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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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- শিংকি হালদাি, সঞ্জয় নসাম,
, মুড়ি দরুদ, নসৌড়মর্ সিকাি, িাসু জদি দাস,
সায়ে িড়িক,
,

,
ক

,

ক,

, নকৌড়শক িায়, সম্রাট

মণ্ডল, পার্ি নদি পাপাে, নদিড়ির্া ন াষ, নেহা িায়,
ব্রর্র্ী দাস।
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং স্বড়িক নদ।
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ফড় িং কর্া
আজ ভািজর্ি ৭৫ র্ম স্বাধীের্া ড়দিস। িহু নদশোয়জকি ল াই,
সিংগ্রাম ও আত্মিড়লদাজে ১৯৪৭

১৫

স্বাধীে

হজয়জে আমাজদি ড়িয় মার্তভূড়ম। স্বাধীের্া ড়দিজস নদজশি িায় সি
িাজেই সিকাড়ি-নিসিকাড়ি উজদযাজে জার্ীয় পর্াকা উজতালে
কিা হয়।
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ঙ

পড়িির্িে
শিংকি হালদাি

িাাঁচ্া িা াি নিাজ সকাজল
স্বপ্ন ও ু জমি পার্িকয খ্ুড়াঁ জ
পতড়র্িীি মুজতা দিজায় আশা আকাঙ্খাি
স্বপ্ন নদখ্ায়...
িাঙা আজলা েড় জয়, ির্যাশাি স্বাধীে সূর্ি
উদয় হয় েিকজলিজি এক কািযজিম
হজর্ পাজি নস এক কািযোর্া ।

সমাজ সিংস্কাজি িাসা িাাঁজধ কর্ অপভাষ
িাে-িাড়েেী র্র্ নেজক র্ায় আজলা-আাঁধাজি ।
নধাাঁয়াশাি মাজেও আজে স্বাধীের্া,
ড়েজজজক ড়িড়কজয় ভুজলড়ে নমািা আপোি পর্ ।
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অড়লজর্ -েড়লজর্ মুড়তি হাওয়া
মুজতা হজর্ নপজিড়ে কই ?

জীিে সহেশীল, অভযাজসি দাস
স্বাধীের্া, স্বাধীের্া-ই িজয়জে...
িদজল নেজে মেু ষযজত্বি মােু ষ...
ড়িক নর্ে িাসায়ড়েক পড়িির্িে ।
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জীিজেি আলপো
সঞ্জয় নসাম
শূ েয কর্ায় আমাজদি জীিজেি আলপো নক আাঁজক ?

চ্ুপ কজি র্াকজিা
এমে কর্াি ড়দড়িয ড়দই ো

আড়ম ড়জিাজফ নেই
নেই আমাজদি সাজাজো ধজমিও

নকাে নমজ জজলি ইশািা আজে
নম নদজখ্ িুজে ড়েই

চ্ুপ কজিই র্ড়দ র্াকজিা নর্া কড়ির্ায় এলাম নকে ?
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িার্াস ড়লখ্জিা, ড়লখ্জিা িার্াজস ের্ুে েন্ধ
েদীি জল ড়লখ্জিা, ড়লখ্জিা জজলি িিাহ ও েভীির্া

িার্াস ও জজলি দূ ষি আমিা িািিাি ড়লখ্জিা

স্বের্ িশ্নড়ট ড়লজখ্ ড়েিঃশজে ডুিজজল র্াই

নিাঁজচ্ র্াকজর্ ড়কেু ড়দে ডুিজজল র্াজিা
এও এক িাাঁচ্াি িিাি

ড়লজখ্ জাোলাম ড়েজজি ের্ুে িিাি।
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ডুি
নিজাউল িহমাে
ড়েজকাড়টে আকাজশ
উ ড়ে... ডাো েু াঁজয়
অড়িজজে।
অযালজকাহল মার্াজো
িতড়িজর্ ড়ভজজ,
ডুজি র্াই
মতর্ িািজি।
টাইটাড়েক ডুড়িজয়
ভাসড়ে মাস্তুজল,
র্র্িজি...
অেয আইসিাজেি
ধাক্কাটা লাজে,
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ডুজি ড়েলাম
নিামাড়িড়সজজম।
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ভার্
মুড়ি দরুদ
িড়র্ড়দে ভার্ আমায় খ্ায় ড়িজয়াে নপজট,
ক্লাে মিীড়চ্কাও চ্কচ্ক কজি র্ালায় ।
দূ িে ড়িজদ নপজট নর্াে, ভাে অঙ্ক কজষ ।
েড়িি মজি আি িাাঁজচ্ অভাজিি কািে ায়
অল্প নিজট শপজর্ি হার্ িাড়স ভার্ খ্াজি
ভার্ উর্লাজো হাাঁড় ি শিীজি হার্ র্াজি ।
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শুধু নর্ামাি জেয
নসৌড়মর্ সিকাি
র্খ্েই ড়কেু ড়লখ্জর্ নেড়ে
শুধুই নর্াি োম মজে এজসজে।
র্খ্েই ড়কেু নদখ্জর্ নচ্জয়ড়ে
নর্াি েভীি নচ্াখ্ দুড়ট ো া
আি ড়কেু ই েজজি আজসড়ে।
র্খ্ে ড়কেু িলজর্ নেড়ে
নর্াি কর্াগুজলা কর্া হজয় এজসজে
আমাি কড়ির্ নিাাঁজট।
র্খ্ে ড়কেু ভািজর্ িজসড়ে
নর্াি ভািোিা এজস জড় জয় ধজিজে আমায়।
র্খ্েই নর্াি ওপি খ্ুি অড়ভমাে কিজর্ নচ্জয়ড়ে
নর্াি আদজিি নিষ মাখ্া দমকা হাওয়া এজস
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আমাি মাে ভাড়ঙজয়জে ড়েজমজষই।
িাে কিজর্ নচ্জয়ও কিজর্ পাড়িড়ে কখ্জো।
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ে িজয় র্ায়
িাসু জদি দাস

এই নর্ এর্ ে িজয় র্ায়
িব্ধ ড়িজকল িা আিো িাজর্,
অজেকড়দে নর্া কাে পাড়র্ড়ে
ড়েজজি কর্ায়, ড়েজজি জাজর্।

র্মজক র্াকাি সময় কই ?
এই নর্ এর্ ে িজয় র্ায় !
নর্ মােু ষটা সামজল ড়ের্
নশষ িাজর্ র্াি জ্বি িজয় র্ায়।

ড়িড়কজয় নেজে দুপুি ু ম আি
মজেি নভর্ি িষিা চ্জল ;
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এই নর্ এর্ ে িজয় র্ায়
শে শুধুই আপার্কাজল !

দপ্তজি সি খ্িি র্াজক,
র্র্ ড়দে র্াড়িখ্ আি িয়িড়র্- হায় !
মজেি েড়র্ নক জােজি আজে ?
একলা হজলই ভীষি ে িজয় র্ায় !
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্কিজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নর্াোজর্াে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদি
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

