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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
নদিড়িতা ন াষ, শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।
োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কততিক সিিস্বত্ব সিংরড়িত
নেট ফড় িং, ২০২১
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- তন্ময় নদি, হুমায়ূ ে কিীর, অড়েজকত,
ির্িড়জৎ িমিে, নসৌড়মত সরকার, মহাজদি েন্দী, সায়ে
িড়র্ক, প্রদীপ কুমার নদ, নশৌড়িক রায়, িােীব্রত, রাজা
নদিরায়, েীতা কড়ি, অড়িড়মত্র, মুস্তাফা ড়মঞা, নদিড়িতা
ন াষ, রাহুল হালদার, উপাসো এিিং আজরা অজেজক।
ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং অোড়মকা
িট্টাচ্ার্ি।
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ফড় িং কথা
নেট ফড় িং এর পি নথজক আমাজদর নলখ্ক-নলড়খ্কা, পাঠকপাড়ঠকা সকলজক জাোই িািংলা েিিজষির শুজিচ্ছা। েতুে িছর
সকজলর খ্ুি িাজলা কাটুক। িািংলা েিিষি এজলই িাঙালীর মে
েষ্টালড়জক হজয় ওজঠ তা িলাই িাহুলয মাত্র। একটা সময় ড়ছল
র্খ্ে েতুে িছজরর শুরুর ড়দে ড়প্রয় মােু ষ, িন্ধুজদর হাজত আঁকা
ছড়ি ও কার্ি পাড়ঠজয় শুজিচ্ছা জাোজো হত। তার মজযয অেযরকম
এক িাজলািাসার নছাঁয়া ড়ছল। আজ নসটাই নসাশযাল ড়মড়র্য়ার
নমজসজজর মজযয সীমািদ্ধ। দী ি এক িছজরর কাছাকাড়ছ সময়
অজেক অেু ষ্ঠাে সাযারর্ মােু ষ পালে করজত পাজরড়ে লকর্াউজের
কারজর্। র্ার ফজল সাম্প্রড়তক ড়িড়িন্ন অেু ষ্ঠাজে মােু জষর িযাপক
জেসমাজিশ নদখ্া র্াজচ্ছ। সামাড়জক দূ রত্ব নতা দূ জরর কথা কাজরা
মুজখ্ই মাস্ক নদখ্া র্াজচ্ছ ো। র্া এই পড়রড়িড়তজত র্জথষ্ট িজয়র
কারর্ হজয় উজঠজছ। এর মাজেই কজয়কড়ট রাজজয ড়েিিাচ্েী
জেসিার ড়ি ড়চ্ন্তা আরও িাড় জয় ড়দজয়জছ। সকলজক মাথায়
রাখ্জত হজি কজরাোর ড়িতীয় নেউ মারাত্মক হজয় উজঠজছ সারা
নদজশ তাই িাড় র িাইজর নিজরাজল অিশযই মাস্ক প ু ে,
সযাড়েটাইজার িযিহার করুে। সু ি থাকুে, ড়েরাপজদ থাকুে।
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ড়সড়লিং জুজ নম
তন্ময় নদি
নজজে উজঠছ িতড়তর ড়সলুযজয়ট নথজক।
নচ্াজখ্ আজযা ু ম। ছু ঁজয় ড়দজল আমার নঠাঁট

এই সমস্তটাই র্ড়দ আমার কল্পো হয়,
তজি নকে মুজছ নফলজত পারড়ছ ো নতামার অড়স্তত্ব ?

এজসা,
িারান্দায় িামিা ড়টজকর কালজচ্ িাদাড়ম নটড়িলটা ড় জর
িড়স দু’জজে... কতড়দে কথা হয়ড়ে ড়ঠক মজতা।
নখ্াঁজ নেওয়া হয়ড়ে নতামার নচ্াজখ্র েিীরতার।

দী িড়দে যজর অর্জে পজ থাকা ো িলা কথাগুজলা
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সাড়জজয় রাখ্ড়ছ নতামার সামজে। েে ার টুকজরা,
অড়িমাজের অিংশ, দূ রজত্বর রাফখ্াতা,
অড়িজর্াজের ড়হজসিপত্র, প্রায় সিড়কছু ই...

আঙু জলর ফাঁজক কুড় জয় পাওয়া নেকটয ও
ড়চ্রকালীে ড়েস্তব্ধতাজক সঙ্গী কজর প ন্ত ড়িজকজলর
নরাজদর মজতা সামােয হাসজল র্খ্ে,
তখ্ে ড়সড়লিং জুজ নম আর
আমায় ড় জর এক পশলা িত ড়ষ্ট
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নশষ োে
হুমায়ূ ে কিীর
নছাট্ট একড়ট পাড়খ্ োে োইজতা একাকী
কদম োজছর র্াজল
একড়দে ড়শকারীর নিজশ ড়েষ্ঠুর ড়েয়ড়ত এজস
তাজর নেঁজথ ড়দল তীজরর ফাজল !
রক্তাক্ত নিদোয় নশষ োে নস নেজয় র্ায়
"চ্ললাম, চ্ললাম-ড়িদায় দাও" িজল
তার িুক িাঁজস রজক্ত মুখ্ নিদোর অড়িিযড়ক্ত
আর নচ্াখ্ িাঁজস জজল !
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েতুে িছর
অড়েজকত

ঊষার র্াজক আজস েতুে িছর―
ড়দকচ্ক্রিজল দীপযমাে উষসীর রড়ক্তমািা
আদুজর স্নাে করায় েজিাড়দত পদ্মকড়লজক।
একটু একটু কজর, সাম্বাৎসড়রক আপযায়জে–
নছাট্ট কড়ল ড়িকড়শত হয় শতদজল...

