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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।
োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংিড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২১
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- র্ন্ময় নদি, শিংকি হালদাি, প্রসাদ ড়সিং,
নসৌড়মর্ সিকাি, অড়পির্া ভট্টাচ্ার্যিয, শঙ্কি সূত্রধি, সায়ে
িড়িক, অড়িড়মত্র, অোড়দ মুখ্াড়জি, েীর্া কড়ি, িিড়জৎ
সিকাি, পার্িসািড়র্, সায়িী লাহা।
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং ন ৌিি নদি।
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ফড় িং কর্া
কজিাো ভাইিাজসি র্তর্ীয় নেউ এি আশঙ্কা উসজক ড়দজে নেল্টা
ভযাড়িজয়ন্ট। এই মুহূজর্ি ড়টকাকিজিি কাজ চ্লজে সািা নদজশ।
প্রর্ম অিস্থায় অজেজকই ড়টকা নেওয়া ড়েজয় আশঙ্কায় ড়েজলে।
নকাে জায় ায় নদখ্া ন জে ড়টকা নদজি শুজে অজেজক স্বাস্থযকমিীজদি ড়দজক নর্জ র্যাজেে, নকার্াও ড়টকাি কর্া শুজে গ্রাম
নর্জক পাড়লজয় র্যাজেে মােু ষ। সজচ্র্ের্াি মাধযজম র্া আজ
অজেকটাই আয়জে এজসজে। র্িু ড়কেু মােু জষি মজে নর্জক ন জে
ভয়। নস ভয় দূ ি কিজর্ এড় জয় আসজর্ হজি শুভ িুড়ি সম্পন্ন
মােু ষজদিজকই। র্জি এটাও মজে িাখ্জর্ হজি ড়টকা নেওয়াি
পাশাপাড়শ আজ ি মজর্া সমস্ত সািধাের্াই িজায় িাখ্জর্ হজি।
র্াহজলই কজিাো ভাইিাস ড়েমূ িল কিা সম্ভি হজি। নসইসাজর্
আ ামী িড়িিাি নেট ফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি কিজে। নসই
ড়িজশষ সিংখ্যায় নলখ্কজদি পাশাপাড়শ পাঠকজদিও মর্ামর্
প্রকাজশি জায় া র্াকজে। কািি র্ািাই নলখ্কজদি নলখ্াজলড়খ্ ও
প্রড়র্ সপ্তাজহ ড়টম নেট ফড় িং এি সমস্ত কমি-কাজেি এি
অেু জপ্রিিা। র্াই আজই পাড়ঠজয় ড়দে আপোি মুলযিাে মর্ামর্।
র্যা আমাজদি আ ামীি পর্চ্লাজক আিও মসত ি কজি র্ুলজি।
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রূপকর্া
র্ন্ময় নদি
কাড়েিজস পাড়খ্িা িসজল িুঝজর্ পাড়ি
পতড়র্িী ু িজে, সাজর্ পািা ড়দজয় আমিাও

দদেড়িজেি জীিেসিংগ্রাম, নিেঁজচ্ র্াকা আি
মতর্ুযড়চ্ন্তাি ন িাজটাপ টপজক প্রড়র্ড়েয়র্ এড় জয়
র্যাওয়া নর্যে অেন্ত এক রূপকর্াি ড়িপ্ট...

নর্যখ্াজে অড়ভজের্া অড়ভেয় কজি চ্জলজে
এজকি পি এক ড়সে আি অড়ভজ্ঞর্াগুজলাজক
িড়ি কিজে ড়েজজি নভর্ি

নক িজল মােু ষ মিিশীল ? সড়র্য ড়ক র্াই ?
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রূপকর্া নর্য অমিজত্বি কর্া িজল, র্াি উৎস
আমিা ড়েজজিাই।
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সু খ্ নপল ো স্বাধীের্া
শিংকি হালদাি
হাসজর্ হাসজর্ িজ্জু জর্ অিসাে
জীিজেি এক একটা অধযায়,
প্রড়র্ধ্বড়ে র্মজক দােঁ ায়
রুি পজর্ি িােঁজক ।

শাসজকি কাজলা হাজর্ি িমর্ায়ে
স্বপ্নকাজ পূ জয মাড়টি িুজক,
কর্ উড়ির্ র্াজা নর্যৌিে
দখ্ল কজি ইড়র্হাস পার্া ।

দী ি পজর্ি ক্লাড়ন্তজর্ আজ
সু খ্ নপল ো স্বাধীের্া,
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ঈষিা গ্লাড়ে আি ড়েমিম মােড়িকর্া
ড় জল খ্ায় গ্রাম, সমাজ, িাষ্ট্র ।

এ নর্া পিাজয় েয়
মুড়িি আ াজল কিাল গ্রাস
হার্োড়ে নদয় স্বাধীেজচ্র্া মেজে
ির্জেি এ নকাে অধযায় !
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কাঠুজি
প্রসাদ ড়সিং

কাঠুজি কজয়কটা োল কাটজে
োলগুড়ল িাখ্া আজে নসই ড়শকজ ি ওপজি

িাষ্ট্র আমাজদি ড়ঠক নসভাজিই মাজি
নর্ামাজক মািজর্ আমাজক প্রজয়াজে
আমাজক মািজর্ নর্ামাজক
মােু ষ ো া আি নকউ মােু জষি হর্যা কজি ো

িাষ্ট্র কজয়কটা মােু ষ খ্ুে কজিজে
আি র্াি িি নর্ামাি হাজর্ আমাি হাজর্।
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আমায় কী নর্ামাি মজে পজ ো
নসৌড়মর্ সিকাি
ড়জজ্ঞাসা কিজি নর্ামায় ো া আড়ম নকমে আড়ে ?
আড়ম আজ ি মজর্া এখ্েও শুধু
নর্ামাি নদওয়া ােগুজলা ড় টাজি সু ি কজিড়ে কী ো ড়জজ্ঞাসা
কিজি
কলমটা নকমে চ্লজে ড়জজ্ঞাসা কিজি ো !