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

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

হাড়িজয় নফজলড়ে
সায়ে িড়িক
(পূিি িকাজশি পি)
ির্ম খ্ণ্ড
সপ্তম পড়িজেদ

ড়লফ্ট ড়দজয় উজি নসজকন্ড নলাজি র্ামল ড়হয়া আি অয়ে। ড়হয়া
িলল, “নর্াি এই লযাজট নিাধহয় ড়র্ে-চ্ািমাস পজি েুকড়ে।
অিশয নর্াি সাজর্ই নর্া আমাি এর্ড়দে পজি নদখ্া। নর্াি সাজর্
নশষ নদখ্া এই লযাজটই হজয়ড়েল।”
ড়হয়া নসিাি নসৌময-ি সাজর্ নি াজর্ এজস অয়জেি লযাজট
এজসড়েল। নিড়শিজিি জেয ো হজলও, অল্প সময় নর্জকই র্ািা
চ্জল নেড়েল।
অয়ে মাজেমজধযই নসৌময-ি জায়োয় নস ড়েজজজক ড়েজয় আজস।
ভাজি, র্ড়দ নস নসৌময-ি িদজল ড়েজজই র্াকজর্ পাির্! ড়হয়া
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হয়জর্া সড়র্যই খ্ুি খ্ুড়শ র্াকজর্ পাির্ সিসময় ; ড়কন্তু, নসসি
নর্া আি নভজি কাজ নেই— অয়ে র্াি ড়েজজি ভুজলি জেয নসই
জায়োটা হাড়িজয় নফজলজে।
অয়ে র্খ্ে কর্াি মাজে-মাজেই িজল ওজি, নসৌময নকমে আজে?
নসৌময নকার্ায় আজে? — এসি কর্া িলজর্ ড়েজয় র্াি ড়েজজিও
েলা আটজক আজস। নস িলজর্ চ্ায় ো ড়িকই, ড়কন্তু র্াি িলা
ো া উপায়ও নেই। কািি, র্র্ই নহাক নস একজে ড়হয়াি ভাজলা
িন্ধু। র্াি উড়চ্র্, ড়হয়াি ভাজলা-মন্দ, সু খ্-দুিঃজখ্ি খ্িি নেওয়া।
অয়জেি িজশ্নি উতজি র্খ্ে নস িজল, নস ভালই আজে— িা, অেয
ড়কেু । র্খ্ে অয়ে নর্ে িুেজর্ পাজি, র্াি েলাি নভর্জিও
নকার্াও একটা ড়কেু আটজক র্াজক, র্ািই মর্। অয়ে নসসি আি
িকাজশয িজল ো, পাজে ড়ক ো ড়ক নভজি িজস! অর্িা, র্াজদি
িন্ধুজত্বি মজধযও র্ড়দ আিাি ভাঙে ধজি!
ড়হয়াি সাজর্ নসৌময-ি আজেই চ্ুড়ত হজয় ড়েল, নর্, “আমাজদি
মজধযকাি সিকি আমাজদি কাজে। ড়কন্তু কখ্েও এমে কর্া িলজি
ো, র্াজর্ অয়ে আি আমাি িন্ধুত্ব েি হজয় র্ায়। র্ুড়ম নর্া এজসে
আমাি জীিজে ড়কেু ড়দে হল, ড়কন্তু অয়ে আমায় িুজেজে। ও র্জর্ি
আমায় মর্িাদা নদয়, সম্মাে কজি। আি ওি কাজে র্ড়দ আড়ম
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আমাি নকাজো গুরুত্বই ো ড়দজর্ পািলাম, র্জি ড়কজসি এই
িন্ধুত্ব!
—র্াই নর্ামায় আজেই িজল িাখ্লাম, র্াজর্ আমাজদি িন্ধুজত্বি
মাজে চ্জল ো আজসা।”
নসৌময এমড়ে নেজল ভাজলা, নিশ শাে িকতড়র্ি। োজয় পপর্া,
চ্ুলগুজলা নোট ধিজেি। কর্ািার্িা, চ্ালচ্লজে র্াি েম্র ভািটা
নদখ্া র্ায়। নসৌমযি িড়র্ অয়জেি মাজেমজধয িাে হজলও, খ্ুি
সামােয। র্াি সাজর্ কর্া িজল মজেই হয় ো, নস ড়হয়াি হিু িি।
মজে হয় নর্ে, দুই িন্ধু একসাজর্ িজস েল্প কিজে। আিাি ড়কেু
ড়কেু সময় অয়ে নভজি িজস, ‘নসৌময এর্ ভাজলা মাইজেি একটা
চ্াকড়ি কজি— োড় আজে, িাড় আজে, আি ড়ক-ই িা লাজে। র্াি
নচ্জয়ও ি কর্া নস ব্রাহ্মি, ড়হয়াি িািা-মাজয়ি পেজন্দি একজে
নেজল। আড়ম নর্া কখ্েই ওজদি িাড় ি জামাই হজয় উিজর্
পাির্াম ো— র্ড়দও, এটাই স্বাভাড়িক !
এটাই হয়জর্া অদত জি নলখ্া ড়েল।’
ড়হয়াি চ্ুড়তজর্ নসৌমযি পুজিাপুড়ি সহমর্ ড়েল। নসও চ্ায়ো, ড়হয়া
কখ্েও অসু খ্ী র্াকুক— র্াি মজধয দুিঃজখ্ি ধািা নেজম আসু ক।
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র্াই, র্খ্ে ইজে ড়হয়া অয়জেি সাজর্ নদখ্া কির্। এমেড়ক, মাে
িাজর্ অয়জেি নকাজো ড়িপজদি কর্া শুেজলও নদৌঁজ চ্জল নর্র্।
দিজাি চ্াড়িটা খ্ুজল অয়ে িলল, “নদ, নর্াি িযােটা নদ— নভর্জি
আয়।”
জুজর্াজজা া নভর্জি নিজখ্ দিজাটা িন্ধ কিল ড়হয়া। িলল,
“অয়ে! আড়ম আজে নেশ হজয় নেই। আড়ম নদড়খ্ ড়কেু িাোজো
র্ায় ড়কো”
অয়ে িান্না জিি ড়দজক র্াকাল। ড় ি ড়দজক র্াড়কজয় নদখ্ল,
সাজ এোজিাটা িাজজ।
অয়জেি িািা-মা চ্ািড়দে আজে র্াজদি ড়েজজজদি িাড় চ্জল
নেজে। অয়জেি নিাে রুড়মি ড়কেু ড়দে িাজদই ফাইোল পিীিা।
র্াই এখ্ে ওি িািা-মা মাসখ্াজেক রুড়মি সজেই র্াকজি।
ড়র্েিেি হজয় নেজে অয়জেি িািাি লযাটটা নকোি। অয়ে-ও র্াি
ড়েজজি জমাজো ড়কেু টাকা এিিং িই ড়িড়ক্রি টাকাগুজলা ড়দজয়জে।
পজি দু’জে ড়মজল লযাটটা ড়কজে ভাজলামর্ে সাড়জজয়জে। আি
র্াো া নমইে টাউজেি মজধয অয়জেি একটা লযাট নেওয়াি ইজে
ড়েল আজেি নর্জকই। ড়িড়ভন্ন িকাশো সিংস্থাগুজলায় র্াওয়া-আসাি
জেয র্াি িাড় নর্জক খ্ুি অসু ড়িজধ হর্, মাজেমজধযই নহাজটল িুক
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কজি র্াকজর্ হর্। র্াই ধীজি-ধীজি একটা পড়িকল্পো কিজর্
কিজর্ লযাটটা ড়কজেই ড়েল।
িার্রুম নর্জক নভজা মুখ্ ড়েজয় নিি হল ড়হয়া। অয়জেি ড়দজক
র্াড়কজয় মুখ্ মুেজর্ মুেজর্ িলল, “র্া— র্ুই এিাি হার্-মুখ্ ধুজয়
নিস্ট কি, আড়ম ড়কেু একটা িাোই।”
ড়হয়া িান্না জি েুজক চ্াউড়মে নসদ্ধ কিল। অয়ে র্াি সামজে ড়েজয়
কাাঁজধি ওপজি হার্ ড়দজয় িলল, “এই নর্, িাাঁধুড়ে! আপড়ে ড়ক
চ্াউড়মে িাোজেে আমাি জেয?”
“আজজ্ঞ হযাাঁ! নলখ্ক মশাই”
ড়কেু িিিাজদ চ্াউড়মজেি নেট দুজটা দু’হাজর্ ড়েজয় অয়জেি সামজে
এজে িাখ্ল। অয়ে িলল, “সািধাজে !”
ড়টড়ভটা অন্ কিল অয়ে। ড়হয়াজক িলল, “মুড়ভ নদখ্ড়ি?”
ড়হয়া উতজি িলল, “হযাাঁ”
অয়ে ড়কেু িি পি নসাফা নর্জক উজি ড়েজজি পাজশ ড়েজয় দাাঁ াল।
ড়েজজি নভর্জি িাখ্া নিড ওয়াইজেি নিার্লটা ড়েজয় নসাফায় এজস
আিাি িসল। ড়হয়া র্খ্েও একদত ড়িজর্ ড়সজেমা নদজখ্ চ্লজে।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৬

