায়, 
উপাসো এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
মাঘ মাস নপড়রজয় এখ্ে ফাল্গুে, প্রকত ড়তর দড়িিা দুয়াজর িইজে 
ফাগুজের হাওয়া। ফাল্গুজের হাত ধজরই ঋতুরাজ িসজের আগমে 
ঘজট। ঋতুরাজজক স্বাগত জাোজত প্রকত ড়ত নেে আজ নসজজজে 
অপরূপ সাজজ। িসজের আগমজে গাজে গাজে ভজর উঠজত শুরু 
কজরজে সিুজ পাতা আর োো রজের ফুল। ড়শমুল িে আর 
কত ষ্ণচ্ড়  ারা নসজজজে সড়জেির সাজথ তাল ড়মড়লজয় রড়তিমম রজে। 
নকাড়কলরা কুহু কুহু গাে ধজরজে। ফুজল-ফুজল ভ্রমজরর গুে-গুোড়ে 
নসই সাজথ নশাো োজে ঝ া পাতার ধ্বড়ে। সি ড়কেুই জাোে 
ড়দজে আজ িসে সমাগত। এই সময় খু্ি ঠাণ্ডা নেমে থাজক ো 
নতমড়ে থাজক ো অড়ত গরজমর ভ্রুকুড়টও। আিহাওয়া এই সময় 
থাজক খু্িই মজোরম। আর ঋতু পড়রিতিজের এই সময় সড়ক্রয় 
হজয় ওজঠ োো ভাইরাস। ফলস্বরুপ এইসময় োো অসুখ্-ড়িসুজখ্র 
প্রাদুভিাি নিজ  োয়। তাই সকলজক সািধাে থাকজত হজি এই 
ড়িষজয়ও। িাইজর নিজরাজল মাস্ক প জতই হজি। প্রকত ড়তর নশাভা 
উপজভাজগর পাশাপাড়শ আমাজদর নখ্য়াল রাখ্জত হজি ড়েজজজদর 
স্বাজযযর প্রড়ত। সকজল ভাজলা থাকুে, সুয থাকুে। 
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আমার কজয়ক টুকজরা রাগ 

সঞ্জয় নসাম 

 
আমার কজয়ক টুকজরা রাগ ড়লখ্ড়ে 

ড়লখ্ড়ে আমাজদর কড়িতাজক 

 

নেতা 

 

দ্বাজর দ্বাজর হুমড়ক ড়দজে 

িলজে "জখ্লা হজি নখ্লা হজি" 

অড়িজজে ফুড়রজয় োওয়া নেতারা 

হাড়রজয় নফলজে নমজাজ 

অকথায়-কুকথায় ভড়রজয় ড়দজে িািংলার আকাশ 
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জেগি 

 

িুঝজত পারজে ো 

কীজস তাজদর ভাজলা হজি নক নদখ্াজি পথ ? 

আকাশ কজি েীল হজি েদী গাইজি গাে ! 

 

ড়েিিাচ্ে কড়মশে 

 

আপোজক িলড়ে 

আমরা খু্ি ভজয় ভজয় আড়ে 

আমরা িাইজর তাকাজল আমাজদর ভয় আরও নিড়শ লাজগ 

সন্ধ্যার আজগ নেজম আজস অন্ধ্কার 

 

ড়মড়িয়া 
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অড়ভজোগ পাল্টা অড়ভজোগ নিাজল সারজে দায় 

কাঞ্চে মড়জলয ড়িড়ক্র করজে সজেশ 

 

আড়ম 

 

অযাজতা েখ্ে ভয় 

িুঝলাম কড়িতা নলখ্া আমার কম্ম েয় 

রাগ নিড়শ হজল তুড়মও থাকজি ো 

হাড়রজয় নফলজিা পথ। 
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িািংলা আমার 

নকৌড়শক রায় 

 

িািংলা ড়েজয় ভািজত িজস, 

শুধুই ভাড়ি মজে। 

অেয ভাষার যাে নেই নকে, 

এই হৃদয়-নকাজি। 

 

িািংলায় আমার ি  হওয়া, 

িািংলা আমার ড়শিা। 

েত ভাষাই জাড়ে আড়ম, 

িািংলাজতই দীিা। 

 

একুজশ প্রড়ত িের কজরা, 

ভাষা ড়দিস পালে। 
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িািংলা আমার প্রড়তড়দজের, 

চচ্তেয আর লালে। 

 

িািংলা কড়চ্ ধাজের শীজষ, 

জমা ড়শড়শর ড়িেু। 

ড়িশ্ব ভাষার মাজঝ িািংলা, 

রত্ন খ্ড়চ্ত ড়সনু্ধ্। 

 

িািংলা আমার ড়ভজট মাড়ট, 

নসাোলী নরাজদ গদয। 

িািংলা রাজতর নজ যাৎো আজলায়, 

রুপাড়ল এক পদয। 

 

িািংলা আমার নেজলর ভাষা, 

নমজয়র অলিংকার, 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮২ 

িািংলা আমার নদজশর গিি, 

আমার অহিংকার। 
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তিু িসে 

সায়রী লাহা 

 