িােযজদিতার সম্মুজখ্ শূ েয েতুে হালখ্াতা।
কলজমর আঁচ্জ নলখ্া হয় সু রতরড়ঙ্গেী,
ছজন্দর উত্থাে পতজে অড়িরাম–
ড়দজক ড়দজক নসৌিােযলক্ষ্মী হে িড়ন্দত,
উথজল ওজঠ প্রাড়ির িীজরাদ।
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েিিজষির েজিাৎসাজহর েতুে পথ-চ্লা–
নহাক অপ্রড়তহত, প্রড়তড়েয়ত !!
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ইড়ত নোপেীয়তা
ির্িড়জৎ িমিে
সূ র্ি উজঠজছ, এখ্ে সকাল

পাজশর িাড় র িযাে চ্ালজকর নিৌ-এর আজ িন্ধজের
ড়কড়স্তর ড়দে
এখ্জো ২৫০ টাকা শটি ?
তুলকালাম, আমার ু ম নিজঙ্গ নেল।
ড়কিাজি মযাজেজ করজি নিৌ ?
সমগ্র ড়দে নখ্জট মড়হলা মজুড়র ২৫০ টাকা পাওয়া র্ায়,

আজ িত হস্পড়তিার ।
৪টা ৩০ ড়মড়েজট িক্কর ড়ময়াঁর িাড় জত গ্রুপ িজস ,
িন্ধজের ড়কড়স্ত
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ইস ড়ক কড়র ?

পা ায় নকউ নদজি ো নছজলটা নর্ ইিংড়লশ ড়মড়র্য়াম স্কুজল িড়তি হজয়জছ ।

এই গ্রাজম জন্মগ্রহর্ অড়িশাপ !
প াশুো করা ন ারতর পাপ!

নকউ নকাজোরকম নহল্প ো কজর িরিং অড়েষ্টজত ড়সদ্ধ হস্ত ,
এরা ড়ক মােু ষ ?
একিার এজল ো হয় নদখ্জিে ?

সমস্ত লজ্জা ও ইজ্জত নরজখ্ েতহিিাড় নথজক এর্িান্স ড়েজলে
২৫০ টাকা !
স্বামী জর ড়িড় ফুকজছ আর কাড়শ ড়দজচ্ছ,
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-কালুর কাজছ ড়েলাম সন্ধযায় এজে ড়দিা, িুেলা ?

ইড়ত,
নোপেীয়তা -
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অেুিজি তুড়ম
নসৌড়মত সরকার
থমথজম আজ নম লা আকাশ
নর্ে ড়েস্তব্ধতায় িরা
আমার হৃদজয় নতামার জেয
িা জছ িযাকুলতা।

তারা নেই আজ আকাশ জুজ
শীতল নকালাহল।
প্রহর নর্ে কাটজছ ো আর
আড়ম নতা নতামারই িািোয় ড়িজিার,
ড়েঁড়েঁ নপাকা র্াকজছ নর্ে নিসু জরা এক সু জর।
তারই মাজে মেটা িীষর্
িড়রজয় ড়দজত চ্াইজছ নতামায়
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শূ েযতারই োজে।

ু মন্তপুরী এখ্ে পুজরা শহরতড়ল
অন্ধকাজরর ে টায়।
আমার দু-নচ্াখ্ খ্ুঁজজছ নতামায়
আমার জাগ্রত স্বপ্ন মি নতামার ছড়ি এঁজক-এঁজক।

রাত নশজষ আজলা নমজখ্ আসজি সূ জর্ির হাড়স
অজপিায় থাকড়ছ আড়ম এজস কখ্ে
িলড়ি নহজস নতাজক আড়ম িাজলািাড়স।
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ড়েরুপায়
মহাজদি েন্দী

স্বপ্ন ড়েজয় িাঁড়চ্ নমারা
স্বপ্ন নদড়খ্ ড়দে-রাজত;
শুকজো রুড়টজত চ্জল র্াজি
আশা নেই েরম িাজত।

নতামাজদর ওই দয়ার শরীর
নলাক নদখ্াজো িা াও হাত,
দশটা টাকা ড়িিা ড়দজল
ড়িশ-নসলড়ফ িাড়জমাত।

উপায় নমাজদর নেইজকা দাদা
হাতটা তিু পাতজত হয়,
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মরড়ছ নমারা দুই-নিলাজত
জয় কজরড়ছ মততুয িয়।

এক পতড়থিীর মােু ষ সিাই
তুড়ম আড়ম িাই-িাই,
যেী মােু জষর দালাে িাড়
আমরা নকে ড়েরুপায়।।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজর্ ড়িজ্ঞাপে
ড়দজত নর্াোজর্াে করুে। ড়িড়জট 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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যারািাড়হক েল্প