নটড়িজলি উপি িাখ্া ওয়াইে গ্লাসগুজলাজক নসাজা কিজর্ কিজর্
অয়ে ড়জজ্ঞাসা কিল, “ড়িঙ্ক?”
ড়হয়া িলল, “ওয়াইে ! ওহ্, নদ”
গ্লাজসি মজধয খ্লখ্ল শে কজি নস ওয়াইে োলল। ড়হয়াজক িলল,
“নে—
আো ড়হয়া ! র্ুই নর্ আমাি সাজর্ র্াকড়েস, নকাজো িিজলম হজি
ো নর্া?”
ড়হয়া গ্লাজস অল্প চ্ুমুক ড়দজয়, ড়িজমাট ড়েজয় ড়টড়ভটা অফ্ কিল।
ড়হয়াি এিকম ড়ি-অযাজে অয়জেি মজধযকাি শিীজিি ড়কেু অে
উজতড়জর্ হজয় উিল।
ড়হয়া অয়জেি পাজয়ি উপি উিল— র্াি মুজখ্ি ড়দজক মুখ্ কজি,
ড়েজজি লম্বা চ্ুলগুজলা অয়জেি মার্াি নপেজে সমাে ভাজি েড় জয়
ড়দজয় িসল।
দুজজেি হাজর্ই ওয়াইজেি গ্লাস। র্াজদি দুজজেি নচ্াজখ্ই
অড়স্থির্াি ভাি। ড়হয়া অয়জেি পা-এি ওপজি িজস আজে। গ্লাজস
র্াকা ওয়াইজেি নশষ চ্ুমুক ড়দজয় নর্ে উজতড়জর্ হজয় নেল
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দুজজেই। ড়হয়া র্াি সু েন্ধী চ্ুলগুজলা হার্ ড়দজয় নিাঁজধ েীল, এিিং
অয়জেি নিাাঁজট র্াি ড়েজজি িাঙা নিাাঁট আলজর্া ভাজি িাখ্ল।
ক্রমশ, দুজজেি উজতজো িা জর্ লােল— র্ািা ড়েজজজদি
নপাশাক খ্ুলজর্ শুরু কিল। অয়ে ড়হয়াি নিাাঁজট-নিাাঁট নিজখ্ র্াজক
নকাজল র্ুজল ড়েজয় ড়িোোয় চ্জল নেল।
নটড়িল লযাি জ্বলজে। জিি নভর্িটায় হলুদ আিো আজলায়
নেজক িজয়জে। ড়হয়া অয়জেি িুজকি ওপি মার্া নিজখ্ শুজয় আজে,
অয়ে র্াি হার্ ড়দজয় ড়হয়াি মার্ায় হার্ িুড়লজয় চ্জলজে। র্াজদি
েগ্ন শিীজিি ওপি ড়দজয় সাদা চ্াদি ড়িড়েজয় আজে।
র্াজদি কাজে নর্ এই ভাজলািাসা, নিম সিূ িি ড়েষ্কাম। র্ািা এজক
অপজিি কখ্েও হজি ো নজজেও, শািীড়িক িন্ধজে আিদ্ধ হজয়
নেজে।
অয়ে মুখ্ উাঁড়চ্জয় িলল, “ড়হয়া ! এটা ড়ক আমাজদি এড়পক
নস্টাড়ি?”
নস নহজস িলল, “র্ুই ড়ক আিাি নকাজো নস্টাড়ি নলখ্াি কর্া
ভািড়েস?”
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অয়ে িলল, “হযাাঁ ! আড়ম চ্াই, আমাজদি কাড়হেীি কর্া পুজিা ড়িশ্ব
জােজর্ পারুক— আড়ম র্াজদি মজে এমে নকাজো সিংশয় নিজখ্
নর্জর্ চ্াই ো, র্াজর্ র্াজদি এর্টুকুও িুেজর্ অসু ড়িজধ হয়।”
(ক্রমশ— র্তর্ীয় খ্ণ্ড)
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নদজশি মাড়ট
অড়গ্নড়মত্র
আমাি নদজশি মাড়ট
সিাি নচ্জয় খ্াাঁড়ট।
র্াই আমাজদি নদশ
আমাি লাজে নিশ !
আমাি নদজশি নলাজক
এক সু খ্-দুিঃখ্-নশাজক ;
এই আমাজদি ভূড়ম...
র্াি পদর্ল চ্ুড়ম !
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১৫ই আেস্ট
সু ড়িয়া মুখ্াজিী
িড়র্ িেি ভাির্িজষি স্বাধীের্া ড়দিস ১৫ই আেস্ট পাড়লর্ হয়।
ভাির্িাসীি কাজে এই ড়দেড়ট অড়র্ পড়িত্র। ১৯৪৭ সাজল এই
ড়দজে আমাজদি নদশ ড়ব্রড়টশজদি পিাধীের্া নর্জক মুত হজয়ড়েল।
র্জি এই স্বাধীের্া নকাজো একড়দজে ড়কিংিা অেু েয়- ড়িেজয়ি
মাধযজম আমিা পাইড়ে। আমিা সিাই জাড়ে িহু ড়িেিীি িতিয়
সিংগ্রাম ও ভাির্মার্াি িড়র্ মে িাি উৎসেি কজি ড়েিেে
সিংগ্রাম কিাি পিই এই িহু কি অড়জির্ স্বাধীের্া িাপ্ত হজয়ড়েল।
ভািজর্ি একড়ট জার্ীয় পর্াকা আজে, সমগ্র ভাির্িাসীি কাজে
এই পর্াকাি গুরুত্ব অপড়িসীম, আমাজদি সভযর্া সিংস্কতড়র্ ও
আদজশিি মমিিািী এখ্েও িহে কজি চ্জলজে। র্াই এই পর্াকাি
স্থাে সি ড়কেু ি উজবি। এই ড়দেড়ট আমাজদি মজে মুড়তি আেন্দ
জাড়েজয় নর্াজল এিিং পিজদড়শক শড়তি হার্ নর্জক ড়েষ্কতড়র্ পাওয়াি
কর্া মজে কড়িজয় নদয়। আমিা সিাই জাড়ে, এই িািংলাি
িযািাকপুি নসো োউড়েজর্ "মেল পাজন্ড" ড়িজরাজহি আগুে নজ্বজল
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ভািজর্ি স্বাধীের্া র্ুজদ্ধি ির্ম শহীদ হে। র্ািপি নর্জক ধীজি
ধীজি নদজশি এক িাে নর্জকঅেয িাজে ড়িজরাজহি আগুে েড় জয়
পজ ড়েল। স্বাধীের্া লাজভি আজে পর্িে এই আগুে নক নেভাজো
র্ায়ড়ে। নদশজক স্বাধীে কিাি আকাঙ্খায় িহু নদশজিড়মক পড়িশ্রম
কজিজেে, িত েড়িজয় নদশ নিজমি এই আগুজে আত্মহুড়র্
ড়দজয়জেে। িুড়দিাম িসু নর্জক শুরু কজি ড়িেয় িাদল ড়দজেশ,
সূর্িয নসে র্র্া ভেিৎ ড়সিং সকজলই। এই স্বাধীের্া সিংগ্রাজমি
কিিধাি ড়েজলে নের্াড়জ সু ভাষচ্ন্দ্র িসু । জাজেে ড়ক এই ১৫ই
আেি নকে পাড়লর্ হয় ভািজর্ি স্বাধীের্া ড়দিস ? মাউি
িযাটাজেি নদওয়া র্জর্যি উপি ড়েভিি কজি ভািজর্ি স্বাধীের্া ড়িল
ড়ব্রড়টশ হাউস অফ কমজি নপশ কিা হয় ১৯৪৭ সাজলি ৪িা
জুলাই- ২সপ্তাজহি মজধযই র্া পাশ হজয় র্ায়। এি ড়ভড়তজর্ ভাির্
১৯৪৭ সাজলি ১৫ই আেি ড়ব্রড়টশ শাসে নর্জক মুত হয়। পর্িী
হয় ভাির্ ও পাড়কিাে। পাড়কিাে ির্জম ১৫ই আেস্টজকই
স্বাধীের্া ড়দিস ড়হসাজি নমজে ড়েজয়ড়েল। পাড়কিাজেি ির্ম ভাষজি
ড়জন্না িজলড়েজলে "১৫ই আেি স্বাধীে সািিজভৌম পাড়কিাজেি
জন্মড়দে। ড়িিংশ শর্ােীি শুরু নর্জক ভািজর্ি স্বাধীের্া
আজন্দালজে োন্ধীজীি হার্ ধজি এক ের্ুে মাত্রা নর্াে হয়। সমগ্র
নদজশি মােু ষ একজর্াজে ড়ব্রড়টশজদি ড়িরুজদ্ধ েি আজন্দালজে সাড়মল

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৬

হজয়ড়েজলে। এগুজলাি মজধয উিখ্জর্ােয হল অসহজর্াে, আইে
অমােয এিিং সিিজশজষ ভাির্ োজ া আজন্দালে ।
অেযড়দজক নের্াজী সু ভাষচ্ন্দ্র িসু আজাদ ড়হন্দ নফৌজ েিে কজি
ইিংজিজজদি ড়িরুজদ্ধ র্ুদ্ধ ন াষিা কজিড়েজলে। সিাি সমজির্
আত্মর্যাে ও িাি িড়লদাজেি সু ফল ড়হজসজি আমাজদি ভাির্িষি
স্বাধীের্া অজিে কজিজে।
সিিির্ম স্বাধীের্া ড়দিস উপলজি জার্ীয় পর্াকা উজতালে ও
িধাে অেু ষ্ঠােড়ট হয় 'ড়দড়িি লালজকিা'য়। নসখ্াজে ভািজর্ি
িধােমন্ত্রী জহিলাল নেজহরু জার্ীি উজেজশ ভাষি নদে। নসই
সজে স্বাধীের্া আজন্দালজে অিংশগ্রহিকািী নের্া ও শহীদজদিও
শ্রদ্ধা জাোে। স্বাধীের্া ড়দিস পালজে একটা ড়িজশষ গুরুত্ব আজে।
নস ড়দে সমি সিকাড়ি অড়ফসগুজলাি উপজি পর্াকা উ জর্
র্াজক। িার্জকও সু ন্দি কজি নর্ালাি িযিস্থা কিা হয়। িড়র্ড়ট
কার্িজিত্রজক লাইট ড়দজয় সাজাজো হয় এিিং র্াি ফজল এক অপূ িি
দত শযি সত ড়ি হয়। িহু জায়োয় কুচ্কাওয়াজ, জার্ীয় সেীর্,
নদশাজত্মাধক োে চ্লজর্ র্াজক। শুধু র্াই েয়, ভািজর্ি িড়র্ড়ট
শহি এিিং গ্রাজম এই ড়দেড়টজক আেজন্দি সাজর্ পালে কিা হয়।
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এমে ড়ক ড়িজদজশ িসিাসকািীিা ভাির্ীয়িাও এই ড়দেড়টজক
আেজন্দি সাজর্ পালে কজিে।
"জয় ড়হন্দ িজন্দমার্িম"।
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ড়র্িো
ইমােুজয়ল হক