ড়েয়ম কজি ওষু ধ খ্াওয়াি কর্াটা জােজর্ চ্াইজি ?
পূ ড়িিমাি ন াল চ্ােঁদটা নদখ্াি জজেয
এখ্েও সািািি িযালকড়েজর্ িজস র্াড়ক ড়কো
এখ্েও নর্ামাি একটা নফাজেি অজপিা কড়ি ড়কো
নর্ামাি ড়প্রয় পািড়ফউজমি ন্ধটা
এখ্েও ড়েজজি ওয়াজ্িাজি র্যজে িাড়খ্ ড়কো
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এখ্েও নর্ামাি াজয়ি ন্ধ, নর্ামাি আদজিি
জজেয েট ফট কড়ি ড়কো জােজর্ চ্াইজি ো ?
িাজর্ নর্ামাি সাজর্ কর্া ো িজল আজও
ু জমাজর্ পাড়ি ড়কো চ্াইজি জােজর্ ?
হাজাি ড়ভজ ি মাজঝও
কপাজল এেঁজক নদজি ো একটা আলজর্া চ্ুমু ?
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িিত্রী
অড়পির্া ভট্টাচ্ার্যিয
কাপাড়লেীি কড়ির্ মুদ্রায় মুড়দ্রর্ র্ুড়ম
িযর্ি অসু জিি দী িশ্বাস !
নর্ামাি ু ঙুজিি ড়েন্ন পদশব্দ
কজিজে ওি শ্বাসজিাধ িি নমজ ি ড়িেু ড়ে ড়দজয় গ্রাস কজিজো মায়া,
কালা নধােঁয়াজক কজিজো ড়েজস্তজ !
কর্ র্যেিাি সািী আজে ঐ জিি নকাি,
আেজ আেজ নমজিজো ওজক !
ড়েভিজয়ি পিাজয়জক কজিজো র্ুড়ম ভিি,
নহ োিী নর্ামায় সাদি আমেি...
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এ নকাে পজর্ আমিা
শঙ্কি সূত্রধি

এ নকাে পজর্ আমিা !
নর্যখ্াজে দুুঃখ্ ড়িলাসী েই ;
র্িুও হাজাি ড়িিজহ অিজচ্র্ে মে ;
নচ্ো িড়স্তি নপােঁ া মািংজসি ঝােঁঝাজলা জন্ধ নেকুি সািািি ।

ি-িিী পতড়র্িী হজয় েুিন্ত সূ জর্যিি ড়দজক একমজে র্াড়কজয় ;
অজপিাি োপ শুধুই িড়িমা-নক নদখ্াি !
ভা য-ক্রজম িড়িম িিি নচ্াজখ্ ভাসজল ও ;
নচ্াজখ্ হর্াশা শর্ উৎকণ্ঠাি ।

সিজশজষ িাহে কিলাম !
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র্যে রুপী এ োমহীে র্যেিা ;
চ্লাি পজর্ চ্লজর্ই র্াকজি শুধুই নর্যে অসীম নর্জক অসীজমই।

নচ্াজখ্ি সামজে আজ এক মিা-চ্াম া !
এ নকাে পজর্ আমিা।
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্কিজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নর্যা াজর্যা

করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদি

ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

নেট ফড় িং এি ব্লজ নলখ্া নপাস্ট কিজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্াি ওপি উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্ল ।

নেট ফড় িং এি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট
ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ।
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ধািািাড়হক ি-

অজপিাি নচ্াখ্
সায়ে িড়িক
পিি-৩
"কর্ড়দে - কর্িার্ নর্জকড়ে আড়ম একা ;
জাড়ে র্ুড়ম নেই পাজশ
আজও আড়ম একা।
নর্াজক এখ্ে 'র্ুই' িড়ল ো
িড়ল নর্য এখ্ে র্ুড়ম;
'অজপিাি নচ্াখ্' ড়েজয়
আজও িজস আড়ে আড়ম।।"
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'র্ুড়ম ড়িজ দয়া কজিা, আি আড়ম পািড়ে ো। আমাজক নেজ দাও।
নভজে দাও আমাজদি দু’িেজিি ড়িজলশেড়শপ...' নচ্াখ্ ড়দজয় জল
নফলজর্ নফলজর্ হার্ নজা কজি মাড়ে িলল।
প্রসাদ র্াি কজঠাি মে এিিং জ্বলজ্বজল নচ্াখ্ ড়েজয় নপেজে ু জি
চ্জল ন ল।
মাড়ে অজঝাজি কােঁদজর্ কােঁদজর্ও একিাি 'প্রসাদ' িজল োকল।
ড়কন্তু নকাজো লাভ হল ো। র্াি মজে হজলা, শান্ত জজলি মজধয মুখ্
েুড়কজয় নজাজি ড়চ্ৎকাি কিজে এিিং র্াি ড়চ্ৎকাজিি আওয়াজ নর্যে
জজলি মজধয নকার্ায় একটা হাড়িজয় র্যাজে।

চ্াি িেি পি...
নেজেি হেঁইজসজলি আওয়াজজ প্রসাজদি ু মটা নভজঙ ন ল। নচ্াখ্টা
খ্ুলজর্ই নস কুড়লজদি মালপত্র ওঠাোমা কিজর্ নদখ্ল। নস িুঝল
নর্য, ড়শয়ালদা চ্জল এজসজে।
প্রসাদ নচ্াখ্টা জল ড়দজয় ধুল। র্াি দুজটা িযা ড়েজয় িওো হজলা
র্াি িাড় র্যাওয়াি জেয। র্াি মাজক সািপ্রাইজ নদজি, র্াই নস ো
জাড়েজয়ই ন ল।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৯৯