এোজরা িছর
সায়ে িড়র্ক
পিি-২
নরস্টুজরজে েুজক সিাই নর্ র্ার নচ্য়াজর িসল। একটা নটড়িজল
চ্ারজট জায়ো। তাই অমল আর চ্ারু অপর নটড়িজল িসল।
"এই, নতামার িান্ধিীজক িজলা নর্, আড়ম ড়িড়রয়াড়ে খ্াজিা ো। আড়ম
ড়চ্জকে কাটজলট ড়েজয় ড়েড়চ্ছ।" চ্ারু িলল।
তারা পরস্পর ড়ক প্রসঙ্গ ড়েজয় কথা িলজি, এটা িািজত িািজতই
তাজদর খ্ািারগুজলা ড়দজয় নেল। চ্াকু ড়দজয় কাটজলটটা নকজট িলল,
"হাঁ কজর তাড়কজয় আজছা ড়ক, এই-ই োও" অজযিক টুকজরাটা
অমজলর মুজখ্ খ্াইজয় ড়দজয় নচ্াজখ্র ড়দজক তাকাল।
"োও ো, তুড়মও োও।" ড়িড়রয়াড়ের নেটটা চ্ারুর ড়দজক এড়েজয়
িলল।
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"আড়ম নর্ নতামায় খ্াইজয় ড়দলাম তখ্ে নতা নখ্জয় ড়েজল। আর
এখ্ে নেট এড়েজয় ড়দচ্ছ, খ্াি ো।" চ্ারু মুখ্ ু ড়রজয় িলল।
অমল তার পাতলা চ্ুলগুজলা সড়রজয় োলটা যজর িলল, "োও,
খ্াইজয় ড়দড়চ্ছ।" অমল চ্ামজচ্ কজর তাজক খ্াইজয় ড়দল।
আেন্দর মজযয ড়দজয় সিমীর ড়দেড়ট নকজট নেল। রাজত শুজয় এ
কথাই নিজি চ্লড়ছল চ্ারু। অমজলর চ্ুলগুজলা সড়রজয় তার োল
যজর তাজক খ্াইজয় নদওয়া। এসি নিজিই নস োজয় নদওয়ার
চ্াদরটাজক নটজে ড়েড়চ্ছল।
অষ্টমী ! র্ুিক-র্ুিতীজদর নর্ে আজ আলাদাই নদখ্জত লাজে।
নছজলজদর োজয় পাঞ্জািী আর নমজয়জদর শাড় ।
সরস্বতী পুজজার জেয নকো পাঞ্জািীটা অষ্টমীজত পজ নিজরাল
অমল। মণ্ডজপ েুজকই নস নদখ্জত নপল চ্ারু তার জেয দাঁড় জয়
আজছ। নস নিজিড়ছল আজ সিার প্রথজম সিার প্রথজম এজস
দাঁড় জয় থাকজি, ড়কন্তু তার িািো িুল হল।
অমল আর চ্ারু দু’জেজকই খ্ুি সু ন্দর নদখ্াড়চ্ছল। চ্ারু লাল
রজঙর শাড় পজর এজসড়ছল এিিং নকামর িন্ধেীর জেয তাজক আজরা
অপরূপা নদখ্াড়চ্ছল।
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চ্ারু অমজলর ড়দজক এড়েজয় আসজত লােল এিিং অমল দু-এক পা
কজর ড়পজছাজত ড়পজছাজত একটা জায়োয় ড়েজয় নঠঁকল। চ্ারু
অমজলর একটা হাত যজর চ্ুম্বে করা শুরু করল।
ফাঁকা মণ্ডজপ িাইজর নথজক নকউ আসার শব্দ নশাো নেল।
চ্ারু অমজলর নঠাঁজটর ওপর নথজক তার ড়েজজর নঠাঁট সড়রজয় ড়েজয়
িলল, "আই লাি ইউ"
োক িাজা শুরু হল। অষ্টমীর অঞ্জলী নদওয়ার জেয িক্তরা
ঠাকুজরর সামজে হাত নজার কজর দাঁড় জয় আজছ। পুজরাড়হতমশাই
মন্ত্র িলজছ। অমল আর চ্ারুও হাত নজার কজর দাঁড় জয় ড়ছল।
সকালটা উজপাস কজর ড়ছল তারা। অমল আর চ্ারু দুজজে ড়মজল
নরস্টুজরজে নেল। ি নরস্টুজরজে ড়েজয়জছ। নটড়িলগুজলার উপর
ফুলদাড়ে রাখ্া।
তারা িসল এিিং অমল চ্ারুর কাঁজয হাত নরজখ্ োলদুজটা যজর
িলল, "আই লাি ইউ টু" ড়পছজের গ্লাজস রাখ্া নোলাপটা ড়েজয়
চ্ারুজক ড়দল।
েিমী, দশমীটা অমল আর চ্ারুর িাজলািাসার মজযয ড়দজয়ই
নসিাজরর পুজজাটা চ্জল নেল।
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এরপর নথজক তারা নরাজ নদখ্া করজত ো পারজলও মাজে-মাজেই
নদখ্া করত।
ওরা এজক-অপরজক আরও িাজলািাসজত শুরু করল। নকাজো
উৎসি-অেু ষ্ঠাে হজলই তারা সারাটা ড়দে একসাজথ থাকত। অমল
র্খ্ে িাস োইজে প ত, তখ্ে নথজকই নস চ্ারুজক িাজলািাসজত
শুরু কজরড়ছল, এিাজি িাস নটেটাও চ্জল নেল।
দশমীর ড়দে ! অমল আর চ্ারু দু’জজেই ইড়লজিজে পজ ।
চ্ারুও এখ্ে িুেজত ড়শজখ্ নেজছ। নস ড়েজজ এখ্ে িািজত থাজক
নর্, নস র্ড়দ ি র্াক্তার হজত চ্ায়, তাহজল এসি নপ্রম-নেম করজল
চ্লজি ো। তার ড়েজজর লজিযর ড়দজক তাকাজত হজি আজে।
এ কারজর্ই অমজলর সজঙ্গ খ্ুি কথা-কাটাকাড়ট, েে া, তকি-ড়িতকি
এসি দু’মাস যজর নলজেই থাকত। তাই নকাজো কারর্ ছা াই
নসড়দে ড়িসজিে াজট ড়েজয় চ্ারু অমলজক িলল, "আড়ম নতামার
সজঙ্গ আর নকাজো সম্পজকি থাকজত পারি ো।"
এই িজল নস ওখ্াে নথজক নপছজে ু জর ড়েজয় নচ্াজখ্র এক নকার্ায়
জল ড়েজয় চ্জল আসল।
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তারপর নথজক নদখ্া হজলও, অমলজক নদজখ্ও ো নদখ্ার িাে কজর
চ্লত চ্ারুলতা। ড়কছু িার কথা িলার নচ্ষ্টা করজলও নসটাজক
চ্ারুলতা পাত্তা ো ড়দজয় চ্লত...
—সু জয় িলল "আর এই জজেয ড়িশ্বাস করড়ি ো িাই, আড়ম নর্
কত ড়র্জপ্রসর্ হজয়ড়ছলাম, নসটা একমাত্র সু জয়ই জাজে।" জজয়র
ড়দজক তাড়কজয় অমল ড়সোজরটটা নফজল পা চ্াপা ড়দজয় িলল।
"তার জজেযই ড়ক তুই আজকাল এত ড়সোজরট খ্াড়চ্ছস নরাজ?"
ড়প্রয়াঙ্কা নকৌতুহলীিাজি ড়জজজ্ঞস করল।