কখ্জো অড়লড়িজকি আসজি
কখ্জো ড়ক্রজকজটি ময়দাজে,
ড়িদযালজয়-ক্লাজি-নস্টড়ডয়াজম
র্খ্েই নদড়খ্ নর্ামায়িুকটা ফুজল ওজি েজিি,
শিীজি অেু ভূর্ ড়শহিি !
নর্ামায় নদজখ্ই ড়শজখ্ড়ে আড়ম
র্যাজেি িকতর্ মূ লযায়ি।
নর্ামািই সু িাজদ খ্ুজাঁ জ চ্ড়ল
শাড়েি শুভ্র স্বজেিাদযাে !
নর্ামাি কািজি ড়চ্জত জাজে
নর্জ-িল-সাহস-নশৌর্িয,
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কিজর্ চ্াই িীজিি মতর্ুযিিি !

নকাঁজপ ওজি হৃদয়,
নজজে ওজি িতড়িন্দুিা ;
র্খ্ে িজল জড় জয় নর্ামায়,
নসোিা- "মা র্ুজে সালাম"!
েলেল নচ্াজখ্, হাড়স-হাড়স মুজখ্,
িিল উজদযাজম ভজি ওজি িাি ;
ভাির্িাসী জাোয় র্খ্ে নর্ামায়
সু জি-সু জি আেড়িক িিাম !

নহ ড়র্িোনর্ামায় অেহীে ভাজলািাড়স ;
হৃদয়-মড়ন্দজি শুধুই নর্ামাি িড়র্েড়ি।
নর্ামায় ড় জিই আমাি জীিের্িী,
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নর্ামাি র্জি নকিল আড়মকি-ড়ের্িার্ে-লাঞ্ছো সইজর্ পাড়ি।
নর্ামাি-ই োজে ঐজকযি সু ি শুড়ে ;
িকতড়র্ মাজে নর্ামাি েড়ি আাঁড়ক !
ধািকাে সি িলজে আমায়ড়িদায়জিলায় জড় জয় নর্ামায়,
চ্াই নর্ আড়ম িলজর্"ড়র্িো-নর্ামায় সালাম"!
"ও মা র্ুজে সালাম"!
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ওিা ড়িহাজিি সার্ িীি
সু ড়ির্া নদ

আজ আমাজদি স্বাধীের্াি ৭৫ িেি। আমিা েড়িির্ ! আমিা
েড়িির্ নর্ আমিা ভািজর্ি মর্ মহাে নদজশি স্বাধীে োেড়িক।
হযাাঁ, আমিা েড়িির্ ভাির্ীয়। র্জি আমাজদি এই স্বাধীের্া
একড়দজে হাড়সল হয়ড়ে। দী ি িেজিি অজেক কাটা-নোঁ া, িত
ে া, িুক নচ্ া নিদো, অজেক ড়ের্িার্ে ও িড়লদাজেি ড়িড়েমজয়
অড়জির্ আমাজদি এই স্বাধীের্া, আমাজদি স্বর্ন্ত্রর্া।
আজ নসিকমই এক িড়লদাজেি কাড়হেী ি মজে প জে। র্ািাও
স্বপ্ন নদজখ্ড়েল নর্মে আমিা নদড়খ্, আশা-আকাঙ্ক্ষা র্াজদিও ড়েল
নর্মে আমাজদি র্াজক। র্িু র্ািা ড়েল ড়ভন্ন। র্াজদি স্বপ্ন-আশাআকাঙ্ক্ষা, র্া ড়কেু , সিই ড়েল ড়েজ মার্তভূড়মজক ড়েজয়। মার্তভূড়ম,
র্া ড়েল ড়িজদশীজদি পদর্জল, পিাধীের্াি নিড়িজর্ আটক। র্ািা
ড়েল আদশিিাদী, উন্নর্, সাহসী, সিংর্মী, নদশজিমী। র্ািা িিমীয়,
র্ািা িজিিয।
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এক অড়ভন্ন অড়ভেি মহাে স্বপ্ন দ্বািা পড়িচ্াড়লর্ হজর্া র্ািা। নস
স্বপ্ন ড়েজলা িন্দীজত্বি েন্ডীসীমা পা কজি শুভ্র পায়িাি উন্মু ত েীল
অম্বজি উ জর্ পািাি।
নস স্বপ্ন ড়েল স্বাধীের্াি।
সময়টা ড়েল ড়িিংশ শর্ােীি চ্ড়িজশি দশক। ১৯৪২ এি ৯ই
আেস্ট ভাির্ োজ া আজন্দালজেি ডাক ড়দজলে োন্ধীজী। পুজিা
নদজশ র্খ্ে আজন্দালজেি নেউ। োন্ধীজীি 'কজিা য়া মজিা'
নলাোজে অেু িাড়ির্ হজয় অেয অজেক নদশজিমীজদি মর্ র্ািাও
১১ই আেস্ট নিড়িজয় পজ ড়েজলা নর্িো হাজর্ ড়েজয়। লিয ড়েল
র্ৎকালীে িমর্াি নকন্দ্রস্থল পাটোি পুিাজো সড়চ্িালজয়ি ড়িড়ডিং
এ নর্িো স্থাপে। র্ািা ড়েল সার্ মহাে ড়িহািী পুত্র, নজাড়শলা
র্রুি। কড়চ্ িয়জসই র্ািা ড়েল িড়র্জ্ঞািদ্ধ ভাির্- মার্াজক
ড়শকল মুত কিজর্। র্াই জীিজেি পজিায়া ো কজিই স্বর্স্ফূর্ি
ভাজি োাঁড়পজয় পজ ড়েল। নসড়দে নিলা ২নটা োোদ নর্িো
িহেকািী নদিীপদ নচ্ৌধিীি নের্তজত্ব িাড়ক েয়জে এড়েজয় চ্জলড়েল
পুড়লশ-িশাসে কাজিাি নর্ায়াক্কা ো কজিই। একটা উজতজোপূ িি
মুহূর্ি ঐ সময়। র্ৎকালীে মযাড়জসজেট ডড়ব্লউ ড়জ অচ্িাি এি
ড়েজদিজশ নোখ্িা ড়মড়লটাড়ি পুড়লশকমিীিা গুড়ল চ্ালাজর্ শুরু কিজলা
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নদিীপদজক লিয কজি। নদিীপদি িয়স র্খ্ে মাত্র ১৪। েিম
নশ্রিীি োত্র। সম্মাড়ের্ ড়শিক নদজিন্দ্রোর্ নচ্ৌধিীি পুত্র ড়েজলে
নদিীপদ।
নদিীপদ জড়মজর্ লুড়টজয় প জল, দশম নশ্রিীি প ু য়া িামজোড়িন্দ
ড়সিং নর্িো ড়েজজি হাজর্ ড়েজয় এজোজর্ র্াজক। পুড়লশ র্াজকও
গুড়লড়িদ্ধ কজি। নসও পজ নেজল এিাি নর্িোি ভাি ড়েল
আজিক দশম নশ্রিীি োত্র িামােন্দ ড়সেহা। গুড়লড়িদ্ধ হজয় নসও
পজ নেজল, এড়েজয় এজলা ড়শি োিায়ি ড়সিংজহি পুত্র িাজজন্দ্র ড়সিং,
নর্ ড়েল পাটো ড়িশ্বড়িদযালজয়ি একাদশ নশ্রিীি োত্র। এভাজি
এিপি র্র্াক্রজম র্ৎকালীে েয়াি িাড়সন্দা জেপড়র্ কুমাি, শ্রী
মর্ুিা িসাদ ো এি নেজল সর্ীশ ো, ১৫ িেি িয়সী পাটোি ড়ি
এে কজলজজি ড়দ্বর্ীয় িজষিি ড়শিার্িী উমাকাে ড়সিং পিপি নর্িো
এড়েজয় ড়েজয় র্ায়। নচ্াজখ্ি সামজে সহজর্ােীজদি ভূড়মজর্ ধূ ড়লসাৎ
হজর্ নদজখ্ও র্ািা লিযভ্রি হজয় র্ােড়ে। র্াই নর্া গুড়লড়িদ্ধ
িতাত শিীজিও উমাকাে হাল োজ ড়ে, হাজর্ি োন্ডাজক জড়মজর্
প জর্ নদয়ড়ে, র্াজক র্াি উপর্ুত স্থাজে, সড়চ্িালজয়ি েম্বুজজ
স্বমড়হমায় উজতালে কজি শহীদ হজয়ড়েজলে।
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নসড়দজেি এই টোয় পাটোি িার্াস ড়িড়ষজয় উজিড়েল, মিি
কাাঁদে হাহাকাি কজি ড়ফিড়েল। জাো নেই নসড়দজেি পি সার্
শহীদজদি নশাকার্ুি পড়িিািগুজলাি জি আি কখ্জো নিকুয়া
পর্িী হজয়ড়েল ড়কো। র্জি এটা ড়েড়ির্ নর্ নসই টোি পাাঁচ্
িেি পজি র্খ্ে ১৯৪৭ এি ১৫ই আেস্ট ভাির্িাসীি একাগ্র
আকাড়ঙ্ক্ষর্ স্বাধীের্াি স্বপ্ন পূ িি হজলা, র্ািা সিাই সমুর কান্নায়
নভজস ড়েজয়ড়েল আজিা একিাি। র্জি এই কান্না ড়েল খ্ুড়শি,
অিযত র্ন্ত্রিা নর্জক মুড়ত িাড়প্তি, নিদো ড়মড়শ্রর্ খ্ুড়শি কান্না।
স্বাধীের্া িাড়প্তি পি পাটোি নসই স্থাজে একটা িতড়র্ নসৌধ, র্া
'শহীদ িািক' োজম পড়িড়চ্র্, ড়েড়মির্ হয় নসই সার্ িীজিি
িিজি। স্বাধীের্া ড়দিজস ড়িহাজিি ির্ম িাজযপাল জয়িাম নদৌলর্
িাই এি ড়ভড়তিিি স্থাপে কজিে। নদজশি ির্ম িাষ্ট্রপড়র্ ডিঃ
িাজজন্দ্র িসাদ ২৪নশ অজোিি ১৯৫৬ নর্ শহীদ িািক
আেু ষ্ঠাড়েকভাজি উজন্মাচ্ে কজিে ও মােু জষি দশিজেি জেয খ্ুজল
নদে।
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িীি সোে (িুড়দিাম িিজি)
েীর্া কড়ি মুখ্াজিী
ভাির্-মার্াি িীি সোে আমাজদি ড়িয় িীি িুড়দিাম
মাজয়ি শত ঙ্খল নমাচ্ে কিজর্ ফাাঁড়সি দড় জর্ সাঁজপজো িাি।
নর্ামািই মন্ত্র িিি কজিই লি জীিে হজলা আগুয়াে
ধেয কজিজো ভাির্-মাড়টজক, আজ োই শুধু নর্ামাি োে।