িসে তার পড়রড়চ্ত রূপ হাড়রজয়জে, 

ধড়সর পানু্ডড়লড়পর িুজক কলজমর আঁচ্  পজর ো িহুড়দে, 

িাইড়রর পাতায় সাজাজো নগালাপ, অেজত্ন মড়লে। 

নপ্রড়মজকর শাজটির নসাঁদা গন্ধ্ হারাজে ড়দিারাড়ত্র, 

ভাঙ্গা িাকিাি, নপ্রমপত্র েুঁজয় নদজখ্ ো শতাব্দী। 

তিু িসে আজস, 

কখ্েও ফাগুে রড়েে হজয় স্পশি কজর ললাট নথজক ড়চ্িুক। 

শাজটির হাতা গুড়টজয় পজথর ধাজর অজপিা কজর েুিক। 

নেখ্াজে অোদজর হাড়রজয়জে নকালাহল নসখ্াজেই, 

ক্লাে নপ্রড়মক শত িসজের আদজর মুজে নদয় নোো জল। 

নেখ্াজে ঝরা পাতা ড়িোো গজ জে ড়েজিজে, 

নসখ্াজেই তারা স্বপ্ন নিাজে নকাে নগাপজে। 
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এ শহজর এখ্ে আর ড়শমুল, পলাজশর অরজিয পাড়খ্র কলরি নশাো 
োয় ো, 

তিু আজও ফাল্গুজের সুিাস নপ্রড়মকার িুজক অিত। 

তুড়ম িজলড়েজল ঝজ র পজরও আিার িসে আসজি, 

কড়চ্ পাতায় নেজক োজি প্রাচ্ীে িত।। 
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সময় অসময় 

কত ষ্ণ রায় 

 

আড়ম নভজিড়ে এক েুজট পাড়  ড়দজত পারজিা সিটা পথ। 

কারি আড়ম নদৌজ  খু্ি ভাজলা। 

আড়ম নভজিড়ে এক ড়েশ্বাজস পা  হজয় োি সমুদ্র। 

কারি আড়ম সাঁতাজর খু্ি পটু। 

আড়ম নভজিড়ে েদীটার গভীজর িুি ড়দজয় তুজল আেি মুজতিমা। 

কারি আড়ম দশ ড়মড়েট পেিে আমার শ্বাস িন্ধ্ কজর রাখ্জত পাড়র। 

আড়ম নভজিড়ে একড়দজে নগাটা পতড়থিীর রাস্তায় চ্জষ নি াি। 

কারি আড়ম অজেক দ্রুত হাঁটজত পাড়র।  

আড়ম নভজিড়ে নতামাজক আমার গভীজর নটজে নেি। 

কারি আড়ম খু্ি সহজজই মুহড়তি মাড়েজয় ড়েজত পাড়র। 
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আড়ম পাড়রড়ে। 

একটা গাজের সাজথ িনু্ধ্ত্ব করা কতটা সহজ তা আড়ম ভাড়িড়ে। 

একটা ফুজলর সাজথ ভাি জমাজো আজরা নে সহজ আড়ম ভাড়িড়ে। 

আড়ম ভািজত পাড়রড়ে সি ড়কেুর জেয সমজয়র প্রজয়াজে। 

সিড়কেুই অসমজয় হজয় োয় ো। 

 

 

 

 

 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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একটা পাগল ও গাধার আত্মকথা 

চ্য়ে দত্ত 

 

আমায় ওরা গাধা িজল, 

কারি আড়ম এজতা িজ া হজয় নগড়ে, 

তিু ড়সগাজরট খ্াই ো, 

কারি আমার মজদর গজন্ধ্ গা গুজলায় । 

দরদাম করজত পাড়র ো, 

িাজসর িাচ্চা নেজলটাও ধড়পকাড়ঠ গড়েজয় নদয় আমায়, 

কারি আড়ম সাজয়ন্স ড়েজয় পড়  ো । 

 

রাত িা জল ওরা আমায় পাগল ভাজি, 

কারি, খ্াতার লাস্ট নপজগুজলায় 

আড়ম কড়িতা ড়লড়খ্ ।। 
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মততুয 

স্বপে কুমার রায় 

 
নিঁজচ্ নথজকও মরার মজতা পজ  থাকা 

নতামরা নে ল াইজয়র কথা িলজো 

আসজল নসড়ট মততুয । 

 

িদজল এিিং িদলায় েয়, ভাষা ড়শিার জ্ঞাে নহাক 

জাজত েয়, ধজমি েয়, ড়িজদ্বজষর শাড়স্ত জেতার হাজত নেজ  নদওয়া 
নহাক 

 

আসজল এতগুজলা িের প্রড়তশ্রুড়তর িুড়ল আওজ  

ল াইটা এখ্ে ভাত ড়েজয় েয়, জাত ড়েজয় করজত হজে ! 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নোগাজোগ করুে। ড়ভড়জট 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 ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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চ্ারজট মােুষ 

সায়ে িড়িক 

 

"এই ! আজজকর ড়দেটা নকমে নেে নমঘলা হজয় আজে নর" 

"আর িড়লস ো। সকাল নথজক ভািড়ে নে নরাদ উঠজি" 

"ধযাত ! আজজকর প্ল্যােটা ো ড়িগজ  োয়" 

ড়মড়ম আর িতো, দুজজেই খু্ি ভাজলা িান্ধ্িী এজক অপজরর। প্রড়তটা 
কথা, প্রড়তটা িযথা—খ্াওয়াদাওয়া নথজক শুরু কজর সিড়কেুই 
ভাগাভাড়গ হয়। খু্ি ড়মড়ি নদখ্জত ওরা। নদজখ্ মজে হয় নেে, 
স্বজগির নথজক আো দু`জে অপ্সরা। তজদর িয়স নষাজলা, একই 
সু্কজল পজ । ড়মড়ম একরকম নদখ্জত, আর িতো একরকম—নেে, 
ওরা দু’জজে দু’রকম সুেরী। ড়মড়মরা ড়িস্টাে, তাই তার 
নপাশাকআশাক-এর ধরিটা একটু অেয ধরজের, নস নোট খ্াজটা 
নপাশাক প জতই ভাজলািাজস। আর িতোর মুখ্টা নদজখ্ই নিাঝা 
োয় নে নস, নভজতা িাঙ্গালী। 
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তারা দু`জজেই এখ্ে সদয ড়কজশারী। েতুে মে, েতুে ভািো—
ভাজলা ভাজলা ড়জড়েস নখ্জত-প জত ইজে হয়। মাস দুজয়ক হজলা, 
িতো একড়ট নেজলর সাজথ সম্পজকি জড় জয় পজ জে অজাজেই। 
নেজলড়টর োম ড়িজয়। তারা একই সু্কজল পজ , িতোর নথজক এক 
িেজরর ি । িতো এর আজগও প্রচু্র প্রস্তাি নপজয়ড়েল, ড়চ্ড়ঠপত্র 
নপজয়ড়েল। ড়কন্তু নস ড়িজয়জকই গ্রহি করল নশজষ। 