"ড়ক হজি, এতগুজলা ড়সোজরট নখ্জয় ? কড়মজয় নদ নতার এসি
খ্াওয়া, ফালতু..." কথাটা িজল আটজক নেল ড়রয়া।
মােড়সক অিসাদ আর অমজলর জড়মজয় রাখ্া নজদ ড়েজয় আজ নস
একজে সািংিাড়দক। সািংিাড়দজকর পাজশও নস একজে নলখ্ক।
চ্ারুলতার নছজ র্াওয়ার পর নস নর্মেিাজি আ াত নপজয়ড়ছল,
নতমড়ে তার মজযয এক অিূতপূ িি পড়রিতিে নদখ্া ড়েজয় তাজক
নলখ্ক হজয় তুলজতও সাহার্য কজরড়ছল।
তার জীিজের প্রথম নলখ্াগুজলা দুুঃখ্-কজষ্ট িরা সি কড়িতা।
সািাড়হক পড়ত্রকায় ছাপা সি কড়িতা ড়ছল অমজলর জীিজে প্রথম
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নলখ্া প্রকাড়শত হওয়া। এরপজর নছাট েজল্পর দশ-িাজরাটা িইও
তার ছাপা হজয়জছ।
আজ নথজক এোজরা িছর আজের চ্ারুলতার মুখ্টা নর্ে আজও
িাড়সজয় নতাজল তার সাদা কােজজর নলখ্ার পাতায়। তাজক ড়েজয়
নিশ ড়কছু েল্প-কড়িতা পাঠকজদর জেযও ড়লজখ্জছ অমল। ড়কন্তু,
এখ্েও নস জাজে ো চ্ারু তার নলখ্া আজদৌ পজ ড়কো !
অমল নর্ই নছাট্ট শহরড়টজত থাকত, নসখ্াজে এখ্ে নস আর থাজক
ো। কাজজর সু জত্র, িযস্ত শহজরই থাকজত হজয়জছ তাজক। এখ্াজে
এজস ফ্ল্যাট ড়কজেজছ। িািা-মাজকও ইড়তমজযয ড়েজয় আসার কথা
ড়চ্ন্তা কজরজছ। র্ড়দও তার একাকীজত্বর সঙ্গী খ্াতা আর নপে।
একড়দে, অড়ফজস কাজ করজত ড়েজয় হঠাৎ তার নচ্াজখ্ প ল
চ্ারুলতা িসু রায় োজম একড়ট আড়টিজকল নিড়রজয়জছ। নস
িাজলািাজি প জতই নদখ্জলা নর্ তার পাজশর নছাট্ট গ্রামড়টর
ঊেড়ত্রশ িছজরর এক মড়হলা র্াক্তাজরর যষির্ হজয়জছ। তার এক
িছজরর ড়িজয় হওয়া স্বামীও তাজক নছজ ড়েজয়জছ। কারও সাজথ
কথা িলজত পারজছ ো নস। এমেড়ক, দরজার িাইজর মুখ্টা
নদখ্াজতও লজ্জা নিায কজর। র্ত ড়দে র্াজচ্ছ নস একটু একটু কজর
পােল হজয় র্াজচ্ছ।
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"চ্ারুলতা িসু রাজয়র ড়র্জটলসটা আমাজক এিুড়ে এজে
নটড়িলটাজত ড়দজয় র্াস" জয়জক িলল। জয়
আর অমল একই অড়ফজস চ্াকড়র কজর, নদ িছর হল েতুে
জজয়ে কজরজছ।
জজয়র কাছ নথজক ড়র্জটলস ড়েজয় অমল পজরর ড়দেই রওো হল।
িাস নথজক নেজম পা রাখ্জতই গ্রাজমর প্রড়তটা মােু জষর মুজখ্
ড়িষণ্নতার ছাপ নদখ্জত নপল অমল। গ্রাজমর একজে মড়হলাজক
ড়জজজ্ঞস করল, "ড়দড়দ, চ্ারুলতা িসু রাজয়র নচ্ম্বারটা নকাে
ড়দকটায়?" মড়হলা মুখ্ িন্ধ কজরই আঙু ল ড়দজয় নদড়খ্জয় ড়দজলে।
েড়ল টােজত টােজত চ্ারুলতা িসু রাজয়র নচ্ম্বাজরর সামজে ড়েজয়,
িাড় র নিতজরর দরজাটা খ্ুলল।
উশজকাখ্ুশজকা চ্ুল ড়েজয় পা গুড়টজয় িজস ড়ছল নতজরা িছজরর
পুজরাজো নসই চ্ারুলতা। তার োজমর নপছজে 'রায়' থাকজলও,
'চ্ারু' োমড়ট নর্ে আজও জ্বলজ্বল করজছ তার মজে। অজেকটা ি
নদখ্াড়চ্ছল চ্ারুজক। সমাে ড়সঁড়থ থাকজলও, তার স্বামী নছজ
ড়দজয়জছ ড়কো ! এজেযও চ্ারুর অিসাদ হওয়ার অেয এক কারর্।
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দরজা নখ্ালায় িাইজরর আজলাজত স্পষ্ট ড়চ্েজত নপজরজছ চ্ারু, নর্
এই নসই অমল র্াজক নস এোজরা িছর আজে তার জীিে নথজক
হাড়রজয় নফজলড়ছল।
নজাজর নদৌজ এজস শক্ত কজর জড় জয় যজর চ্ারু অমলজক িলল,
"আমায় িমা কজর ড়দও অমল। আড়ম নতা স্বজপ্নও কল্পো করজত
পাড়রড়ে নর্ তুড়ম এই অিিাজতও আমার সজঙ্গ নদখ্া করজত
আসজি। আড়ম নতামাজক িুল নিজিড়ছলাম অমল। পারজল আমায়
িমা কজর ড়দও"
েড়ল নথজক হাতটা োড়মজয় চ্ারুর কাঁযটা যজর, "নখ্াঁখ্ী, নতামী
সসু রিাড়র র্াড়িস্?" অমল মুচ্ড়ক নহজস িলল।
নচ্াজখ্ জল ড়েজয় মাথা োঁড়কজয় "হযাঁ" িলল।
"অতীত নদজখ্ই র্ড়দ জীিেটা চ্ালাজত হত, তাহজল আর আমরা
কখ্েই এজোজত পারতাম ো। নতামাজক ড়েজয়ই আজ নথজক সারাটা
জীিে থাকি, কথা ড়দলাম।
মজে আজছ চ্ারু, কাল ষষ্ঠী?" পা উঁচ্ু কজর অমজলর নঠাঁজটর ওপর
নঠাঁট নরজখ্ পুজরাজো অেু িি করজত লােল চ্ারু। (চ্লজি)
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কােজজর নেৌকা
প্রদীপ কুমার নদ
প্রড়ত রাজতর েীরিতার েল্পগুড়ল
কােজজর নেৌকায়
িাড়সজয় ড়দই,
মন্থর হজয় র্াওয়া েদীর িুজক।
মযযরাজতর ড়িষন্নতা নিজস র্ায়
এপার নথজক ওপাজর।
তুড়ম ভ্রুজিপহীেনতামার সাজথ ড়িজচ্ছজদর
একমাত্র সািী
কােজজর নেৌকা।
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সােরসঙ্গজম
নশৌড়িক রায়
লকর্াউজের দী ি অিসাদ নেজ মুজছ নফজল আমরা অিজশজষ
পাড় ড়দলাম েঙ্গাসােজরর উজেজশয। কথায় িজল, "সি তীথি