িজন্দ মার্িম্ পূ িয মন্ত্র ড়দজক ড়দজক আজ নর্াজল আওয়াজ
আয় নি র্র্ মাজয়ি নেজলিা দল নিাঁজধ কি নদজশি কাজ।

ইিংজিজ র্ুড়ম ভাির্ োজ া িলজর্ নশখ্াজলা নর্ নেজল
এর্টা পধর্িয, এর্টা সাহস, িজলা িীি, র্ুড়ম নকার্া নপজল?

িাঙালীি মাে, িাঙালীি েিি আমাজদি নেজল িীি িুড়দিাম
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িাঙালী হৃদজয় ড়চ্ি-ভাস্বি, ড়চ্ি উজ্জ্বল নর্ামাি োম।

মাজয়ি সম্মাে িিা কিজর্ কিজল র্ুড়ম নদজশি কাজ
নদখ্ নি ভীরু, নদখ্ নি ধমিান্ধিা মার্তভড়ত ড়শজখ্ নে আজ।

নর্ামাি সদপি িীি পদজিজপ নমরুদণ্ডহীেজদি সাহস দাও
উজ্জীড়ির্ কজিা মার্তমজন্ত্র, অোচ্াি নর্জক নদশ িাাঁচ্াও।

ড়িপন্ন আজ ভাির্-ভূড়ম , ড়িপন্ন আজ মাজয়ি মাে
আিাি এজসা, নহ িীি র্ুড়ম, িিা কজিা র্াাঁি সম্মাে।
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নকে
নকৌড়শক িায়
েদী নকমে একলা নোজট,
নেয় ো নকাজো ড়িিাম।
পাহা িায় দাাঁড় জয় আজে,
কখ্ে নস নেয় আিাম?

োে গুজলা নিাদ িতড়িজর্,
মাড়ট আাঁকজ দাাঁড় জয়।
লর্া নকে ওজি োজে,
নশক িাক জড় জয়?

মাড়ট নদজখ্া ভাে কড়ি ভাই,
গ্রাম, শহি আি নদজশ।
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নসই মাড়টি জেয নকে,
র্ুদ্ধ ল াই কড়ি নশজষ?

জল নকে নফি নম হয়?
নম র্ড়দ িতড়ি হজি।
গ্রীষ্ম নকে খ্িা আজে?
িষিা র্ড়দ িেযা নদজি।