'টযাড়ি, টযাড়ি।' প্রসাদ পাজশি িাস্তায় হার্ িাড় জয় োকল।
'দাদা, ভিােীপুি র্যাজিা।'
`িসু ে।' ্াইভাি িলজলে।
চ্াি িেি পজিি কলকার্া শহিটাজক নদজখ্ নর্যে, র্াি পুিজো
িতড়র্গুজলা নভজস উঠজে।
টযাড়িি জােলা নর্জক প্রসাদ শহি কলকার্াজক নদজখ্ নর্যে, মাড়েি
সজে র্াি পর্চ্লা িতড়র্ি কর্া মজে প জে।
র্াজদি টযাড়িি পাশ ড়দজয় একটা োম ওধাজি চ্জল ন ল। প্রায়
মাঝিাস্তা ড়দজয় র্াজদি টযাড়িড়ট র্যাড়েল। হঠাৎই োমটা নর্যজর্ ো
নর্যজর্ই প্রসাজদি নচ্াজখ্ প ল, মাড়ে সাইজকল ড়েজয় নকার্ায় নর্যে
র্যাজে।
'ওটা মাড়ে ো?
আজি হযােঁ, ওটা মাড়েই নর্া।' নস একাই িলজর্ লা জলা।
'দাদা দাদা, াড় টা এিুড়ি র্ামাে।'
'আজি িািু, মাঝিাস্তায় কী কজি র্ামাই িলুে! আড়ম িিিং, াড় টা
সাইজে ড়েজয় দােঁ কিাই।' টযাড়ি ্াইভাি িলজলে।
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াড় ি কােঁজচ্ি মজধয দু`িাি নমজি প্রসাদ িলল, 'র্া ার্াড় করুে
দাদা, র্া ার্াড় করুে।'
টযাড়িটা র্ামাজর্ ো র্ামজর্ই প্রসাদ লাড়ফজয় নেজম, 'মাড়ে মাড়ে'
িজল নচ্েঁচ্াজর্ লা জলা।
ড়কন্তু নকাজো লাভ হল ো। মাড়ে র্াি সাইজকলটা ড়েজয় ড়ভজ ি
মাজঝ হাড়িজয় ন ল।
প্রসাদ র্াি রুমালটা নিি কজি কপাল আি ালাি ামটা মুেল।
এমড়েজর্ সকাজলি নিাদ, র্ািমজধয ভযাপসা িম।
'চ্লুে, দাদা...' একটা দী িশ্বাস নেজ প্রসাদ িলল।
'আপড়ে নর্যিকম ভাজি োমজলে িািু, র্খ্ে নর্া নকাজো দু িটো
হজয় নর্যজর্ পাির্।' াড় স্টাটি ড়দজর্ ড়দজর্ ্াইভাি িলজলে।
'আি ো ু ে, র্যা হজয়জে হজয়জে।
র্যাি জজেয নেজমড়েলাম, র্াি সজেই নর্া নদখ্া হজলা ো।'
'দাদা, সামজেি অযাপাটিজমজন্টি সামজে াড় টা র্ামাে।'
ড়লফ্ট ড়দজয় উজঠ নদার্লাি িােঁ ড়দজকি জিি দিজায় ঠক্ ঠক্ কিল
প্রসাদ।
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নভর্ি নর্জক র্াি মা িলজলে 'আসড়ে...'
দিজাটা খ্ুলজর্ই প্রসাজদি মা িলজলে, 'প্রসাদ...! প্রসাদ, র্ুই?'
'হযােঁ মা, নর্ামাজদিজক সািপ্রাইজ নদওয়াি জেয ো জাড়েজয়ই চ্জল
আসলাম।'
'আয় আয়, নভর্জি আয় িািা।'
র্াি মা েড়লটা ড়েজয় নভর্জি নোকাজলা।
'এই শুেজো? নদজখ্া নক এজসজে,'
'নক এজলা আিাি এর্ সকাল - সকাল।' প্রসাজদি িািা পাজশি
ি নর্জক দােঁড় কাটজর্ কাটজর্ িলল।
'আজি নদজখ্ র্যাও, আমাজদি নেজল এজসজে ন া ড়িজদশ নর্জক
ড়ফজি।'
'আজি মা, র্ুড়ম নর্য ড়ক িজলা ো...' প্রসাদ লড়জ্জর্ অিস্থায় শাটি
খ্ুলজর্ খ্ুলজর্ িলল।'
অজধিক াড়ল নফো ড়েজয় পাজশি ি নর্জক প্রসাজদি িািা এজস
িলজলে,
'কই, নদড়খ্, নদড়খ্...
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আজি-এ...প্রসাদ, কখ্ে এড়ল র্ুই?' িািা নহজস িলজলে।
'এইজর্া, মাত্র। পােঁচ্ ড়মড়েট হজলা'
'িাপজি প্রসাদ, নর্াজক নর্া নচ্োই র্যাজে ো নি। াজল এখ্ে চ্াপ
দােঁড় নিজখ্ড়েস। িড়ে-সড়েও নর্া ভাজলাই হজয়জে নি।' ভ্রু কুেঁচ্জক,
মুচ্ড়ক নহজস প্রসাজদি িািা িলল।
'আজি ো িািা। আসজল, িযাোজলাজি ড়দজয় নিগুলাি ড়জজম নর্যর্াম।
ওইজেযই আি ড়ক...' প্রসাদ একটু নহজস মার্া চ্ুলজক ড়েজয় িলল।
'র্ুড়মও পাজিা, সড়র্যই। নেজলটা আসজর্ ো আসজর্ই শুরু কজি
ড়দজল।' িাসে মাজজর্ মাজজর্ র্াি মা িলল।
'আজি ো ো। ইয়াড়কি কিড়েলাম।' প্রসাজদি িািা নহজস িলল।
'র্যা িািা। িার্রুজম েুজক নেশ হজয় নে। আড়ম নর্াি জেয
খ্াওয়ািটা নিড়ে কড়ি।'
'মা, র্াহজল আড়ম এজকিাজি স্নােটা নসজি নেই।'
'আো িািা, র্াই কি।'
'র্ুড়ম িিিং টাওজয়লটা দাও।
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'প্রসাদ, র্ুই নর্া কলকার্ায় প্রায় িেি চ্াজিক পজি এড়ল। নর্া,
নকাজো চ্াকড়িি ভািোড়চ্ন্তা কজিড়েস, োড়ক?' খ্াওয়াি নটড়িজল
প্রসাজদি িািা িলজলে।
'উফ্ফ্ সড়র্যই ন া, র্ুড়মও পাজিা।' শাটিটা ঝুড়লজয় প্রসাজদি মা
িলজলে।
'আজি নদজখ্া ড়শপ্রা, প্রসাদ কম িেি হয়ড়ে িাইজি নর্জক পজ জে।
এিাি র্যড়দ প্রসাদ নকাজো চ্াকড়ি নজা া ো কিজর্ পাজি, র্াহজল
নর্া আমাি অিস্থা কাড়হল হজয় প জি।'
'হযােঁ নসটা অিশযই।'
'আি কর্ড়দে আজে িলজর্া আমাি চ্াকড়িি ! ন াোগুড়ন্ত পােঁচ্
িেি। এই পােঁচ্ িেজিি মজধয র্যড়দ প্রসাদ চ্াকড়িটা ো পায়,
র্াহজল...'
'র্াহজল ড়ক িািা?' প্রসাদ িলল।
'নদখ্ িািা, নর্াজক একটা কর্া িজল িাড়খ্। নদজশি অিস্থা ড়কন্তু
খ্ুি খ্ািাপ। চ্াকড়িটা নশষ হজলও ভড়িষযজর্ নপেশন্ পাজিা ড়কো,
র্া ড়েজয়ও একটা দুড়িন্তা...। র্যাই নহাক নসসি কর্া এখ্ে ো ।
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নর্াজক ড়কন্তু চ্াকড়িটা নপজর্ই হজি।' িােঁ হার্টা প্রসাজদি াজ
নিজখ্ নটড়িল নর্জক উঠজলে।
'আড়ম র্যর্াসাধয নচ্ষ্টা কিজিা িািা' প্রসাদ িলল।
জুজর্া পিজর্ পিজর্ প্রসাজদি িািা িলজলে,`আড়ম আড়স ন া।
প্রসাদ, র্ুই িিিং ু জি আড়সস নকার্াও।'
'ইস, নসায়া-এ াজিাটা নিজজ ন ল।' হাজর্ ড় টা নদজখ্ ড়ি ড়ি
কজি িলজলে।
'আো মা, ড়িলদা এখ্ে ড়দড়িজর্ র্াজক ো?'
'হযােঁ, ড়িল নর্া এখ্ে ড়দড়িজর্ই পুজিাপুড়ি চ্জল র্যািাি জেয নচ্ষ্টা
কিজে। এইজর্া, একমাস এি মর্ হল এজসড়েল।' প্রসাজদি মা
িলল।
'ওহ, আো।'
'ড়কন্তু, র্ুই হঠাৎ... ড়ক িযাপাি িলজর্া?'
'ো, নসিকম ড়কেু ই ো। আসজল, আসাি সময় নদখ্লাম নর্য
ড়িলদাি িাইকটা গ্রাউন্ড নলাজি িাখ্া আজে। র্াই র্যড়দ...' ড়কেু
একটা িলজর্ ড় জয় আটজক ন ল প্রসাদ।
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'ও, এই িযাপাি। নদখ্ ওজদি জি ড় জয়, ড়ক িজল কাকু-কাড়কমা।'
মা যাজস ক াইটা িসাজর্ িসাজর্ িলল।
'ড়ঠক আজে, র্যাই র্াহজল।'
'নর্াি ওই কাকু-কাড়কমা খ্ুি সাদাড়সজধ মজেি মােু ষ। মজে হয়
ো, ো কিজি।'
রুম েিং, পােঁচ্জশা একাড়শ। দু`িাি কড়লিং নিল িাজাল প্রসাদ।
নভর্ি নর্জক ঝা ু হাজর্ ড়েজয় একজে মড়হলা দিজাটা খ্ুলজলে।
'সু ড়প্রয়া কাড়কমা আজেে?' প্রসাদ, মড়হলাজক ড়জজ্ঞাসা কিল।
'হযােঁ, আজে।'
'উোজক একটু নেজক ড়দে, িলুে প্রসাদ এজসজে। আড়ম এখ্াজে
দােঁড় জয় আড়ে।'
ড়র্ের্লা নর্জক একজে ভদ্রমড়হলা, ড়লফ্ট নর্জক নেজম প্রসাজদি
পাশ ড়দজয় চ্জল ন জলে।
`আজি... প্রসাদ নর্য। আজসা আজসা, নভর্জি আজসা। িাইজি
দােঁড় জয়ে নকজো।' সু ড়প্রয়া কাড়কমা িলজলে।
'ো, মাজে...' নহজস িলল।
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'সড়র্যই প্রসাদ। র্ুড়ম একটুও িদলাওড়ে, আজ ি মর্ই িজয় ন ে।
খ্াড়ল একটু লম্বা-চ্ও া হজয়ে, এই আি ড়ক' হাসজর্ হাসজর্
কাড়কমা িলজলে।
`ড়ক নর্য িল ো, কাড়কমা।' অিস্থায় প্রসাদ িলল।