ড়িজয় নদখ্জত খু্ি সুের। ফসিা মুজখ্ হালকা গজাজো দাঁড়  তার 
সুের নচ্ায়াজল জুজ । এতটাই ফসিা, নে ওর চু্লগুজলাও িাদামী 
রজের নদখ্া োয়। িতো েখ্ে প্রথম ওর রাখ্া প্রস্তাি কজরড়েল, 
তখ্ে প্রায়শই ওর েরম িাদামী চু্লগুজলাজত হাত নিালাত। ড়কন্তু, 
ড়িজয় খু্ি অল্প িয়স নথজকই নেশা করা শুরু কজর ড়দজয়ড়েল। এই 
কথা িতো সপ্তাহখ্াজেক আজগ ড়মড়মর কাে নথজক জােজত পাজর। 

আর ড়মড়মর নপ্রড়মক, ওর দুজটা িাড় র পজরই থাজক। নেজলড়টর োম 
োথে। সমিয়সী িলজত নগজল ওরা, ড়তে ড়ক চ্ার মাজসর ি  ওর 
নথজক। তজি, ড়মড়ম নেমে সুের নদখ্জত োথে নসরকম ো। 
শযামলা গাজয়র রে, তজি োথজের শারীড়রক গঠেটা খু্ি সুের। 
নস প্রজতযকড়দে ড়েয়ড়মত শরীরচ্চ্িা কজর। মাজঝমজধযই ওরা এজক 
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অপজরর িাড় জত আজস, দু’জজে দু’জজের িািা-মার সাজথ িজস গল্প 
কজর। 

ওজদর মজধয এতটাই ড়মল নে, ড়মড়মও োজক ভাজলািাজস নস 
ড়িস্টাে। আর, িতো োর সাজথ সম্পজকি আজে নসও িাঙ্গালী। তজি 
হযা,ঁ ওজদর মজধয নে গভীর একটা িনু্ধ্জত্বর সম্পকি আজে, তাজত 
নকউ িলজি ো নে ওজদর জাত-ধমি ড়ক। নিড়শরভাগ সমজয়ই 
ওজদর িান্ধ্িীরা জাত-ধমি ড়েজয় একটা ড়িজেদ ঘটািার ফড়ে কজর, 
তাজদর মজধয। ড়কন্তু, ড়মড়ম আর িতো একটা জায়গাজতই ড়যর হজয় 
থাজক। 

আজ ভযাজলন্টাইেস নি। আজজকর ড়দজে নপ্রড়মক-নপ্রড়মকারা 
একসাজথ থাজক, নঘাজর। িতো, ড়মড়মরও আজ োওয়ার কথা তাজদর 
নপ্রড়মকজদর সাজথ ঘুরজত। সকালজিলা তাজদর ড়টউশে ড়েল। ওরা 
রাস্তা ড়দজয় হাঁটজত হাঁটজত িজল চ্জলজে। 

"ড়মড়ম, তুই একাই ো োথজের সাজথ। আমার ইজে নেই নর, 
ড়িজজয়র সাজথ নদখ্া করার।" 

"ো ো, তুই ো নগজল ড়ক কজর হজি। তুই আজ নখ্ালাখু্ড়ল ভাজি 
ড়িজয়জক িজল ড়দড়ি নে ও নেশা করা ো ো জল তুই ওর সাজথ 
সম্পজকি থাকজত পারড়ি ো। িযাস্ ! 
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আর তাো াও, নেজল নতা ভাজলা। এটা নতা নতাজক মােজতই হজি। 
নেশা করা ো া ওজক আজ পেিে খ্ারাপ ড়কেু নচ্াজখ্ নদজখ্ড়েস 
ড়ক?" 

"ো। তা ড়ঠক নে, অেয নকাজো খ্ারাপ ড়জড়েস নদড়খ্ড়ে। তজি, তুই 
িুঝজতই নতা পারড়েস নে নেশাটা..." 

"আজর-এ! তুই ওজক আজ ড়গজয় িজল ড়দড়ি, নতাজক নেটা িলজত 
িললাম। 

নদখ্ড়ি, ড়িজয় নেজ  ড়দজত িাধয হজিই। ও নেশা করজত পাজর 
ড়ঠকই। ড়কন্তু নেজলটা খু্ি ভাজলা। ওর, নতার প্রড়ত ভাজলািাসাটা 
সড়তযই। ওটা ড়মথযা হজত পাজর ো। তুই আজজক ওর সাজথ নদখ্া 
কর, ড়গজয় হল সি কথা িল—নেগুজলা তুই আমাজক িড়লস।" 

ড়মড়ম িতোজক ভাজলাভাজি নিাঝাল। তারা ড়ঠক করল, দু’জজেই 
তাজদর নপ্রড়মজকর সাজথ নদখ্া করজি। ঘড় জত তখ্ে দশটা িাজজত 
কজয়কটা ড়মড়েট িাড়ক। ওরা নে োর িাড় জত আসল। 

রড়িিাজরর সকাল। ড়মড়ম তার িািা-মাজক িলল, আজ নস িতোর 
সাজথ ড়িজকজল ঘুরজত নির হজি। িতোও তার িাড় জত একই কথা 
িলল নে, নস ড়মড়মর সাজথ ঘুরজত নির হজি। 
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ড়িজকল পাঁচ্টা িাজজ। দু`জজেই 'গ্রীে ড়িমস্' পাজকির সামজে এজস 
দাঁ াজলা। 

"আজর ড়মড়ম ! ড়ক সুের লাগজে নর নতাজক! এই ড়জন্সটা কজি 
ড়কজেড়েড়ল ?" 