এজর্া নকে িশ্ন জাজে?
মজেি মজধয অড়িিাম!
উতি ো খ্ুাঁজজ নপজল,
মজেি িুড়ে হয় িযািাম।
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সালটা ২০৮৫
সম্রাট মণ্ডল
কালজকই আমাি ৮৫ িেজিি জন্মড়দে পালে হল। কড়দে ধজিই
শিীিটা একটু খ্ািাপ। র্াই আি দুপুজি ু ম হজে ো ড়িকিাক।
নসইজেয ড়িোো নেজ উজি োর্ড়েটাি জি নেলাম। আজজক
আমাি স্ত্রী সু পিিাি কর্া খ্ুি মজে প ড়েল। নর্ ৫ িেি আজেই
আমায় একা নফজল চ্জল নেজে। একদম সু পিিাি মর্ে নদখ্জর্
আমাি োর্ড়েটাজক। নেলাম ড়েজয় নদখ্ড়ে লযাপটপ ড়েজয় িজস
আজে। আড়ম ড়জজ্ঞাস কিলাম “ড়ক কিজো ড়দড়দভাই”। উতজি
আমায় িলল “উফফ Grandpa! নর্ামায় ো কর্িাি িজলড়ে
আমাজক ওসি ড়দড়দভাই িজল ডাকজি ো। You call me
Grand-daughter”। ড়কে ড়ক কিজিা অভযাস হজয় নেজে। আমায়
োর্ড়ে িলল “র্ুড়ম একটু এখ্াজে িজসা আড়ম প জর্ র্াজিা এখ্েই
নখ্জয় আসড়ে” এই িজল চ্জল নেজলা। হাজর্ি কাজে লযাপটপটা
নদজখ্ ভািলাম একটু নফসিুকটা খ্ুড়ল। িায় ১০ িেি হজয় নেজলা
আি খ্ুড়ল ো। পাসওয়াডি ও User Id টা নকাজোিকম কি কজি
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মজে কিলাম কজি খ্ুললাম। নদড়খ্ অজেক গুজলা Inbox এসজে।
ির্জমই এসজে আমাি সি নর্জক কাজেি িন্ধু পমোজকি। িায় ৪
িেি আজে আমায় Message কজিজে। নলখ্া আজে “ভাই র্ুই
নকার্ায়? আমাি শিীি ভাজলা নেই। আি মজে হয় নিড়শড়দে
িাাঁচ্জিা ো। একিাি একটু নদখ্া কজি র্া”। পিিজেই মজে
প জলা ও মািা নেজে পাাঁচ্ িেি আজে। আি এই Message টা
ড়েল মািা র্াওয়াি ২ ড়দে আজেি। পিির্িী Message ড়েল ৪
িেি আজেি, আমাি আি এক িন্ধু নসৌিজভি। ড়লজখ্জে “ভাই
আজজক নেজল ও র্াাঁি নিৌ িাড় নর্জক িাি কজি িতদ্ধাশ্রজম ড়দজয়
ড়দজলা আমায় ও আমাি স্ত্রীজক। এই ড়দজেি জেযই ড়ক আমিা
নেজলজক িজ া কড়ি”? এই কর্াটা শুজে একটু খ্ািাপ লােজলা।
র্াই Message box নর্জক নিড়িজয় Search Bar এ নেলাম।
ভািলাম নর্ মােু ষটা ৬০ িেি আজে একসাজর্ র্াকজি িজলড়েল
নসই মােু ষটা ড়ক নকমে আজে একিাি নদড়খ্। Search কিলাম
Bela Bose। ির্জমই ওি Profile টা খ্ুললও। নদখ্লাম নশষ েড়ি
Post কজিজে আজ নর্জক ২ িেি আজে, র্াাঁি স্বামী, নেজল, িউমা
ও োড়র্ নক ড়েজয়। হযাাঁ এই নসই Bela Bose নর্ সাজর্ র্াকাি
কর্া ড়দজয়ড়েল। ড়কে সিকিটা আি পূ িির্া পায়ড়ে। েীজচ্ নফাে
েম্বি নদওয়া ড়েল। নসই ৬০ িেি আজেি েম্বি। নসই েম্বজি
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োর্ড়েি নফােটা ড়েজয় নফাে লাোলাম। অপিড়দজক িজল উিজলা
এই েম্বজিি নকাে অড়িত্ব নেই। খ্ুি খ্ািাপ লােজলা র্াই চ্ুপ কজি
িজসড়েলাম। র্খ্ে হিাৎ োর্ড়ে এজস িলল “Grandpa এিাি
চ্জলা আমায় প জর্ নিিজর্ হজি”। আড়ম িললাম “হযাাঁ র্ুই িযাে
নোো আড়ম র্াড়ে”। ও নহাঁজস িলল “ড়ক নর্ িজলা Grandpa
এখ্ে আি ড়ক িযাে নোোজিা। এখ্ে সি Online-এ”। আড়ম
র্াাঁজক িশ্ন কিলাম “মাজে ! Online িজল ড়ক খ্ার্া িই ড়েড়ি
ো”? ও উতজি আমায় িলল “ড়কজসি খ্ার্া িই? এখ্ে সি ড়কেু
Online, লযাপটপ, Computer, নমািাইল ো া প াজশাো আি
হয় ো িুেজল। র্ুড়ম িড্ড Back Dated”। এই িজল নস চ্জল
নেল। ও র্াওয়াি পি আড়ম ভািজর্ লােলাম আড়ম ড়ক সড়র্যই
Back Dated? এসি ড়জড়েস র্খ্ে ির্ম এসড়েল আমিা সিাি
আজে িযািহাি কজিড়েলাম। আমিা নর্া আমাজদি িন্ধুত্বটাই ভুজল
নেড়েলাম এসজিি ড়পেজে পজি। আমাজদি নিম হজর্া
WhatsApp, Facebook, Instagram-এ। ির্ম Online Class
এসি লযাপটপ, Computer, নফাে িযিহাি কজি আমিাই শুরু
কজিড়েলাম। আমিাই নর্া িলর্াম নর্ র্া হজে ড়িক হজে। সি
ড়কেু Online নহাক এটা আমিাই নর্া চ্াইর্াম। আসজল আমিা
র্খ্ে িুড়েড়ে সি ড়কেু Online হয় ো। র্াই আজজক আমাি
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িন্ধুিা সিাই এজক এজক নেজ চ্জল নেজে ড়কে নসটা আমায়
জাড়েজয়জে Facebook এি মাধযজম। আমিাও নর্া একসময়
িলর্াম িয়স্ক মােু ষজদি নর্ নর্ামিা নজাি কজি Online ড়জড়েস
সিজকি জাজো। আমিা নর্া মাজে মাজে ভাইজফাাঁটাও ড়ের্াম
Online-এ। ড়েজজি ভাজলািাসাি মােু জষি সাজর্ একটা নকাে
নোট Gift ড়কজে অজেক ড়দে পি নদখ্া কিজর্ র্াওয়া ড়জড়েসটা
নর্া আমিা ভুজলই নেড়েলাম। ইো হল Flipkart িা Amazon–
এ Order কজি ড়দলাম। ড়েজজি হাজর্ নদওয়াি ইোটাই মজি
নেড়েজলা। আমিা Facebook-এ Profile Check কিা পেন্দ
কির্াম ড়কে সামো সামড়ে দাাঁড় জয় কর্া িলাটা েয়। আমিা
নকাে ভাজলা ড়জড়েস ড়েজজি নচ্াজখ্ নদখ্াটাই ভুজল নেড়েলাম। নকাে
ভাজলা ড়জড়েস নদখ্জল আজে নফাে িাি কজি েড়ি র্ুলজর্ িযি
ড়েলাম। নকার্াও ু িজর্ র্াওয়াি েযাে কিজল আমিা একসাজর্
িজস কির্াম ো। ওই একটা WhatsApp গ্রুপ খ্ুজল ড়দলাম, হজয়
নেজলা। আমিা নর্া ড়েজজই জাড়ে ো কর্ড়দে হজয় নেজলা কাজিাি
সাজর্ সামো সামড়ে ড়িক ভাজি দাাঁড় জয় কর্াই িড়লড়ে। র্া কর্া
িলাি র্াকজর্া সিই িলর্াম WhatsApp, Facebook,
Instagram-এ। আি আজজক আড়ম Back Dated। আমিাও
অজেক মােু ষজক িলর্াম Back Dated মােু ষ ওিা ওসি Online

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৬

নিাজে ো। ড়কে Online-এ সু ড়খ্ র্াকাি নর্জক এই Offline-এ
সু ড়খ্ র্াকাটাই খ্ুি নিড়শ জরুড়ি।
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পকিলযোর্ স্বামী
পার্ি নদি পাপাে
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গ্রহেজিি মজধয সিিাজপিা উগ্র, ভয়ঙ্কি, ড়কন্তু দয়ালু গ্রহ একমাত্র
নকর্ু। আি সি গ্রহ ড়কড়িৎ ড়কড়িৎ জীিভাি র্ুতড়হিংসু ক,পিপার্ী, কর্ায় কর্ায় নটিাি। ড়কন্তু নকর্ু একটু পােলা
নোজেি গ্রহ। সি গ্রজহি সাজর্ ভাি নিজখ্ চ্জল, মেলজক এড় জয়
চ্জল ড়কন্তু মুখ্ড়মড়ি সিকি। র্ড়দও নকর্ু কাজিা মে নিজখ্ চ্জল ো,
সি গ্রহই িিিং নকর্ুি মে নিজখ্ চ্জল। নকর্ু অড়র্ ড়িেম্র, সিাইজক
নপন্নাম কজি। ড়কন্তু র্খ্ে নোিল মাজি-সি গ্রহ বিংস হয় র্াাঁি
ড়িষজ্বালায়। নকর্ু ড়কড়িৎ নস্বোচ্ািী। ড়েজজি ইো মজর্া আজসেদশা টশা ড়দজয় জীিজক োকাড়ে নচ্ািাড়ে কিাে-র্াি পি ফুরুৎ
কজি চ্জল র্াে। মােহাড়ে, হিাৎ কজি সিিস্বাে হওয়া, নিশ ভাজলা
জীিে কাটজে-ড়কন্তু একটা দুড়িিষহ নিাে এজস দাো িাাঁধল শিীজি।
সি নকর্ু কজি। ড়কন্তু এাঁি িজর্যক নোিজল একটা িিল পিিােয
সিাজিি ইড়ের্ র্াজক।
নজযাড়র্জষি নকর্ু আি মুদ্গজলি েজিশ র্াই একিকম।সু স্থ
স্বাভাড়িক জীিে ঈশ্বিমুখ্ী হয় ো, র্াই েজিশ পজদ পজদ ড়িঘ্ন
নদয়। র্াজর্ ড়িঘ্নরূপ মুষজল া নখ্জর্ নখ্জর্ জীি ঈশ্বিমুখ্ী হয়।
েজিশ অহিংকাি নদখ্জর্ পাজি ো। স্বয়িং মহাজদিও ড়েজজজক
পিব্রহ্ম নভজি অহিংকাি কিজল, েজিশ র্াাঁি ডাো নেজট নদে।
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পিাশড়তও ড়েজজজক সিিজদির্াি শড়তি আধাি িজল দম্ভ কিজল
েজিশ র্াাঁি পাজয়ি র্লাি আধাি নকজ নেে। মুদ্গজল সি েল্প
আজে এই ড়েজয়। উপজদশ একটাই। অহিং র্যাে দাও। মুদ্গল মজর্
েজিজশি মার্া আসজল নেই। েজিশ অমিক। এই “অ” েজজি
মজর্া নদখ্জর্, র্াই েজিশ েজমিক। েজ আি েজিি নমলিন্ধে
অসম্ভি, েজিজশি রূপ র্াই একড়ট অসম্ভি রূপ। ড়র্ড়ে অরূপ।
নজযাড়র্জষ নকর্ুও এক। জীজিি অহিং িা জল নকর্ু র্াজক ড়িড়ঘ্নর্
কিজর্ র্াজকে। নকর্ুি কাজ আি শড়েি দশা িায় এক িকম।
নজযাড়র্ষ মজর্ দু’জজে একসাজর্ই কাজ কজি। দু’জজেি ভাি খ্ুি“মন্দসখ্া”। র্জি শড়েও র্খ্ে ভয়ািহ দজম্ভ মত হজয়ড়েজলা-নকর্ু
দশা নফজল ড়পপ্পলাদজক ড়দজয় শড়েজক আকাশ নর্জক মাড়টজর্ েু জ
নফজল।
নকর্ুি দশাি এড়ট একড়ট পিড়শিয-মাড়টজর্ নফজল নদজি। ধিাশায়ী
কিজি। নর্ উাঁচ্ুজর্ উজি র্ায় ড়কন্তু মজে ড়িেয় র্াজক ো, নকর্ু
র্াজক মাড়টজর্ নফজল নদয়। পেু কজি ো-শড়ে িা িাহুি মজর্া।
আিাি ওিাি শড়ত নদয়, শুধু িজি িজি মজে কড়িজয় নদয়-মার্া
ড়েচ্ু কজিা।
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নকর্ুিও র্াই মার্া নেই। নকর্ু অমিক। এই “অ” সাজপি মজর্া
পাড়কজয় র্াজক, র্াই নকর্ু সপিােে।
আিাি র্ন্ত্রােজি নকর্ুি মার্া আজে, ড়কন্তু পা নেই। নকর্ুি
মাড়টজর্ প াি ভয় নেই। নকর্ুি পা নর্ে সাজপি নলজ। সাপ োউিে। আকাজশ ও া সাপ। নকর্ু ওজ । মহাশূ জেয নলজ দুড়লজয়
একটা েয়, দুজটা েয়, শজয় শজয় নকর্ু ওজ । সি গ্রহিা ভজয়
কাাঁজপ, এই িুজক এজস প ল আি সি বিংস কজি ড়দজলা। নকর্ু
কতপা কিজল গ্রহ িাাঁজচ্, আি ইো কিজল অির্ীিি হয় গ্রহগুড়লি
িুজক আি নর্খ্াজে পজ নসখ্াজে ধূ ড়ল-নধাাঁয়া-আি বিংস।
নকর্ু কালচ্জক্রি ঊদ্ধিমুখ্। কালচ্জক্রি েয় মার্া, সাজপি নলজ।
নসই েয় মার্াি আট মার্া আট ড়দজক, ড়কন্তু ঊদ্ধিিক্ত্র কাজকি। এই
কাকমুখ্ হজলা নকর্ু। আিাি কালচ্জক্রি নলজও নকর্ু। মাজে
ড়ভড়তও নকর্ু, সহস্রাজিও নকর্ু। নকর্ু র্াই গুরুমূ ড়র্ি। নকর্ুি
আজিক োম পকিলযোর্। নকর্ু “জ্ঞােককিলয দায়ক”।
“জ্ঞােককিলযড়সদ্ধযজর্ি পূ জজয়ৎ নকর্ি সদা” (গ্রহর্ামল)
নকর্ুই একমাত্র গ্রহ র্াাঁি ড়েষ্কাম সাধো সম্ভি। িাড়ক সকল গ্রহ,
গ্রহমূ ড়র্িজর্ ড়েষ্কাম পূ জা গ্রহজি অসমর্ি। িড়ি নর্জক িাহু, নদির্া
রূজপ পূ ড়জর্ হজল স্ব স্ব িমর্া অেু র্ায়ী ফল নদে। ড়কন্তু নকর্ু গ্রহ
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ড়ক নদির্া সকল অিস্থাজর্ই ভুড়তমুড়ত িদাজে সিম। নকর্ুি এই
অড়র্ড়িত িাৎসজলযি জেয ড়িধার্া ড়েজজ নকর্ুি অড়ধজদির্া হজয়