িারিার, েঙ্গাসাের একিার"। েঙ্গা আর সােজরর সঙ্গজম এই
পড়িত্রিূড়ম র্ুে র্ুে যজর ইড়তহাজসর িহু টোর সািয িহে
করজছ। কলকাতা নথজক র্ায়মন্ডহারিার নপৌঁজছ ড়মজলড়েয়াম নজড়ট
নথজক নিজসজল নচ্জপ আমরা নপৌঁছলাম েঙ্গাসাের কঁচ্ুজিড় য়া
নজড়টজত। নসখ্াে নথজক মযাড়জক কার িা া কজর নপৌঁছলাম
েঙ্গাসাের। উঠলাম শ্রী শ্রী ড়েেমােন্দ সারস্বত নসিাশ্রজম।
আশ্রমাযযি অিয়ােন্দ মহারাজ পরম র্জে করজলে আপযায়ে।
পঞ্চিযাঞ্জজে আমাজদর করজলে পড়রততি। দুপুজর খ্াড়েকির্ ড়িশ্রাম
ড়েজয় প ন্তজিলায় নিজরালাম েঙ্গাসাের দশিজে। দুর নথজক
সূ র্িাজস্তর মজোরম আিায় দুজচ্াখ্ আজমাড়দত হ'ল। নিলািূড়মজত
ড়কছু সময় ড়িচ্রর্ কজর আমরা এজোলাম কড়পল মুড়ের আশ্রজমর
ড়দজক। পজথ প জলা নিশড়কছু শঙ্খ এিিং শামুক, ড়েেু ক, কড়
প্রিতড়ত সামুড়িক প্রার্ীর নখ্ালক ড়েড়মিত চ্ারুিিয ড়িজক্রতাজদর
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নদাকাে। নসখ্াজে একটু িাঙালীসু লি দরাদড়র করার পর
কড়পলমুড়ের আশ্রজমর মড়ন্দরেতজহ েুকলাম। কড়পজলর মূ ড়তির প্রখ্র
দত ড়ষ্টজত নচ্াখ্ রাখ্জত মজে একটা অদ্ভুত অেু িূড়ত হল। নর্ে
দী িড়দজের িহুপ্রতীড়িত সািংজখ্যর জ্ঞাে প্রিযাক্ত হজচ্ছ নসই িীষর্
মূ ড়তির চ্িুর্ুেজলর মজযয ড়দজয়। কড়পলমুড়ের আশ্রম দশিে কজর
আমরা ড়ফজর এলাম আমাজদর আিাসিল ড়েেমােন্দ নসিাশ্রজম।
এজস নদড়খ্ সজন্ধযর সঙ্ঘাড়যজিশে চ্লজছ। আমরাও তাজত নর্াে
ড়দলাম। সঙ্ঘাড়যজিশে নশষ কজর এজস নদড়খ্ আশ্রজমর মহারাজ
রাজতর খ্ািার রান্নায় হাত লাড়েজয়জছে। আমাজদর দজলর মাজয়রা
তাজক রান্নায় সহজর্াড়েতা করজলে। রাজত রুড়ট আর িাঁযাকড়প
খ্াওয়া হল। সাজথ েতুে গুঁ । রাজতর খ্াওয়া নশষ করার পর
মহারাজজর সাজথ অজেকির্ েল্প হজলা। অজেক ড়কছু জােলাম এই
পড়িত্র তীথি সম্পজকি। আশ্রজমর নশায়ার িযিিা খ্ুি উৎকতষ্ট মাজের।
পথশ্রজম এমড়েজতই িান্ত ড়ছলাম। জড়মজয় ু মালাম। পরড়দে
সকাজল উজঠ আিার নিজরালাম ু রজত। িােীয় প্রায় সি িাড় জতই
নখ্ঁজুর োজছর রস োড়মজয় গুঁ জাল নদওয়ার প্রড়ক্রয়া চ্লজছ।
আমরা নখ্ঁজুজরর রস ড়কজে নখ্লাম। অপূ িি স্বাদ। এরপর আশ্রজম
ড়ফজর এজস মহারাজজর সাজথ টুড়কটাড়ক কাজকমি করলাম। ড়দজের
আজলায় আশ্রজমর পড়রজিশ খ্ুি সু ন্দর লােড়ছজলা। আশ্রজমর নপাষা
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েরু, কজয়কড়ট ড়ি ালছাো, দুড়ট রাজহাঁস এিিং মহারাজজর ড়েজজর
হাজত লাোজো সিড়জর িাোজে োোড়িয শাক-সিড়জ সিড়কছু
ড়মড়লজয় এক মজোরম পড়রজিশ। আশ্রজমর পুকুরড়ট আরও
নশািািযিে কজরজছ আশ্রড়মক পড়রমণ্ডজলর। এরপর আমরা
নিজরালাম সােরসঙ্গজমর পুর্যস্নাজের উজেজশয। সােজর স্নাে কজর
আমরা কড়পলমুড়ের আশ্রজম পুজজা ড়দলাম। পুজজার র্ালা
ড়িজক্রতারা তাজদর কাছ নথজক র্ালা নকোর জেয আমাজদর
ড়প াড়পড় করজত লােজলা। অিজশজষ পছন্দসই একটা নদাকাে
নথজক র্ালা নকো নেল। েঙ্গাযর ড়শজির পাদজদজশ োরজকল
ফাড়টজয় তার মাথায় োরজকজলর জল োললাম। ড়ত্রশূ জল িাঁযলাম
লাল নচ্ড়ল। এখ্াজে ড়িমূ তি িেিাে শঙ্কর, মহড়ষি কড়পল এিিং
রাজড়ষি িেীরথ। একজে নদিতা, একজে মুড়ে ও একজে রাজার
পড়ততপািেী েঙ্গার প্রড়ত িােীরথী রূজপ ড়চ্রন্তে আহ্বাে। এরপর
আশ্রজম ড়ফজর প্রসাদ নখ্জয় মহারাজজক ড়িদায় জাড়েজয় নফরার পথ
যরলাম আমরা। িরা নজায়াজর েঙ্গার িুক নিজয় নিজস চ্জলজছ
আমাজদর ড়ফরড়ত পজথর নিজসল। ড়িদায় েঙ্গাসাের, ড়িদায়
কড়পলমুড়ে, ড়িদায় উ ন্ত োঙড়চ্জলর দল।
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সাঁজের িাড়ত
িােীব্রত
ড়িসন্ন নোযুড়লর রড়ক্তম আজলার মাজে
প্রজ্জ্বড়লত হজলা সাঁজের িাড়ত,
হাল্কা আযাজর নদখ্াড়দল প্রফুিতার আজলা,
ড়িসাজদর সু র কাটজলা ইমজের সু জর।
িীোর নছঁ া তার উঠল নিজজ ড়েজজর নখ্য়াজল,
েীজ নফরা পাড়খ্জদর কলতাে ড় জর ড়েজলা চ্ারযার,
পূ ড়র্িমার চ্াঁজদর আজলায় লুজকাচ্ুড়র নখ্জল নজাছো।
িাসন্তীক পূ ড়র্িমার রাজত নখ্জল নেজলা এক টুকজরা হাওয়া।
ড়িসন্ন নোযুড়ল হজলা ড়িয়ম্লাে,
চ্ড়িমা নদখ্াজলা আজলার নরখ্া,
ড়েড়শত িাতায়জে িজস থাকা একাড়কত্ব
খ্জরাস্রতা েদীর মজতা িজয় নর্জত চ্ায়
আড়দ নথজক অেজন্ত।।।
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োরী ড়ের্িাতজের সূত্রপাত
রাজা নদিরায়