"ড়তে ড়দে আজগ শড়পিং মজল নগড়েলাম, ওখ্াজে পেে হজয় নগল" 

দু’জজেই তাজদর নসৌেজেিযর িিিো করড়েল। এড়দজক সড়েিয অস্ত চ্জল 
নগজে। চ্াড়রড়দকটা লাল আভায় জুজ  ড়গজয়ড়েল। আজ আর পাজকি 
নোট-নোট ড়শশুজদর নদখ্া োড়েল ো। চ্াড়রড়দকটা জুজ  সিাই নে 
োর ভাজলািাসার মােুষজদর সাজথ ঘুজর নি াজে। 

ড়কেুিিিাজদই ড়মড়মর নপ্রড়মক এল। আজ নস নকাজো একটা কাজজ 
আটজক নগড়েল িজল, তার সাজথ আসজত পাজরড়ে। 

ড়মড়ম িলজল, "িতো ! তুই একটু অজপিা কর, ড়িজয় এখু্ড়ে 
আসজি।" এই িজল োথে আর ড়মড়ম পাজকির ড়ভতর চ্জল নগল। 

ড়কেুিি দাঁড় জয় থাকার পর, ড়িজয় আসল। নস িতোর সামজে 
এজস মাড়টজত নচ্াখ্ রাখ্ল। এমে অিযা হজয় োড়েল দু’জজের, নে 
নকউ কাজরার সাজথ কথা িলার মত ড়কেু খু্ঁজজ পাড়েল ো। 
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দু-চ্ার ড়মড়েট এড়দক-ওড়দক তাকািার পর একসাজথই দু’জজে 
নচ্াখ্ রাখ্ল এিিং ড়িজয় িলল, "আইম্ সড়র" 

ড়িজজয়র হঠাৎ কজর সড়র িলার কারি খু্ঁজজ পাড়েল ো িতো। নস 
ভািজলা ড়মড়ম তাজক োওয়ার সময় িজল নগড়েল, অজপিা করিার 
জেয—ড়িজয় এখু্ড়ে আসজি। 

নস তারপজর ভািল, ড়মড়ম ড়ক তাহজল সি কথা ড়িজয়জক িজল 
ড়দজয়জে, ো আমরা দুপুজর আজলাচ্ো করড়েলাম। 

অজেক ড়কেু, অজেক রকম ড়চ্ো কজর নস ড়িজয়জক িলল, "নদজখ্া 
ড়িজয়—" কথাটা িলজত ড়গজয়ই ড়িজয় ড়েড়েজয় ড়েজয় িলজল, 
"আমায় নশষিাজরর মত সুজোগ কজর দাও, িতো। আড়ম সমস্ত 
রকম নেশা করা নেজ  নদি।" 

িতো িলজল, "আড়ম নতা নতামাজক ভাজলািাসজত নচ্জয়ড়েলাম 
ড়িজয়। ড়কন্তু নেড়দে নথজক শুেলাম তুড়ম নেশা কর, নসড়দে 
নথজকই একটা ড়িরড়তিম চ্জল এজসড়েল আমার মজে—" 

"আড়ম শুধুমাত্র নেশা করিার জেয, নতামাজক আমার জীিে নথজক 
হারাজত চ্াই ো িতো। আড়ম এসি নেজ  ড়দলাম আজ নথজকই, 
নতামার জেয-শুধু নতামাজক ভাজলািাসিার জেয।" িতোর দুজটা হাত 
একসাজথ কজর ড়িজয় িজল চ্লল। 
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নপেে পজকট নথজক একটা নগালাপ ফুল নির কজর িতোজক ড়দজয় 
িলজলা, "হযাড়প ভযাজলন্টাইেস নি, িতো। আজ নথজক আমরা েতুে 
একটা জীিে শুরু করজত চ্জলড়ে।" 

নগালাপটা গ্রহি কজর ড়েজয়, িতো ড়িজয়জক জড় জয় ধরল। 

এড়দজক ড়মড়ম আর োথে নহঁজট চ্জলজে পাজকির অেয ড়দকটায়। 
নেড়দক ড়দজয় তারা হাঁটড়েল, তার পাজশই নগালাজপর অজেকগুজলা 
গাে ড়েল। নসখ্াে নথজক সাদা রজের একটা নগালাপ ড়েঁজ  
োথজের হাজত ড়দজয় িলজল, "হযাড়প ভযাজলন্টাইেস নি গাণু্ড। তুই 
েড়দ আমার সাজথ কখ্েও ঝগ া কড়রস ো, তাহজল নতাজক নশষ 
কজর নফলজিা।" 