পূ ড়িিমাি িার্। খ্ুি নজযাৎস্না হজয়জে। িাইকটা ড়েজয় প্রসাদ নিি
হল।
িাইজকি হাওয়ায় র্াি চ্ুলগুজলা উপজি উজঠ আজে। ড়কেু িি পি
নোজটা একটা চ্াজয়ি নদাকাজে র্ামল নস।
'দাদা একটা ড়দে নর্া।'
পাজশি নদাকাজে ড় জয়, 'দাদা, একটা ড়স াজিট ড়দে।' নপেে নর্জক
পাসিটা নিি কজি িলল।
নদাকােদাি, ড়স াজিটটা প্রসাদ নক ড়দল। 'কর্, দাম কর্?' দশ
টাকাি একটা নোট হাজর্ ড়েজয় িলল।
'ে`টাকা'
এক টাকাি কজয়েটা পাজসি েুড়কজয়, নসখ্াে নর্জক নস আসজলা।
(চ্লজি)
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অসমাপ্ত নপ্রম ও সাড়হর্য
অড়িড়মত্র
অসমাপ্ত নপ্রজমি কাড়হেী িা টো অজেজকি জীিজেই জট র্াজক।
র্াজর্ মজেি ভীি ও সূ ক্ষ্ম অেু ভূড়র্গুজলা আজিাড়লর্ হয়। আিাি
অজেক সমজয় নোটজিলায় এিকম অসমাপ্ত নপ্রজমি কাড়হেী প জল
পাঠজকি মজে র্া ভীি ভাজি নিখ্াপার্ কজি র্যায়। র্খ্ে মােু ষ
অেয ভাজি ভািজর্ নশজখ্ ; হয়জর্া র্াি ড়লখ্জর্ও ইজে কজি।
হয়জর্া র্খ্েই সাড়হড়র্যক সত ড়ষ্ট হয়। ায়ক ও ীড়র্কাি সত ড়ষ্ট হয়।
আি ীড়র্কািও নর্া আদজর্ কড়িই। নসই অসমাপ্ত নপ্রম ড়েজয়ই
হয়জর্া র্খ্ে নলখ্া হয় কালজয়ী সি কড়ির্া িা াে িা ি।
অজেক মহাে নলখ্ক, কড়ি িা সাড়হড়র্যজকি জীিজেই এিকম টো
জটজে। কাজী েজরুল ইসলাম িা পুলক িজিযাপাধযাজয়ি কর্া
িলা র্যায় এখ্াজে। সাড়হজর্য এমে অসমাপ্ত নপ্রজমি কাড়হেী অজেক
আজে, নর্যমে শিৎচ্জেি 'নদিদাস' িা 'শ্রীকান্ত', কড়িগুরু
িিীেোর্ ঠাকুজিি 'নপাস্টমাস্টাি' ইর্যাড়দ। অসমাপ্ত নপ্রজমি
একটা আলাদা জায় াই আজে সাড়হজর্য। এমেড়ক আমাজদি
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মহাকাজিযও শ্রীকতষ্ণ ও শ্রীিাধাি অসমাপ্ত নপ্রম দশড়িক ও দদড়িক
মাহাত্ম্য নপজয়জে। র্ুলোয় সফল নপ্রজমি নর্মে সম্মাে নেই কর্ায়
আজে, সফল নপ্রড়মক কখ্জো সাড়হড়র্যক িা ড়শিী হয় ো।
ঠেমূ লক কাজ আি র্াজক ড়দজয় হয় ো। নস র্খ্ে সফল ত হস্থ
হজয় নিশজেি িা সিড়জি নদাকাজে লাইে নদয়, নদাকােীি সাজর্
দু’টাকা দাম কমাজোি জেয র্কি-ড়ির্কি কজি। আি স্থূল নদজহ
আিাজম ু জমায়। আি অসফল নপ্রড়মক অজেক সময় ড়েজজি
নপশায় অড়ধক মজোড়েজিশ কজি সফলর্াি ড়শখ্জি নপৌঁেয় িা
ায়ক, কড়ি ও িকাি হয় ।।
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মজে মজে
অোড়দ মুখ্াড়জি
আকাশ র্খ্ে ড়ি.এে কিজে, প্রড়র্ড়দজেি মজর্া নস আজও
কজলজজি ন ল ! ড়কেু িজিি মজধযই িািংলা ক্লাস শুরু হজি,
অজপিায় আজে সিাই !
ড়েধিাড়ির্ ড়শিজকি পড়িিজর্িি হঠাৎ ক্লাজসি প্রধাে ড়শিক এক
ের্ুে মযাোম ড়েজয় প্রজিশ কিজলে ! সিাি সাজর্ িািংলা ক্লাজসি
ের্ুে মযাোম নক পড়িচ্য় কড়িজয় ড়দজয় প্রধাে ড়শিক চ্জল ন জলে!
র্খ্ে ক্লাজসি সিাি েজি সু িিী আধুড়েক িাটি ের্ুে মযাোজমি
ড়দজক ! মযাোম র্াি ড়েজজি পড়িচ্য় ড়দজয় উপড়স্থর্ সকল োত্রজদি
এজক এক কজি পড়িচ্য় ড়দজর্ িলজলে !
পড়িচ্য় পিি নশষ হজল, ড়র্ড়ে আকাশ-নক িলজলে স্কুল েু ড়টি পি
ও নর্যে র্াি সাজর্ নদখ্া কজি ! র্খ্ে ক্লাজস সিাি েজি
আকাজশি ড়দজক, এড়দজক আকাশ র্খ্ে নটেশে কিজে, নস ড়ক
নকাজো অেযায় কিজে োড়ক ? এই ভািোয় পজিি ক্লাসগুজলা নস
মেজর্যা ী হজর্ পািজলা ো !
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েূ ড়টি নশজষ ক্লাস নর্জক নিড়িজয় মযাোজমি সাজর্ নদখ্া, মযাোম
িলজলা চ্জলা িাস্তায় নর্যজর্ নর্যজর্ কর্া িড়ল ! িাস্তায় নর্যজর্ই
মযাোম আকাশ-নক িলজলা নর্ামাজক আড়ম ড়চ্ড়ে, র্ুড়ম ড়ক আমাজক
নচ্জো ? এ কর্া শুজে আকাজশি মজে প জে ো ড়কেু ই, র্িুও
নসই িলজলা হযােঁ !
অজেক কর্ায় হজলা র্াজদি মজধয, নশজষ মযাোম আকাশ-নক
িলজলা কাল র্ুড়ম আমাি সাজর্ ড়টড়ফে কিজি !
কর্া মজর্া পজিি ড়দে নস মযাোজমি এি সাজর্ ড়টড়ফে কিজলা !