িজস র্াজকে। ড়কন্তু ঐ, নকর্ু নস্বোচ্ািী। ড়েজজি পেজন্দি নদির্া
ড়চ্ত্রগুপ্তজক ড়েজজি ইি কজি নিজখ্জেে। র্াজর্ ভতজদি কমিফজলি
খ্ার্ায় নকর্ুি কর্া িলা ড়লজখ্ নকর্ুভতজদি আড়ধিযাড়ধ গ্রহিাধা
নর্জক মুড়ত হয়।
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অড়ধজদির্ািা র্তৎ গ্রহজক দমেকািী ড়িধার্া কর্তক
ি ড়েড়দিি নদির্া
আি ির্যড়ধজদির্া গ্রহেজিি ড়েজস্ব ড়িয় ইি র্ািা গ্রহড়দজেি
ইোেু র্ায়ী কার্ি কজি িা র্াজদি অেু জিাধ গ্রহিা নফলজর্ পাজি ো।
নর্মে শড়েজদির্াি িজকাপ দমে ব্রহ্মা (শড়েি অড়ধজদির্া) কিজর্
পাজিে, ড়কন্তু ব্রহ্মা অপূ জয হওয়ায় শড়ে নস্বোচ্ািী। ড়কন্তু িুড়দ্ধমাে
সাধক র্মজক (শড়েি ির্যড়ধজদির্া) উপাসো কিজল, র্জমি
অেু জিাজধ শড়ে ড়েজজি িজকাপ কমাে। ড়িক একইভাজি নকর্ুি
মার্াি উপি অড়ধজদির্া ড়িধার্া র্াজকে (মর্ােজি েজিশ)। ড়কন্তু
ির্যড়ধজদির্া ড়চ্ত্রগুপ্ত হওয়ায় নকর্ুভতিা অজেক ড়েড়িে র্াজক।
কািি নকর্ু ড়চ্ত্রগুপ্তজক ড়দজয় ভাজেযি নলখ্া পালজট নদে।
নকর্ুজক আিাি ড়শড়খ্ িজল। ড়শড়খ্ সু ব্রহ্মজিযি একড়ট োম।
সু ব্রহ্মজিযি শিিজে আড়িভিাি কাজল শাখ্, ড়িশাখ্, গ্রহ, মার্তকা আি
অজস্র নকর্ু উৎপন্ন হজয়ড়েজলা। সু ব্রহ্মিযজক র্াই জ্ঞােজকর্ু িা
মহাজকর্ু আিাি অড়গ্নজকর্ুও িজল। সু ব্রহ্মজিযি োেরূপজকও
অজেজক নকর্ুমূ ড়র্ি িজল। আি নকর্ুি েযায় স্কন্দও নর্ েজিজশি
অড়র্ড়িয় র্া িলা িাহুলয।
নকর্ুি আহাি ড়িহাি ি ড়িড়চ্ত্র। সাজপি ড়িষাত মুখ্ আি
অসু জিি নদহ হজল র্া হয় আি ড়ক। োেজলি কাজেি িত,
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ড়ডমভড়র্ি মাে, োেজলি দুধ, কুড়লত্থ ডাল আিাি হাাঁস মুেিীি ড়ডম।
মািংস িলজর্ োেজলি নলামর্ুত েলসাজো মািংস। মার্াটা ড়দজল
নিড়শ খ্ুড়শ হয়। আিাি মাজে মাজে উড়ে ড়েিাড়মষাশী। শুধু কুশ
নচ্জিাে।
নকর্ুি সাজর্ িাহুি ড়িক সখ্য নেই, ড়কন্তু ভাই ভাই িজল দুজজে
একসাজর্ই ন াজি। র্জি িাহুি নকর্ুজক একটু অপেন্দ। কািি
িাহু ি ’দা হজলও নকর্ুি ভয় আজে, কখ্ে ড়ক নোিল মাজি !
কািি, িাহু পিকায়া গ্রহ। অেয গ্রজহি োয়ামাত্র (জজযাড়র্জষ
ড়চ্িকালই িাহু গ্রহেজিি োয়া আি নকর্ু আকাজশি উল্কাড়দ
নজযাড়র্ষ্কজক নিাোয়। নকাজত্থজক এই ভুল ধািিা এজসজে জাড়ে ো
নর্ ভাির্ীয় নজযাড়র্ষ োড়ক িাহু নকর্ুজক আি পাাঁচ্টা গ্রজহি
মজর্াই একটা গ্রহ ভাজি। ড়কন্তু এজকিাজিই র্া ো। িাহু নকর্ু নর্
গ্রহ নেই, িিি িাহু গ্রজহর্ি আি নকর্ু গ্রজহাতি র্া নজযাড়র্জষ
স্বীকতর্।)
নকর্ুি সাজর্ অজেক নদিজদিী জড় জয়। সাধুসঙ্কড়লেী মজর্
ধূ মাির্ী, গ্রহর্ামল মজর্ ড়েন্নমিা, ড়িোয়ক িহসয মজর্ আশাপূ ি
েিপড়র্, ড়শিিহসয মজর্ অজ াি রুর, পিষ্ণিােম মজর্
কার্িিীর্িযাজুিে আিাি নমরু মজর্ ড়িকটা কালী। ড়কন্তু নকর্ুি সাজর্
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সিজর্জক ড়েড়ি সিকি িজয়জে “কড়ল্ক” অির্াজিি। কড়ল্কজক
ধূ ম্রজকর্ু িলা হয়। কড়ল্ক ধূ মজকর্ুি মজর্া আকাশ নর্জক নেজম
আসজিে।
িভু র্ীশুও িলজর্ে-মােিপুত্রজক নর্ামিা আকাশ নর্জক োমজর্
নদখ্জি।
নকর্ুজক নেে র্িে ধজমিি উত্থাজেি কািি িজল মজে কিা হয়।
আর্ি ধজমিি অহিংকাি ভাঙজর্ অোর্ি ধমিজক হাড়র্য়াি কজিে নকর্ু।
পিজদড়শক আক্রমিও হয় এই জেয। নকর্ু র্ুোে ড়টজয় র্াজক।
ড়িেি এজে র্াজক। আমূ ল পড়িির্িে। পুজিাজোজক নশষ কজি
ের্ুেজক আজেে। িজয়াজজে এক সূর্ি বিংস কজি আজিক ের্ুে
সূর্ি সত ড়ি কজিে।
র্জি এমড়েজর্ নকর্ু খ্ুি ভাজলা। অজল্প সন্তুি। একোড়ে কুশ ড়দজয়
পুজজা কিজলই মহািলয় নর্জক িাাঁড়চ্জয় নদে।
এমেড়ক আমাজদি ভািজর্ ড়িজশষর্িঃ দড়িি ভািজর্ নকর্ু-নক
নদির্া রূজপ পূ জজাপাি কিা হজয় র্াজকে ও ওোি পতর্ক মড়ন্দি
আজেে নর্মে অেযােয নদিজদিীি র্াজকে।
র্জি আমাি নকর্ুি সিজচ্জয় ড়িয় ড়দক নর্টা লাজে, নসটা হজলােিগ্রহ মজধয সিাই আশীিিাদ কজি, ড়কন্তু নকর্ু িিাম কজি। নকর্ু
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ড়িেম্রর্াি মূ র্ি িকাশ। নর্ ড়িেম্র নকর্ু র্াজক িিা কজি, নর্ নিড়শ
অহিংকাজি মার্া ো ায়, নকর্ু র্াজক নোিল মাজি।
এক নোিজলই েড়ি, এিকম আি ড়ক।
গ্রহড়িোয়ক নকর্ুি জয়।