োথে ড়মড়মর কথাগুজলা শুজে হাসল—তার কাে নথজক ফুলটা ড়েল। 
ড়মড়ম তার উপর ঝাঁড়পজয় পজ  জড় জয় ধরজলা এিিং োথজের 
নঠাঁজটর উপর নঠাঁট িসাজলা। োথে তার দুজটা নচ্াখ্ িন্ধ্ কজর 
ড়মড়মজক িলল, "হযাড়প ভযাজলন্টাইেস নি, ড়মড়ম। আই লাভ ইউ 
টু।" 

উত্তজরর হাওয়া ড়েন্নভাজি উজ  নি াজে, এই 'ড়গ্রে ড়িমস'-এ। 
তখ্েও রাড়ত্র হয়ড়ে, আকাশটা ঘে েীল অন্ধ্কাজর নেজক আসড়েল। 
আর তারই মাজঝ চ্ারজট মােুষ তাজদর ভাজলািাসার মুহড়তিগুজলার 
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সাজথ সময় কাটাজত িযস্ত হজয় পজ ড়েল। তাজদর মজে একটাই 
ধারিা জজে উজঠড়েল নে তারা হয়জতা অেয জগজত চ্জল এজসজে, 
নেখ্াজে শুধু তাজদর নপ্রড়মক আর নস রজয়জে। 

নোট্ট একটা দীড়ঘর পাজশ িজস নখ্জুর গাজের ফাঁক ড়দজয় চ্াঁদ 
নদখ্জত নপল, ড়মড়ম-োথে-িতো-ড়িজয়। তাজদর কাজে এই 
ভযাজলন্টাইেস নি-টা অেযতম হজয় রইজলা। 
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ড়িজভদ 

হাড়মদুল ইসলাম 

 

পজথ পজথ কাঁটাতাজরর নি ায় রাড়খ্ পা 

ড়েতয নভজস োয় সুখ্ 

গড়লত শি নপাজ  তপ্ত ড়চ্তার আগুজে 

আঁধাজর নপাজ  দুখ্ ।। 

 

ড়েষু্ঠরতার কাজে হার নমজে োই ড়েতয 

রজতিম সিংগ্রাম অেুভি 

নচ্তোয় শাড়িত মুড়ঠ আকাজশ উড্ডীে 

নদয়াল ভাজে চিভি ।। 

 

তিু দাঁড় জয় থাড়ক রাজপজথর উপর 

নভজস আজস অশড়ে সিংজকত 
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মুখ্ আর মুজখ্াজশ োজক েীরি অরিয 

অেুভজি নপাজ  ড়িজভদ ।। 
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ড়প্রয়জে েয় প্রজয়াজে 

নসৌড়মত সরকার 

 

মাড়েকতলায় িাড়  টুকাইজয়র আর দত্তপুকুজর িাড়  লািিীর। সু্কল 
জীিে নথজকই তারা এক ক্লাজস পজ । সু্কল জীিে নশষ কজর তারা 
নপৌঁজে োয় কজলজ জীিজে। এই সু্কল জীিে নথজক কজলজ জীিজে 
টুকাই লািিীজক সারাড়দক নথজক সিরকমভাজি সাহােয কজরজে। 
কারি লািিীর িাড় র অিযা নতমে ভাজলা ড়েল ো। অেযড়দজক 
টুকাই নিশ সম্ভ্রাে পড়রিাজরর নেজল ড়েল। টাকা পয়সা ড়েজয় তাজক 
নকাজোড়দে ভািজত হয় ো। লািিীর িইপত্র ড়কজে নদওয়া, সময় 
মজতা ড়টউশে ড়ফ ড়দজয় নদওয়া, েখ্ে ো প্রজয়াজে সিই ড়দজয় 
নগজে। সামজেই জেড়দে এজসজে লািিীর, তাই টুকাই তাজক 
ড়েউমাজকিজট ড়েজয় ড়গজয় তার পেজের সাজলায়ার কাড়মজ ড়কজে 
ড়দজয়জে। জেড়দজের নকক, ড়িড়রয়াড়ে সমস্ত ড়কেুর িযিযা নস 
ড়েজজই কজরজে। 

টুকাই লািিীজক ড়েজয় হাজাজরা স্বপ্ন নদজখ্ড়েল। মে নথজক নচ্জয় 
নগজে নস নেে অজেক ি  হজয় সকলজক চ্মজক নদয়। নসই আশা 
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টুকাইজয়র খু্ি শীঘ্রই পড়রি হজয়জে, তার কাজের মােুষ আজ 
কাজজর মােুষ হজয় দড়জর সজর োজে। লািিী কজলজ নথজক পাশ 
কজর ড়ি.ড়স.এস পরীিা ড়দজয় আজ ড়ি.এম পজদ নপৌঁজে নগজে। 
আর একড়দজক টুকাই নপজয়জে সামােয এক নকরােীর চ্াকরী। 
এরপর শুরু হজয়জে গজল্পর চ্ড়  াে পেিায়, নফজল আসা ড়দেগুজলা 
আজ আর লািিীর স্মতড়তজত ভাজস ো। টুকাই লািিীজক চ্ায় এিার 
তার জীিেসঙ্গী করজত, ো নস অজেক আজগই িলজত নচ্জয়ড়েল 
ড়কন্তু িজল উঠজত পাজরড়ে। নভজিড়েল পজর নকাজো একসময় তার 
মজের কথা লািিীজক িলজি। 