এভাজি চ্লজর্ র্াজক এজক অপজিি ি, জিি মাধযজম র্ািা
অজেকটা িন্ধুি মজর্া হজয় উঠজলা ! মযাোজমি োম ড়িয়া,
আকাজশি সাজর্ জিি েজল িলজলা র্ুড়ম আমাজক ড়িয়া িজল
োকজর্ পাজিা ! কর্াটা শুজে আকাশ িলজলা ো আপড়ে আমাজদি
ক্লাস নেে, ড়ক কজি আপোি োম ধড়ি ! ড়িয়া মুচ্ড়ক হাড়স ড়দজয়
িলজলা নকে এটা ড়ক নকাজো ড়েয়ম আজে, র্া ো া নর্ামাজক
আমাি ভাজলা লাজ িুঝজল !
িাড় ি কাজজি চ্াজপ অজেক ড়দে পি আকাশ কজলজজ এজলা !
এজস িন্ধুজদি কাজে শুেজলা, আজ মযাোজমি এি নফয়ািওজয়ল,
র্াই আজ কজলজজ ক্লাস হজি ো, আকাশ নস কর্া ড়িশ্বাস ো কজি
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ড়পয়জেি কাজে জােজর্ চ্াইজলা ! ড়পয়ে জাোজলা মযাোজমি ভাজলা
একটা চ্াকড়ি অফাি এজসজে, র্াই ড়র্ড়ে স্কুল নেজ ড়দজর্
চ্াইজেে! এ কর্াটা নশাোি পি আকাজশি মে খ্ুি খ্ািাপ হজর্
লা জলা, নস ক্লাজসি নশষ নিজে িজস ভািজর্ লা জলা মযাোজমি
কর্া, ভািজর্ই ড় জয় নচ্াজখ্ি জল এজস ন ল ! মযাোমজক নস আি
নদখ্জর্ পাজি ো, র্াি নসই মায়ািী হাড়স আি নদখ্া র্যাজি ো !
এক সময় ড়পয়ে র্াজক নখ্ােঁজ কিজর্ ড় জয় আকাশ নক নদজখ্
িজল, মযাোম র্াজক একিাি নদখ্া কিজর্ িজলজে ! সাজর্ সাজর্
আকাজশি মে আেজি ভজি উঠজলা, নস র্যখ্ে ড়িয়া মযাোজমি
সাজর্ নদখ্া কিজর্ ন ল, মযাোম র্খ্ে র্াি অড়ফস জি একাই
ড়েল ! মযাোম আকাশজক নদজখ্ িলজলা র্ুড়ম কান্নাকাড়ট কিজো
নকে ? মযাোম র্াি ও ো ড়দজয় আকাজশি নচ্াজখ্ি জল মুজে
ড়দজয় িলজলা এই োও আমাি নফাে োম্বাি আি ড়ঠকাো, নর্ামাি
র্যখ্ে ইজে হজি আমাি সাজর্ নফাজে কর্া িজলা ! মযাোম নহজস
আকাজশি হাজর্ একটা ন ালাপ ফুল ও নচ্াকজলট ড়দজয় িলজলা
আমাজক মজে নিজখ্া ! িজল, মযাোম অড়ফস নেজ চ্জল ন ল র্খ্ে
আকাশ এক দত ড়ষ্টজর্ র্াড়কজয় র্াকজলা !
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আকাশ মযাজেজমি সাজর্ নদখ্া কিাি পি নিড়িজয় এজস পজর্ নর্যজর্
নর্যজর্ ভািজর্ লা জলা, আজ নকে র্াি মেটা খ্ুি খ্ািাপ লা জে ?
নকউ র্যড়দ ড়েজজি মজর্া কজি ভাজলািাজস নসই র্যড়দ চ্জল র্যায়
র্খ্ে র্াি ভাজলািাসাি অেু ভূড়র্গুজলা নিাঝা র্যায় !
আকাজশি মে ড়কেু ড়দে খ্ুিই খ্ািাপ ড়েল ! এভাজি ড়কেু ড়দে চ্লাি
পি আকাশ প াজশাোি চ্াজপ মযাোজমি কর্া প্রায় ভুজল ন ল,
প াজশাো নশষ কজি আকাশ চ্াকড়িি নচ্ষ্টা কিজে, িহ জায় ায়
নস ইন্টািড়ভউ ড়দজয়জে ড়কন্তু নকাজো কাজজি কাজ হয়ড়ে ! চ্াি
িেি িাজদ একড়দে আকাশ দমদম নর্জক িাগুইহাড়ট ড়ফিড়েজলা
িাজস কজি, পাজশি ড়সজট িসা এক ভদ্রজলাজকি সাজর্ পড়িচ্য়
হজলা ! র্াি কর্াি মাধযজম জােজর্ পািজলা, ভদ্রজলাক নর্য অড়ফজস
কাজ কজি র্াি িস হজলা ঐ সু িিী ড়িয়া মযাোম ! আকাজশি
র্খ্ে খ্ুি ইজে হজলা ওই মযাোজমি সাজর্ নদখ্া কিাি !
আকাজশি র্খ্ে সি মজে পজ ন ল, মযাোজমি সাজর্ ড়টড়ফে
খ্াওয়া ও র্াি নদওয়া উপহাি নসই ন ালাপ ফুলটা, র্যা আজও
আকাশ র্াি োজয়িীজর্ নিজখ্জে !
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পজিি ড়দে নস ওই অড়ফজস ন জলা, মযাোমজক নদজখ্ আকাজশি
মজে একটা খ্ুড়শি নোেঁয়া এজলা ! মযাোমও আকাশ নক নদজখ্ ড়মড়ষ্ট
হাড়স নহজস িসজর্ িলজলা !
মযাোম আকাজশি কাজে জােজর্ চ্াইজলা নস এখ্ে ড়ক কজি ?
জিাজি আকাশ িলজলা নস কাজজি নচ্ষ্টা কিজে, ড়কন্তু এখ্জো
পায়ড়ে, মযাোম িলজলা র্ুড়ম আমাি অড়ফজস কাজ কিজর্ পাজিা !
স্বজপ্নও ভাজিড়ে আকাশ এিকম এর্ ভাজলা কাজ পাজি, র্া আিাি
র্াি ড়প্রয় ড়িয়া মযাজেজমি কাজে ! খ্ুড়শজর্ আকাশ র্াি হার্
িাড় জয় ধেযিাদ জাোজর্ ন ল নসই মুহূজর্ি মযাোমও র্াি হার্
িাড় জয় আকাজশি হাজর্ি উপি হার্ নিজখ্ িলজলা আড়ম সি সময়
নর্ামাি পাজশ আড়ে ! আকাশ কাজ পাওয়াি ড়কেু ড়দে পি ভািজলা
মযাোমজক একিাি আই লাভ ইউ িলা ড়ঠক হজি ড়ক ো, এ সি