নছাটজিলা নথজকই ড়লঙ্গজিজদর ড়শিা নদওয়া হয় িাড় জত এিিং
সমাজজ ! নমজয় হজলই চ্ুড় , েূ পুর পরাজোর আপ্রার্ প্রজচ্ষ্টা নদখ্া
র্ায় সমাজজ। তাছা া ড়লঙ্গজিজদ নপাশাক পরাজো, নমজয়জদর জর
আটজক রাখ্া, নছজলজদর িাইজর র্ািার ছু ট নদওয়া, নছজলজদর
ড়ক্রজকট, ফুটিল ইতযাড়দ আউটজর্ার নেম নখ্লজত নদওয়া ড়কন্তু
নমজয়জদর ইজণ্ডার নেজমর মজযয সীমািদ্ধ রাখ্া ড়কিংিা খ্ুি নিড়শ হজল
িাড় র উজঠাজে নখ্লজত নদওয়া ইতযাড়দ আমাজদর সমাজজ নদখ্া
র্ায়। র্ার ফলস্বরূপ নছাটজিলা নথজকই নছজল এিিং নমজয় আলাদা,
নছজলরা শড়ক্তশালী নিড়শ, নছজলজদর িুড়দ্ধ নিড়শ ইতযাড়দ কথা সিার
মজে নেঁজথ র্ায় ! সিজথজক ি কথা হজলা নমজয়জদর নথজক
নছজলজদর অড়যকার নিড়শ নসই মােড়সকতা চ্জল আজস সিার। র্ার
ফজল অজেক িাড় জতই নছজলজদর জেয ি খ্ািাজরর টুকজরা,
িাজলা খ্ািার, দামী নপাশাক ইতযাড়দ নদখ্জত পাওয়া র্ায়।
অথিনেড়তক ‘অজুহাজত’ নমজয়জক ো পড় জয় নছজলজক প াজোর
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খ্ির অথিা নমজয়জক সাইন্স ো পড় জয় নছজলজক সাইন্স প াজোর
খ্ির (র্াক্তার িা ইড়ঞ্জড়েয়ার িাোজোর উজেজশয) পাওয়া র্ায়
কখ্েও কখ্েও। এছা াও আজরা এরকম োো টো নদখ্া র্ায়
আমাজদর সমাজজ।
আসজল সমাজজ পুরুষতাড়ন্ত্রকতার োেপাজশ জড় জয়ই োরী
ড়ের্িাতজের সূ চ্ো করা হয় ! তাই নছাটজিলা নথজকই নছজল ও
নমজয় আলাদা নিাোজোর সমাজজর নর্ আপ্রার্ প্রজচ্ষ্টা নসটাই োরী
ড়ের্িাতজের সূ ত্রপাত িজল মজে হয়।।
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নচ্ত্র ড়িদায়
েীতা কড়ি
ড়িদায় নচ্ত্র, ড়িদায় নতামাজক
ড়িদায় ! ড়িদায় ! ড়িদায় !
নচ্ড়ত ফুজলর সু িাস ড়দজয়
নতামাজক প্রর্াম জাোই।