লািিী আজ স্বািলম্বী, নস ড়েজজই শতিমসামথি হজয় নগজে। নস এখ্ে 
প্রশাসজের উচ্চস্তজরর একজে মােুষ। তার আজ আর কমিরত 
নকরােী টুকাইজক দরকার হয় ো। এড়দজক টুকাই ড়দেরাত শুধু 
লািিীজক ড়েজয় হাজাজরা স্বপ্ন নদজখ্। আজ টুকাই ড়েজজর স্বজপ্নর 
মােুষড়টজক িজ া করজত ড়গজয় ড়েজজ ড়েিঃস্ব হজয় ড়গজয়জে নভজিড়েল 
নকাজো ড়দে তার স্বজপ্নর মােুষ িজ া হজয় তাজক কাজে নটজে 
নেজি। আজ নতা আর লািিীর ঘজরজত আর অভাি নেই, অভাি 
নেটা রজয়জে তা হল অতীজতর স্মতড়তজক মজে রাখ্ার অভাি। নসই 
সিড়দে চ্জল নগজে ইড়তহাজসর পাতায়, ো আর লািিীর কাজে 
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নভজস ওজঠ ো। েতই নহাক একজে ড়ি.এজমর সাজথ এক সামােয 
নকরােীর ঘর িাঁধা োয় কী ? তাই লািিী আজ এক কজলজজর 
প্রজফসর নক জীিেসঙ্গী কজর জীিেজক এড়গজয় ড়েজয় নেজত 
চ্জলজে। 
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সময় ও স্মতড়ত 

কমল রায় 

 

সময় তার আপে গড়তজত 

েীরজি ড়েভত জত িজয় চ্জলজে। 

েুগ েুগ ধজর নস সমতাজল গড়তশীল। 

তার নকাজো ড়িরাম নেই, 

নেই নকাজো তার পড়রিতিে । 

সমজয়র অড়িরাম গড়তজত আমাজদর 

জীিজের সমস্ত ঘটোই 

একড়দে স্মতড়ত হজয় রজয় োয় । 

আর নসই স্মতড়তগুড়লই মজে কড়রজয় নদয় 

অতীজতর সুখ্-দুিঃজখ্ ভরা ঘটোগুজলার কথা । 

স্মরি কড়রজয় নদয় অতীতজক সামজে নরজখ্ 

সমু্মখ্ পাজে চ্াওয়ার কথা । 
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জাড়ে ো সময় আর স্মতড়তর মজধয 

নকে এত গভীর সম্পকি ! 

েুগ েুগ ধজর তাজদর এই অকত ড়ত্রম নপ্রম 

কত ড়ত্রমতার সমাজজ স্মরি কড়রজয় নদয় 

প্রকত ত নপ্রম-ভাজলািাসার কথা । 
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লকিাউে, প্রকত ড়ত ও আমরা 

অড়িড়মত্র 

 

নকাড়ভি অড়তমারীজত জীিে এজকিাজর ড়িপেিস্ত হজয় পজ ড়েল। 
অড়তমারী নরাধ করজত গত িের নদজশর সি জায়গায় লকিাউে 
নঘাড়ষত হজয়ড়েল। দীঘি চ্ার মাস ধজর এই লকিাউে চ্জলজে। এর 
ফজল অপড়রিীয় িড়ত হজয় ড়গজয়জে িযিসার, সু্কল-কজলজজর 
প াজশাোর ও আজরা অজেক ড়কেুর। িাতিমার, িযাঙ্ক কমিচ্ারী ও 
নপাস্ট অড়ফজসর কমিচ্ারীরা জীিজের ঝুঁড়ক ড়েজয় ড়েজজর কাজ কজর 
ড়গজয়জেে। এই ভয়ািহ অড়তমারীজত অজেক নলাক মারা ড়গজয়জেে, 
ও তজতাড়ধক নলাক আক্রাে হজয়জেে। নদজশ ও ড়িজশ্বও এজসজে 
ড়েদারুি এক আড়থিক সঙ্কট ও মো। এর ফজল কাজ হাড়রজয়জেে 
অসিংখ্য সাধারি মােুষ। অগুেড়ত 'পড়রোয়ী ' শ্রড়মক নিজঘাজর প্রাি 
হাড়রজয়জেে, চ্াকড়রও খু্ইজয়জেে। তার উপর এজসড়েল আমফাে 
ঝ । ো সি ড়কেু তেেে কজর ড়দজয়ড়েল। 

এখ্ে নশাো োজে নে নকাষাগাজর টাকা নেই। প্রচ্ন্ডভাজি নিজ জে 
ও িা জে নপজরাল, ড়িজজল ও রান্নার গযাজসর দাম। 
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এখ্জো সি ড়কেু স্বাভাড়িক হয়ড়ে। তজি দ্রুত স্বাভাড়িক েজে ও 
লজয় নফরার নচ্িা করজে। 

পশুপাড়খ্রা ড়কন্তু সুজখ্ই ড়েল। লকিাউজে নকাজো গাে কাটা 
পজ ড়ে। পড়রজিশ কম দড় ড়ষত হজয়জে। রাজত তারস্বজর গাে 
িাজজড়ে। ফজল পাড়খ্রা খু্ি ভাজলা ড়েল লকিাউজে। তাজদর 
গড়তপ্রকত ড়ত অিরূদ্ধ হয়ড়ে। অজেক রকম পাড়খ্ এড়দজক-ওড়দজক 
নদখ্া ড়গজয়জে। আকাশ হজয়জে নেে আজরা সুেীল। অজেক িের 
িাজদ োো পড়রোয়ী পাড়খ্রা আিার রিীন্দ্র সজরািজর ও অেযত্র 
এজসজে। গঙ্গায় শুশুক নদখ্া ড়গজয়জে আিার। ইতাড়লজত নভড়েজসর 
খ্াজলও িলড়ফে েুজক পজ ড়েল। প্রকত ড়ত নেে ড়ফজর নপজয়ড়েল 
ড়েজজজক...। 