নভজি মযাোজমি ড়দজক র্াড়কজয় ড়িয়া মযাোজমি ওই সু িি ড়মড়ষ্ট
মুজখ্ি হাড়স নদজখ্ আকাশ সি ভুজল ন ল ! শুধু নচ্াখ্ ড়দজয় নদজখ্
ন ল ওই সু িি মায়ািী মুখ্খ্াড়ে। র্াি মজেি কর্া আকাজশি মজে
নর্জক ন ল !
অড়ফজসি কাজ নশষ হজয় র্যািাি পি আকাশ ও ড়িয়া মযাোম
অজেকিি ি কিাি জেয নকাজো পাজকি ড় জয় িসজর্া, আিাি
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কখ্জো ফুচ্কা নখ্জর্ নর্যর্, এভাজি র্াজদি ড়দে নকজট নর্যজর্
লা জলা ! একড়দে মযাোম আকাজশি জােজর্ চ্াইজলা ? নর্ামাি
ড়ক নকাজো ভাজলা জামা-কাপ নেই ? আকাশ িলজলা অজেক
আজে, নদজখ্া আকাশ নর্য নর্ামাজক প্রাজিি নচ্জয়ও নিড়শ
ভাজলািাজস র্াজক নকাজোভাজিই ড়মর্যা কর্া িজলা ো ! আকাশ
চ্মজক ড় জয় জােজর্ চ্াইজলা র্াি মজর্া অপদার্িজক আিাি নক
ভাজলািাসজি ? ড়িয়া মযাোম র্াজক একটু ধাকা া ড়দজয় িলজলা
েযাকা, আড়ম নর্ামাজক ড়িশ্বাস কড়ি আি খ্ুি ভাজলািাড়স এই কর্া
র্ুড়ম ড়ক িুঝজর্ পাজিাড়ে ! চ্জলা আমাি সাজর্, িজল কলকার্াি
ভাজলা কাপজ ি নদাকাে নর্জক ড়র্ে নসট জামা ও পযান্ট ড়কজে
ড়দজয় িলজলা, ড়েজজজক একটু িাটি কজি নর্াজলা !
আকাশ মযাোজমি এই কর্া শুজে খ্ুি হাসজর্ লা জলা, নশজষ
িলজলা আড়ম কাি জেয িাটি হজিা ? আমাজক নক নদখ্জি ! ড়িয়া
মযাোম র্াি ভ্রু োড়চ্জয় িলজলা নকজো ন া আড়ম নদখ্জর্ চ্াই !
এই কর্া শুজে আকাশ মযাোজমি সু িি মুজখ্ উপি র্াড়কজয়
র্াকজলা এক দত ড়ষ্টজর্ ! মযাোম িলজলা ড়ক নদখ্জো এমে কজি ?
আকাশ িলজলা ড়কেু ো জাজো নর্ামাি নদওয়া নসই ন ালাপ ফুলটা
এখ্জো িাখ্া আজে োজয়ড়ি পার্ায় ! আকাশ মজে মজে ভািজলা
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ড়িয়াজক এিাি িজল নফড়ল আই লাভ ইউ ড়িয়া, ড়কন্তু ো র্াি নসই
কর্া মজেই নর্জক ন ল। মুজখ্ ড়কেু ো িজল মযাোজমি হার্ ধজি
িাস্তা পাি হজলা !
ড়কেু ড়দে পি আকাজশি জন্মড়দে এজস ন ল, নস র্াি জন্মড়দজে শুধু
মযাোম নক ড়েমেি কিজলা র্াি সাজর্ িলজলা ড়িয়া আজ নর্ামাজক
আমাি মজেি কর্া জাোজর্ চ্াই !
পজিি ড়দে সকাজল ু ম নর্জক উজঠ শুেজর্ নপল িাইজি ড়কজসি
নকালাহল হজে, জােলা ড়দজয় উড়ক নমজি নদজখ্ িাস্তাি নমাজ খ্ুি
ড়ভ , নসই ড়ভ নঠজল েুজক নদখ্জর্ নপজয় অিাক হয় ! নদজখ্ নসই
একটা লাল স্কুড়ট পাজশ ড়িয়া মযাোম পজ আজে আি মুখ্ ও মার্া
নর্জক িি নিি হজে ! সাজর্ সাজর্ আকাশ মযাোমজক
হাসপার্াজলি ড়েজয় ন ল ! হাসপার্াজল োিাি র্াজক িলজিা সড়ি
আকাশ খ্ুি নদড়ি কজি নফজলজেে ! নর্ামাি মযাোম মািা ন জেে !
র্া শুজে আকাজশি শিীিটা ড়ের্ি হজয় ন ল ! এমে সময় একজে
একটা ড়চ্ড়ঠ ড়দল র্যা মযাজেজমি িযাজ ি মজধযই ড়েল, ড়চ্ড়ঠটা খ্ুজল
নদজখ্ মযাোম ড়লজখ্ে“আমাি ড়প্রয় নর্য ড়দে নর্ামাজক প্রর্ম কজলজজ নদড়খ্ নস ড়দে
নর্ামাজক আমাি খ্ুি ভাজলা নলজ জে, র্ুড়ম আমাি নর্জক নোজটা
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র্িুও জাড়ে ো নকে নর্ামাজক নদখ্জল আড়ম দুিিল হজয় পড় !
নর্ামাজক আমাি অেু ভূড়র্ ড়দজয় নিাঝাজর্ নচ্জয়ড়ে নর্ামাজক আড়ম
ভাজলািাড়স ! আজ নর্ামাি জন্মড়দে জাড়ে ো নর্ামাি ড়ক মজেি
কর্া আমাজক িলজি, ড়কন্তু আজ আড়ম শুধু িলজর্ চ্াই আড়ম শুধু
নর্ামাি !” এই ড়চ্ড়ঠটা পজ আকাজশি দুই নচ্াখ্ ড়দজয় অশ্রু
ঝিজর্ লা জলা ! সড়র্য নর্য কর্া আকাজশি িলাি ড়েল নস কর্া
শুধু র্াি মজে মজধযই নর্জক ন ল !
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িষিা িােী
েীর্া কড়ি
দগ্ধ ধিাজক শান্ত কিজর্ এজলা নি িষিা িােী
কাজল কাজলা ও ো জড় জয় নেজকজে নর্য মুখ্খ্াড়ে
পাজয়জর্ েূ পুি িমঝম ঝম িত ড়ষ্টি নফােঁটা ঝজি
ে টা ড়দজয় নেজকজে আকাশ ঝড়িজি ধিেী পজি
আষাঢ় এজসজে, আষাজঢ়ি নম উজ র্যায় িহদূ জি
আকাজশ িার্াজস সু ি ঝঙ্কাি ড়মজলজে সপ্ত সু জি।