পলাশ, ড়শমূ জলর আগুে রজঙ
িরাজল প্রকতড়ত তুড়ম
আিীজরর রজঙ রাঙাজল এ মে
ঋতুরাজ োড়ক তুড়ম ?

অজেক ড়দজয়জছা, অজেক নপজয়ড়ছ
আেজন্দ িরপুর
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িছর নশজষর নশষ আড়লঙ্গজে
ড়িদায় নিলার সু র।

পুরাতে নসই সু র ড়েজয়
কড়র েতুজের সূ চ্ো
নতামার হজলা সারা নর্
এিার েিীজের িািো।

পতড়থিী আিার সু ন্দর হজি
েতুে সূ র্ি উঠজি
সি আতঙ্ক দূ জর র্াজি আর
আিার সকজল হাসজি।

এক চ্জল র্ায়, আর এক আজস
আোজোো অড়িরত
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েিীে, প্রিীর্ নমল-িন্ধজের
ইড়তহাস শাশ্বত।
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সাড়হজতয োরীচ্ড়রত্র
অড়িড়মত্র

িািংলা সাড়হজতয োরী-চ্ড়রত্র সি সমজয়ই খ্ুি গুরুত্বপূ র্ি িূড়মকা
পালে কজর এজসজছ। সাড়হজতয প্রকতড়ত ও োরী চ্ড়রত্র, দুড়টরই
দরকার খ্ুি িজল মজে হয় আমার। এক কারর্ এই দুড়টই আপাত
রহসযািত ত। তাই নর্ সাড়হজতয প্রকতড়ত িা োরী চ্ড়রত্র প্রযাে, তার
আজিদে অেস্বীকার্ি।
কড়িগুরু রিীিোথ ঠাকুজরর সমাড়ি, মড়র্হারা, িুড়যত পাষার্, িা
নোরা, সজিজতই োরী চ্ড়রত্র অতযন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূ র্ি। সাড়হতয
সিাট িড়ঙ্কমচ্ি চ্জট্টাপাযযাজয়র 'রাজড়সিংহ', 'কপালকুণ্ডলা' িা
'নদিী নচ্ৌযুরােী'-নতও োরী চ্ড়রত্র প্রযাে। িািংলায় নদিীশড়ক্তর
আরাযো সু প্রাচ্ীে। তাই সাড়হজতযও োরীজক সততা, সরলতা িা
রহজসযর প্রতীক ড়হজসজি অড়িড়হত করা হয়।
ড়িিূড়তিূষর্ িজন্দযাপাযযাজয়র নলখ্াগুড়লজতও োরী চ্ড়রত্র ড়িজশষ
গুরুত্বপূ র্ি ও িড়লষ্ঠ, নর্মে 'পজথর পাঁচ্ালী'র সিিজয়া িা দুেিা,
'নকদার রাজা'র শরৎসু ন্দরী িা 'অশড়ে সিংজকত'-এর অেঙ্গ নিৌ।
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কাড়হেী আিড়তিত হজয়জছ োরীর িারা। এমেকী শরৎচ্ি
চ্জট্টাপাযযাজয়র 'পড়ন্ডতমশাই', 'শ্রীকান্ত' িা 'দত্তা'-নতও োরী-চ্ড়রত্র
িড়লষ্ঠ ও সািলীল । আিার 'চ্ড়রত্রহীে'-এ োরীর রক্তমািংজস ে া
মােিী সত্তারই নর্ে িড়হুঃপ্রকাশ জটজছ। ড়ঠক নর্মে জটজছ
কড়িগুরু রিীিোথ ঠাকুজরর 'নচ্াজখ্র িাড়ল' িা ' জর-িাইজর'-নত।
পজরর ড়দজক সতযড়জত রাজয়র নলখ্ায় আিার োরী চ্ড়রত্র নতমে
গুরুত্ব পায়ড়ে। তজি এখ্ে আিার যীজর যীজর সাড়হজতয োরীচ্ড়রত্র
গুরুত্বপূ র্ি হজয় উঠজছ।।
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রাজেীড়তর ড়িষ
মুস্তাফা ড়মঞা
িািংলার আকাশ জড়মে নেজকজছ আজ
অদ্ভুত, ড়িদ ু জট নপ্রতাত্মাজদর অশুি ছায়ায়
সিুজ প্রকতড়ত রক্তাক্ত হজয় নেজছ ড়িিস্ত্র লজ্জায়।
িািংলার আোজচ্-কাোজচ্ ছড় জয় পজ জছ
ড়িষাক্ত রাজেীড়তর ড়িষ।
নকাথায় শাড়ন্ত ? নকাথায় ের্তন্ত্র ? নকাথায় স্বাযীেতা ?
রাজেীড়ত মাজে হতযা, ড়ের্িাতে, ড়েতযচ্াঁদািাজী েয়
রাজেীড়ত মাজে আম জেতাজক নদওয়া ড়মথযা
নযাঁকািাড়জ আর দল পড়রিতিে েয়।
ের্তজন্ত্রর োজম রাজেীড়তর নচ্হারা র্খ্ে
সাযারর্ মােু জষর মরা নদহ
নপেল ড়দজয় জ্বাড়লজয় নদওয়া হয়,

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৯

তখ্ে আড়ম নচ্জয় নদড়খ্ সাযারর্ মােু জষর ড়েথর নদহ েয়,
পু জছ আমার জাতীয় পতাকা
পু জছ আমার িািংলা মাজয়র আঁচ্ল
পু জছ আমার দশ নকাড়ট জেতার পড়িত্র আত্মা।
এ নকমে রাজেীড়ত ? নকমে ের্তন্ত্র ? নকমে স্বাযীেতা ?
এ প্রজের উত্তর নদজি নক ?
জাড়তর ড়িজিক তুড়ম নজজে ওজঠা, নজজে ওজঠা।
রর্াঙ্গজের অপরাজজয়র নসোপড়তর মজতা আকাজশর
িাতাজস ছড় জয় দাও তুড়ম সু ড়দজের ড়েমন্ত্রর্।
আমরা দশ-নকাড়ট িাঙাড়ল আর সইজত পারড়ছ ো
দুুঃড়খ্েী িািংলা মাজয়র ক্রন্দে।
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পাঠ-প্রড়তড়ক্রয়া
ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ
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িইজয়র োম- ড়ররিংসা
নলড়খ্কার োম- সঞ্চাড়র চ্ক্রিতিী চ্যাটাজিী
প্রকাশেী- পালক পািড়লশাসি
পাঠ প্রড়তড়ক্রয়া- নদিড়িতা ন াষ