তজি আিার লকিাউে নশষ হজত ো হজতই গাঁক গাঁক কজর 
িীরড়িক্রজম গাড়  নঘা া চ্লজত শুরু কজরজে। সি ' আেলক' হজয় 
ড়গজয়জে। সু্কল-কজলজ খু্লজে, নলাজক কাজজ োজে, নভাজটর প্রচ্ার 
ইতযাড়দ চ্লজে রমরড়মজয়। ড়িজয়র সাোই নিজজ উঠজে পা ায়-
পা ায়। এখ্ে অজেক গাড়  নঘারাজফরা করজে রাস্তায়। পড়রজিশ 
দড়ষজির মাত্রা তাই আিার অজেকটা উধ্বিগামী। তাই পশুপাড়খ্রা 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮২ 

আিার এখ্ে নিশ একটু নিকায়দায় পজ জে। তারা কী করজি 
নভজি পাজে ো। 

সাড়হজতযও লকিাউজের প্রভাি পজ ড়েল িইড়ক। অজেক সাড়হড়তযক 
লকিাউজের ফজল তাঁজদর নপশাগত কাজ হাড়রজয়জেে। আিার 
অজেজক সময় নপজয়জেে একটু ভাজলা কজর, েত্ন কজর গল্প ও 
কড়িতা ইতযাড়দ নলখ্ার। আিার লকিাউে ও তার মজার িা 
দুিঃজখ্র ড়িড়ভন্ন রকম ঘটোিলী ড়েজয় োো ড়চ্ত্তাকষিক গল্প ও 
কড়িতা নলখ্া হজয়জে। তাড়ল-থাড়ল িাজাজো, চ্া প্রীড়ত, িালজগাো 
কড়ফ, লকিাউজের িাজাজর নিরজোর ড়ি ম্বো ইতযাড়দ োোে ড়িষয় 
ড়েজয় নলখ্া হজয়জে ড়িস্তর। হয়জতা মােুষ এজক অজেযর প্রড়ত 
আজরকটু নিড়শ সহমমিী হজয়জে লকিাউজের সমজয়। অজল্পজত সন্তুি 
হজত ড়শজখ্ ড়েজে মােুষ। তাই এজকিাজরই লকিাউজে সি ড়কেুই 
খু্ি িাজজ হজয়জে, একথা িলা োয় ো। অড়তমারী আমাজদর অজেক 
ড়শিা ড়দজয়জে ও ড়দজে...! 

আিার অড়তমারীর ড়দ্বতীয় পেিায় আসজে ভারজত। িা হয়জতা এজস 
ড়গজয়জে। সিংক্রমি িা জে আিার। আিার লকিাউে হজে োো 
জায়গায়। হয়জতা তা াতাড় ই আিার সারা নদশ জুজ  তালািন্ধ্ 
হজি আজগর মজতা। তখ্ে আিার িহু মােুষ মুশড়কজল প জিে । 
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শ্রড়মকরা ড়িো নরাজগাজর আড়থিক সমসযায় প জিে। তজি হয়জতা 
আিার তখ্ে উজ্জীড়িত হজয় উঠজি প্রকত ড়ত ! গােপালা হজি আজরা 
সজীি। েতুে উদযজম সাড়হড়তযকরা আিার হয়জতা তখ্ে েজ চ্জ  
িসজিে। আিার োো রকম নলখ্া নলখ্া হজি, ো সাড়হতযজক সমতদ্ধ 
করজি। তজি ড়ঠক কী নে হজি তা সময়ই িলজি।। 
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ভাজলািাসার ড়দে 

েীতা কড়ি 

 
ভাজলািাসা, ভাজলািাসা, আজ ভাজলািাসারই ড়দে 

ভাজলািাজসা আর ভাজলািাড়স িজল নকজট োয় সারাড়দে। 

 

নকউ এজে নদয় নগালাজপর নতা া, নকউ ড়দজয় োয় উপহার 

ড়েজজর নপ্রমজক নসরা মজে কজর পরায় ড়িজয়ী হার। 

 

আজ ভাজলািাজস, কাল ভুজল োয়, এ ড়ক নপ্রম-নপ্রম নখ্লা? 

এ নেে এক নোঁয়াজচ্ িযাড়ধ, িজসজে নপ্রজমর নমলা। 

 

নপ্রমী ড়েজলা জাড়ে ড়শড়র-ফরহাদ, লায়লা-মজেু, শাজাহাে-মমতাজ 

এজক অপজরর নপ্রজম নপ্রমময়, নসই নপ্রম নকাথা আজ? 
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েজের েুজগ োড়েক নপ্রম, নপ্রম ড়ক তা জাজে ো 

স্বাথি ড়েজয়ই নপ্রম-নপ্রম নখ্লা, কামো আর িাসো 

 

নপ্রম হজি শুধু স্বগিীয় আর ড়েষ্কাম অেুভড় ড়ত 

নপ্রম হজি শুধু ভাজলািাসা আর পড়িত্র প্রড়তশ্রুড়ত। 

 

লতাড়ট নেমে িতি-শাখ্াজক ভাজলাজিজস ধজর থাজক 

নসই ভাজলািাসা ড়দও নহ িনু্ধ্, নতামার ড়প্রয়তমড়টজক। 

 

সাগর নেমে ভাজলািাড়স িজল আকাজশর পাজে চ্ায় 

নতামার ড়প্রয়-িনু্ধ্ড়ট নেে নসই ভাজলািাসা পায়। 

 

ড়িহগী নেমে পথ নচ্জয় থাজক ড়িহজগর পথ পাজে 

সড়েিমুখ্ী নচ্জয় থাজক তার ড়প্রয় সড়জেির টাজে। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮২ 

অড়লরা নেমে গুে-গুে কজর নগালাজপর পাজে ধায় 

কজপাতী নেমে কজপাজতর িুজক মাথাড়ট রাখ্জত চ্ায় 

নসই ভাজলািাসা একদম খ্াঁড়ট নেই নকাজো তুলো 

নস ভাজলািাসাজত পড়রি কজরা জীিজের সাধো। 
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অজেকড়দে পর নদখ্া 

আবু্দল রাহাজ 

 
নসড়দে ধেঞ্জয় শহর নথজক িাড়  ড়ফজরজে অজেকড়দে পর িলজত 
নগজল িেরখ্াজেক হজি। নসই নে গ্রাজমর পাঠশালায় পজ  শহজর 
ড়গজয়ড়েল ধেঞ্জয় তারপর আর কাজরা সাজথ নদখ্া নেই। এখ্ে 
ধেঞ্জয় চ্াকড়র নপজয়জে তাও আিার গ্রাজমর সু্কজল, নসজেয 
এজকিাজর গ্রাজম চ্জল এজসজে। তার িনু্ধ্রা সিাই আজ নে োর 
কাজজ িযস্ত। ওজদর গ্রাজম একটা নমলা হয় শীতকাজল। নসড়দে 
ড়িজকলজিলায় ও েদীর ধার ড়দজয় একা-একা নমলায় োজে। েদীর 
ধার ড়দজয় োওয়ার সময় ওর স্মতড়তগুজলা নেে উজোচ্ে হজে। এই 
নসই েদী নেখ্াজে েজরে, সজরে, আবু্দল, হাড়িল, কাড়িজলর সাজথ 
কত নখ্লা নখ্জলজে, জল ড়েড়টজয় সাঁতার নকজটজে। সামজে নেজতই 
নদখ্জত নপল পুজরাজো নসই গ্রাজমর পাঠশালা। নসখ্াজে নেজত 
অজাজেই ধেঞ্জজয়র নচ্াখ্ ড়দজয় অজঝাজর জল গ াজত লাগজলা, মজে 
প জত লাগজলা নসই িনু্ধ্জদর কথা তারা আজ নকাথায় নক জাজে। 
তারপর নপেজে ড়দজয় নক নেে িাকজত লাগল- “ধেঞ্জয় এই 
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ধেঞ্জয় দাঁ া দাঁ া আড়ম আবু্দল।” ধেঞ্জয় ড়ফরজতই নদখ্জত নপল 
ওর নোটজিলার িনু্ধ্ আবু্দল িাকজে। নমলায় ড়গজয় সি িনু্ধ্জদর 
সাজথ নদখ্া হল, আিার নেে ধেঞ্জয় নসই চশশজির ড়দেগুজলা ড়ফজর 
নপল। তারপর রাজত িাড়  ড়ফজর শুজয় শুজয় ভািজে নচ্ো মুখ্গুজলা 
নেে আমার কাজে অজচ্ো ভজয়র মত লাগজলা। আজ ধেঞ্জজয়র 
নিশ ভাজলা লাগজলা িনু্ধ্জদর সাজথ আিার নদখ্া হওয়ায়। এিার 
নথজক নতা একসাজথই থাকজত হজি তাই খু্ি আেে হল ধেঞ্জয় 
এর। নসড়দে ধেঞ্জয় ও তার িনু্ধ্রা ড়মজল িজস আজে তাজদর নসই 
পুজরাজো জায়গা িটগাে তলায়। ধেঞ্জয় িলজলা- “আড়ম গ্রাজমর 
মােুষজদর সাহােয করজত চ্াই, গ্রামটা আজগর মতেই আজে মজে 
হয়, একটু পড়রিতিে করজত হজি।” িনু্ধ্রা িলজলা- “আো তাই 
হজি।” ধেঞ্জয় আজস্ত আজস্ত গ্রাজমর মােুষজদর পাজশ দাঁ াজত 
লাগজলা, ড়িড়ভন্ন কলযািমড়লক কাজ করজত লাগজলা। সমজয়র সাজথ 
সাজথ নকাথাও নেে সায়াজে এজস উপড়যত হজলা ধেঞ্জয়। এভাজিই 
আজীিে মােুজষর নসিায় কাড়টজয় ড়দজয়ড়েল ধেঞ্জয়। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮২ 

সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- নেহা রায় 

 

सुभाषितम् - 

पुण्यस्य फलषमच्छन्ति पुणं्य नेच्छन्ति मानवााः। 

न पाप फलषमछन्ति पापं कुववन्ति यत्नताः।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

পুিযসয ফলড়মেড়ে পুিযিং নেেড়ে মােিািঃ। 

ে পাপ ফলড়মেড়ে পাপিং কুিিড়ে েত্নতিঃ।। 

অথি - 

মােুষ পুিযকজমির ফললাভ করার ইো প্রকাশ কজর ড়কন্তু কখ্েও 
পুিযকমি করজত নকাজো ইোই কজর ো। 

আিার পুিযকজমির ফললাভ করজত ইো ো করজলও সেজত্ন 
পাপকমি কজর োয়। 
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পরমািু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

ভাজলাজিজস আজও নতাজক আগজল রাখ্জত চ্াই, 

এই জীিজের প্রড়তিজি 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। 

 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িভাজগ েড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অেিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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েড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

 

ড়পেুটাে... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নে নে ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজত 
পাজরে:- 

▪ ে া  

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষিমড়লক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা িক 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 লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ 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 অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজোগও। 

পাজয় পাজয় ১৮২ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাি 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 নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল িক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮২ 

 
অজচ্ো পজথ... 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৮২ 

২৮নশ নফব্রুয়াড়র, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

উপজদিা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

গাঙু্গড়ল 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, মেিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়িতা, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ্, ে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।। 