মাড়টি ড়প্রয়াজি জ াজয় জ াজয়
কজি কর্ জলজকড়ল
ময়ূ ি ময়ূ িী নককা োজক শুধু
আপে নপখ্ম র্ুড়ল।
িামধেু নহজস িজল র্যায় নস নর্য র্াজক জলজদি ায়
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আপে সখ্াজি ড়মড়লিাি র্জি
নসজজড়ে নর্য েীড়লমায়।

েদী িজল আড়ম িজ া খ্ুড়শ আজ
নপজয়ড়ে পিশ র্াি
কল কল কলকল র্াজে
েু জট র্যায় আিিাি।
ধেয িিষা, সু িিী র্ুড়ম, ধেয নর্ামাি রূপ
নর্ামাি ড়িহজে ড়েুঃস্ব আমিা
র্ুড়ম নর্য ন া অপরূপ।
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চ্াটামচ্ুটুম
িিড়জৎ সিকাি
িমজর্ াওজয়ি ঝিিাটা ড়দয়া নদািাড়েিাড়ি ড়িিায় জল
ভাড়স র্যায় কালজাড়ে নর্াসযা মিা াঙর্ আইজস িাে সার্ুড়ি পাি
হয় ড়পক া ু গুড়ি
কাড়শয়া িাড় র্ নর্াপলািাড়ি কজি িড়ে িওয়াি ভাসা
মুশুড়িি হলুিং ড়দয়া নকাে সু লড়কজর্ নোজক মশা পাটাউপাটাউ কড়ি
কাম ায়
ড়েমন্তে খ্ায়া মযাজলড়িয়া এেজকজফলাইড়টস নেেু দর্যর্ক নদয়
র্ালমাটাল ড়েে উকুসপুকুস কজি
জীউ কজি আইসিং র্যািং