নলড়খ্কা সঞ্চারী চ্ক্রিতিী চ্যাটাড়জির প্রথম একক িই হজলা এই
'ড়ররিংসা' িইড়ট। এই িইড়ট মূ লত নিৌদ্ধ িজ্রর্াে তজন্ত্রর উপর
েজিষর্ামূ লক একড়ট িই, র্া নছাটখ্াজটা উপেযাজসর আদজল তুজল
যরা হজয়জছ। তন্ত্র সাযোর ওপর সকজলই কম-নিশী জাোর
আকষির্ রজয়জছ। িারতিজষি তন্ত্র সাযো িলজতই সিাই নিাজে
িশীকরর্, কালা জাদু, শি-সাযো ইতযাড়দ ড়কন্তু এই উপেযাজসর
চ্ড়রত্র ইড়তহাজসর এক ড়িড়শষ্ট অযযাপক ব্রজজমাহে চ্ক্রিতিী ড়র্ড়ে
এই তন্ত্র সাযোর মজযয ড়িজ্ঞােমেস্কতা ড়মড়শজয় ড়দজয় র্ুড়ক্ত ড়দজয়
প্রড়তড়ট ড়িষজয় ড়িচ্ার কজরে। র্াজত ড়তড়ে খ্ুি সহজজই নপৌঁজছ
নর্জত পাজরে পরিতিী প্রজজন্মর মােু জষর অেু যািে িমতার মজযয।
েজল্প উড়িড়খ্ত, এক িজেড়দ রির্শীল পড়রিাজরর নমজয় অেু রাযা
ড়িিাহসূ জত্র কলকাতা নছজ নমরু প্রজদজশর রিাড়েজয়ড়ম োমক এক
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ড়েজিে শহজর ড়েজয় িসিাস করজত থাজক। তার ির অপির্ চ্াকড়র
সূ জত্র মাজসর নিড়শরিাে সময়ই ড়িজজেস টুর ড়েজয় িযস্ত থাজক,
আর সিার মাজে নিজ ওঠা অেু রাযা ওরজফ অেু একাড়কজত্ব
িুেজত িুেজত তাকাসাড়ক োমক একজজের মায়ার িাঁযজে জড় জয়
র্ায়। তাজক ড় জরই তার একাকীত্ব জীিে কাটাজত পছন্দ করজত
থাজক এমেড়ক একটা সমজয়র পর অপির্ িাড় ড়ফরজলও তাজক
ড় জর নকাে চ্াঞ্চলযতা কাজ কজর ো। অপির্ এজহে আচ্রজর্ িীষর্
অিাক হজয় িাজি িুেজত পাজর অেু র হয়জতা নকাজো সমসযা
হজয়জছ। তাই নস তার একজে পড়রড়চ্ত সাইড়ক্রয়াড়টস্ট ড়দড়দর
সাজথ নর্াোজর্াে কজর। নসই ড়দড়দ ও অস্বািাড়িক কারর্ ড়হজসজি
তাজক িজল অেু রাযা ড়িৎজজাজফড়েক োমক নরােীর প্রথম পর্িাজয়
আজছ, তাজক ড়ঠকমজতা সময় ড়দজত পারজল এই নরাে নথজক
পুজরাপুড়র নসজর ওঠা সম্ভি। নসইমজতা অপির্ তার র্ে শুরু
করজলও তা অস্বািাড়িক আচ্রজর্র ড়িন্দুমাত্র পড়রিতিে হয় ো িরিং
িা জত থাজক তারপর নস তার নছাটকাকু অথিাৎ ব্রজজমাহে
চ্ক্রিতিীর সজঙ্গ নর্াোজর্াে কজর এিিং পজর ড়তড়ে এিিং তার ড়প্রয়
ছাত্র অয়ে এিিং তার স্ত্রী এমা সিার ড়মড়লত প্রজচ্ষ্টায় অেু র
নিতজর থাকা নপশাড়চ্ক আত্মার প্রড়তজশায স্পতহা র্ার নজজর এসি
হজচ্ছ তা জােজত পাজর এিিং তার জেয অপির্ অজেকািংজশই নদাষী
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ড়ছল অতীত টোর সাজথ। অজেক িাযা-ড়িপড়ত্ত অড়তক্রম কজর
আিারও সি প্রড়তকূলতা কাড়টজয় ড়েজয় আিার েতুেিাজি তাজদর
জীিে শুরু হয় কাড়হেীর একদম নশজষ। এছা া এই উপেযাসড়ট
প জত প জত পাঠকের্ পতড়থিীর দুড়ট মহাজদজশর নমাট পাঁচ্ড়ট
নদজশর প্রকতড়ত ও জীিের্াত্রার কাড়হেী সম্পজকি জােজত পারজিে।
তন্ত্র সাযোর ওপর অেযরকম একড়ট উপেযাজসর স্বাদ নপজত
পাঠকের্ এই িইড়ট একিার পজ নদখ্জতই পাজরে।
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সিংস্কতত সু িাড়ষতমালা
ড়েজিদজে- রাহুল হালদার
सु भाषितम् परोक्षे काय्य॔ हन्तारं प्रत्यक्षे षप्रयवाषिनम् ।।
वज्ज॔ येत्तादृशं षमत्रं षविकुम्भम्पयोमुखम् ।।

সু িাড়ষতম্ পজরাজি কার্িহন্তারিং প্রতযজি ড়প্রয়িাড়দেম্।।
িজ্জিজয়ত্তাদত শিং ড়মত্তিং ড়িষকুম্ভম্পজর্ামুখ্ম্।।

অথি নর্ ড়পছে নথজক কাজ েষ্ট কজর নদয় আর সামজে নথজক ড়মড়ষ্ট কথা
িজল, নতমে িন্ধুজক নসই কলড়সর মজতা তযাে করা উড়চ্ত র্ার
মুজখ্ মযু আজছ, ড়কন্তু নিতজর ড়িজষ িড়তি।
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পরমার্ু কড়িতা
ড়েজিদজে- উপাসো
েতুে িছর, েতুে পরশ, েতুে খ্ুড়শর নছাঁয়া।
পুরজো ড়কছু হাড়রজয় নর্ে েতুে ড়কছু পাওয়া।
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লে।

**পরমার্ু কড়িতার ড়িিাজে র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িতা
পাঠাে।

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মতামত
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী
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ছড়ি ও িািো
ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে

েতুে পরশ...
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্ নর্ ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজত
পাজরে:▪ছ া
▪ কড়িতা (অেড়যক ২০ লাইে)
▪ অর্ুেল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট েল্প (১০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ)
▪ ভ্রমর্-কাড়হেী
▪ ড়িজেষর্মূ লক নলখ্া
▪ ছড়ি (Camera-Man-Of-The-Week)
▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা র্ক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকর মতামত নেপজথযড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লােজছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িিাে 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 অেু জপ্ররর্া, জাোে
আপোর অড়িজর্ােও।
পাজয় পাজয় ১৮৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং । নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত
িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৯

আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী
সিংখ্যায় আপজলার্ করজিা আমরা।
সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাঠাজত পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়র্ netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল র্ক ফরমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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আোমীর প্রতীিা...
Camera-man of the week
অোড়মকা িট্টাচ্ার্ি

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৯

অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং
সিংখ্যা-১৮৯
১৮ই এড়প্রল, ২০২১
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল
ড়িিােীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
নদিড়িতা ন াষ, শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।
উপজদষ্টা তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীুঃ অড়িড়জৎ দাস,
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সিড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত
োঙ্গুড়ল 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
ড়েড়িিযায়। ছ া, কড়িতা, অর্ুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজযয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমাজদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাি।।
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ড়লঙ্ক