মুখ্ আন্ধাড়ি দযাওয়াটা খ্ািংখ্ািং কড়ি দযাজখ্
র্ািা ড়িলা মুখ্ চ্াওয়াচ্াওড়য় কজি
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আন্ধাজিি নসাজদ নজাোক কজি ড়পিীড়র্
কুিায় ভাজলািাসা দেদজর্ েযাটপযাটায়
আপুরুকমিং া ফুল হয়া নফাজট।
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সিংস্কতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- পার্িসািাড়র্
सु भाषितम् सु खाषथिनः कुतो षिद्या कुतो षिद्याषथिनः सु खम्।
सु खाथी िा त्यजेत् षिद्या षिद्याथी िा त्यजेत् सु खम्।।

সু ভাড়ষর্ম্ সু খ্াড়র্িেুঃ কুজর্া ড়িদযা কুজর্া ড়িদযাড়র্িেুঃ সু খ্ম্।
সু খ্ার্িী িা র্যজজৎ ড়িদযা ড়িদযার্িী িা র্যজজৎ সু খ্ম্।।

অর্ি সু খ্ার্িীি ড়িদযা নকার্ায় আি ড়িদযার্িীি সু খ্ নকার্ায় ?
সু খ্ার্িীি ড়িদযা র্যা কিা উড়চ্ৎ অর্িা ড়িদযার্িীি সু খ্ র্যা কিা
উড়চ্ৎ।।
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জেে- সায়িী লাহা
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সালটা ২০১৯ র্খ্ে আড়ম র্তর্ীয় িজষিি োত্রী, সজি ভািড়ে নকাে
পড়ত্রকায় নলখ্া নদজিা। নকাজো পড়ত্রকা নর্য আমাি নলখ্া গ্রহি
কিজি নস আত্ম্ড়িশ্বাস আমাি এজকিাজিই ড়েল ো। আমাি এক
নিাে েীহাড়িকাি নলখ্া নেট ফড় িং এ প্রকাশ পাওয়ায় আমাি খ্ুি
ভাজলা লাজ , নকাজো অেলাইে মাধযজম এভাজি নলখ্া প্রকাশ নপজর্
পাজি নসটা আমাি ভািোি িাইজি ড়েল।
আড়ম নেট ফড় িং এি সম্পাদক ড়িক্রজমি সাজর্ নর্যা াজর্যা কড়ি,
নলখ্াও ড়দ। এক সপ্তাজহি মজধয নেট ফড় িং এ প্রকাড়শর্ হয়
আমাি নলখ্া। জীিজেি প্রর্ম অজ াোজলা, এজলাজমজলা হাজর্ি
নলখ্াজক প্রকাশ কজিড়েল নেট ফড় িং। স্থাে ড়দজয়ড়েল, পড়িচ্য়
ড়দজয়ড়েল, খ্ুি র্া ার্াড় আপে কজি ড়েজয়ড়েল আমাি অপড়িপকা 
নলখ্েী।
নেট ফড় িং এি ‘িইজমলা সিংখ্যা’ প্রকাড়শর্ হজয়ড়েল কলকার্া
িইজমলায় এিিং নেট ফড় িং এি হার্ ধজিই আমাি প্রর্ম কলকার্া
িইজমলায় আত্ম্প্রকাশ। জ্বি াজয়, িত ড়ষ্টজর্ ড়ভজজ েু জটড়েলাম
‘িইজমলা সিংখ্যা’ সিংগ্রহ কিজর্।
সমজয়ি সাজর্ সাজর্ অজেক পড়ত্রকাি সাজর্ পড়িচ্য় হজলও নেট
ফড় িং এি প্রড়র্ আপেজজেি মজর্া অড়ধকাি িসাই। িহ মাস
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কাজট নলখ্া হজয়ই ওজঠ ো, র্যা এজলাজমজলা নলখ্া র্াও নেট ফড় িং
এি কাজেই পাঠাই আজও।
সমজয়ি সাজর্ সাজর্ নেট ফড় িং ও পা িাখ্জর্ চ্জলজে ২০০
সিংখ্যায়। আ ামীি অড়ভেিে নর্া আজেই, আজে অজেক
ভাজলািাসা। িািংলা ভাষাজক এভাজি দাড়য়ত্ব ড়েজয় নদজশি নকাোয়
নকাোয় নপৌঁজে ড়দজয়, ড়িড়ভন্ন অেজলি অ ড়ির্ পাঠক, নলখ্ক
সম্পকি ড়েজয় নেট ফড় িং প্রশস্ত োো নমজল উজ চ্লুক ড়দ জন্ত।
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িড়িিাজিি দুপুি....

হঠাৎ নফাজেি Whats App িা Messenger এ
নমজসজ আসাি শব্দ...

Whats App িা Messenger এ এজসজে নেট ফড় িং
এি ড়পড়েএফ োউেজলাে কিাি ড়লঙ্ক...

প্রড়র্ সপ্তাজহ িড়িিাি আজস, ড়েয়ম কজি আজস নেট
ফড় িং এি সাপ্তাড়হক সিংখ্যা...

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এি নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এি ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিাি আমিা শুেজর্ চ্াই
আপোি অেুভূড়র্।
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আ ামী ৪ঠা জুলাই নেট ফড় িং ২০০ সিংখ্যায় পদাপিি
কিজে। নেট ফড় িং প জর্ আপোি নকমে লাজ ?
ের্ুে আি ড়ক ড়িভা চ্াে জাোে আপোি মর্ামর্।
এই ড়িজশষ সিংখ্যায় আপড়ে ড়ক নকাে শুজভো-িার্িা
ড়দজর্ চ্াে?

র্াহজল ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোি অেুভূড়র্ি কর্া
আ ামী ৩০নশ জুে এি মজধয Whats App িা Mail
এ। র্যা প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং"
ড়িভাজ । সজে পাঠাে আপোি োম ও ড়ঠকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com

-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এি ব্লজ নলখ্া নপাস্ট কিজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্াি ওপি উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্ল ।

**পিমািু কড়ির্াি ড়িভাজ র্যড়দ ড়েজজি নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অন্তুঃড়মল কড়ির্া
পাঠাে।

ড়প্রয় পাঠক আমাজদি জাোে আপোি মর্ামর্
netphoring@gmail.com এ নমইল কজি।
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী
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েড়ি ও ি
ড়েজিদজে- ড়িমা কমিকাি

নর্যখ্াজে পর্ নিেঁজকজে...
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নর্য নর্য ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্
পাজিে:▪ে া
▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অিু ি (২৫০ শব্দ)
▪ নোট ি (১০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী
▪ ড়িজেষিমূ লক নলখ্া
▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week)
▪ িান্নাি নিড়সড়প (৫০০ শব্দ)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজি িা েক ফিমযাজট Whats
App িা Mail এ
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকি মর্ামর্ নেপজর্যড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লা জে নেট ফড় িং,
আিও ড়ক ড়িভা চ্াে, নমইল করুে আমাজদি
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মর্ামর্
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ কিজর্ পাজিে এই েম্বি এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজর্ি অেু জপ্রিিা, জাোে
আপোি অড়ভজর্যা ও।
পাজয় পাজয় ১৯৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়প্রয়
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে।
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আপড়েও পাঠাে েড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই েড়ি পিির্িী
সিংখ্যায় আপজলাে কিজিা আমিা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজে কজি কযাজমিা, র্জি েড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজিে ‘’Camera-man of the
week’’ েড়ি পাঠাজর্ পাজিে নর্য নকাে ড়িষজয়ি ওপি। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদি নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com

Whats app এ েড়ি পাঠাজল েক ফিমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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আজ এ প্রভাজর্
Camera-man of the week
ন ৌিি নদি
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং
সিংখ্যা-১৯৯
২৭নশ জুে, ২০২১
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভা ীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।
উপজদষ্টা র্র্া সহ-সম্পাদক মেলীুঃ অড়ভড়জৎ দাস,
আড়ল নমাস্তাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্
ােুড়ল ও োজজস মাহমুদ।
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পুেি
প্রড়র্িািই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজিে
ড়েড়বিধায়। ে া, কড়ির্া, অিু ি,

ি, প্রিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ

পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজিি মজধয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বি এ।
আমাজদি

নফসিুক

নপজ

এি

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