র্র্যসূত্র- সূিজ কুমাি দাশ
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পাি-িড়র্ড়ক্রয়া
ড়েজিদজে- নদিড়ির্া ন াষ
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িইজয়ি োম- িািংলাি নসিা েল্প সিংকলে
িকাশজকি োম- সর্যিাে িায়
িকাশেী- সর্যোিায়ে িকাশে
মুড়রর্ মূলয- ১৪০ টাকা
পাি-িড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ

সর্যিাে িায় সিাড়দর্ এই িই অর্িাৎ িািংলাি নসিা েল্প সিংকলে
িইড়ট আটড়ট ড়িখ্যার্ নলখ্ক-নলড়খ্কাজদি ড়ভন্ন স্বাজদি নমাট ২৫ড়ট
েল্প ড়েজয় েড়ির্। এই িইজয়ি েল্পগুড়ল প জল পািক নদখ্জর্
পািজিে, কখ্জো িহসযজভজদি কাড়হেী, খ্ুজেি কাড়হেী, সামাড়জক
ড়চ্ত্র ইর্যাড়দ আিও োো স্বাজদি কাড়হেীজর্ ভিপুি এই সিংকলে
িইড়ট। এই িইড়ট সিাদক সর্যিাে িাজয়ি সু দী ি অধযায়জেি
সু স্পি িড়র্েড়ি। িইড়টি িেদ, িড়র্ড়ট পতষ্ঠাি মাে এিিং িড়র্ড়ট
েল্প সড়র্যই িশিংসেীয়। শড়তপদ িাজগুরু, শীজষিন্দু মুজখ্াপাধযায়,
মহাজশ্বর্া নদিী িভতড়র্ নলখ্ক নলড়খ্কাজদি অসাধািি নলখ্েীজর্
সমতদ্ধ 'িািংলাি নসিা েল্প সিংকলে' িইড়ট। র্াই, স্বল্পমূ জলয ড়িখ্যার্
নলখ্ক-নলড়খ্কাজদি েজল্পি স্বাদ নপজর্ পািকেি এই িইড়ট ড়কজে
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প জর্ই পাজিে। আশা িাখ্ড়ে, পািকেজিি কাজে এই িইড়ট র্জর্ি
সমাদত র্ লাভ কিজি।
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সিংস্কতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- নেহা িায়
सुभाषितम् आशा नाम मनुष्याणाां काषिदाश्चर्यशृङ् खला।
र्र्ा बद्ााः प्रधावन्ति मुक्तान्तिष्ठन्ति पङ् गुवत्।।

সু ভাড়ষর্ম্ আশা োম মেু ষযািািং কাড়চ্দাির্িশতঙ্খলা।
র্য়া িদ্ধািঃ িধািড়ে মুতাড়িষ্ঠড়ে পেুিৎ।।
অর্ি আশা োমক এক অদ্ভুর্ ও অদত শয ড়শকল দ্বািা মেু ষয জীিে
আির্িভাজি িভাড়ির্।
নর্ এই িাাঁধজে আিদ্ধ নস চ্িল ভাজি সদাই পাজক ু জি পজ আি
নর্ এই িাাঁধে মুত নস সদাই ড়স্থিভাজি শাড়েজর্ র্াজক।।
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং
ড়লজখ্জেে- ব্রর্র্ী দাস
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ড়কেু ড়জড়েস আমাজদি জীিজে আলাদা এক অেু ভূড়র্ি জায়ো ড়েজয়
র্াজক। আমাি কাজে নেটফড় িং অজেকটা র্াই। ড়েজজি মর্ কজি
ড়েজজি ভািোগুজলা সাড়জজয় িাখ্র্াম অজেক নোটজিলা নর্জকই,
ড়কন্তু িলা হজয় ওজিড়ে কখ্েও কাউজক। আমাি নসই ো িলা
কর্াগুজলা িলাি মর্ িন্ধু হল নেটফড় িং।
আমাি নলখ্া ির্ম িকাশ পায় এই পড়ত্রকাি হার্ ধজিই। নসই
ড়দেটাি অেু ভুড়র্ আজও আমাি কাজে অমড়লে। র্ািপি হয়জর্া
আিও অেযােয পত্র-পড়ত্রকায় নলখ্া পাড়িজয়ড়ে, িকাশও নপজয়জে।
ড়কন্তু জীিজেি ির্ম সিড়কেু ই সিাি নর্জক আলাদা। নসই
আজিেটা নকােড়কেু ি সাজর্ই র্ুলেীয় েয়। আমাি নিজত্রও র্াি
িযড়র্ক্রম হয়ড়ে।
নেটফড় িং এি হার্ ধজিই পড়িচ্য় হয় িহু নলখ্জকি সাজর্।
র্াজদি নকউ নিশ অড়ভজ্ঞ আিাি নকউ আমাি মর্ই আেজকািা।
নেটফড় িং এি কতড়র্ত্বটাই এখ্াজে, ের্ুজেি সাজর্ পুজিাজোি
পড়িচ্য়। আমিা র্ািা এজকিাজিই অেড়ভজ্ঞ র্ািা নর্মে ড়শজখ্ড়ে
অজেক ড়কেু আিাি ড়েজজি অড়ভজ্ঞর্াও ভাে কজি ড়েজয়ড়ে
সকজলি সাজর্। ড়েজজজক িকাশ কিাি নর্ সু জর্াে নেটফড় িং
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আমাজক ড়দজয়জে র্াি জেয আড়ম নেটফড় িং এি কাজে সড়র্য
কতর্জ্ঞ।
নেটফড় িং এি জেয সিসময় র্াকজি আমাি শুজভো আি
ভাজলািাসা। আোমীজর্ আমাজদি নেটফড় িং আিও এড়েজয় র্াক,
আিও নিড়শ নিড়শ মােু জষি মজেি মড়িজকািায় জায়ো কজি ড়েক
এই আশা িাড়খ্।
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িড়িিাজিি দুপুি....

হিাৎ নফাজেি Whats App িা Messenger এ
নমজসজ আসাি শে...

Whats App িা Messenger এ এজসজে নেট ফড় িং
এি ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড কিাি ড়লঙ্ক...

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

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এি নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এি ড়েয়ড়মর্ পািক। এিাি আমিা শুেজর্ চ্াই
আপোি অেুভূড়র্।
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নেট ফড় িং প জর্ আপোি নকমে লাজে? ের্ুে আি
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোি মর্ামর্। এই ড়িজশষ
সিংখ্যায় আপড়ে ড়ক নকাে শুজভো-িার্িা ড়দজর্ চ্াে?

র্াহজল ড়লজখ্ পাড়িজয় ড়দে আপোি অেুভূড়র্ি কর্া
Whats App িা Mail এ। র্া িকাড়শর্ হজি
"পািজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং" ড়িভাজে। সজে পািাে
আপোি োম ও ড়িকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com

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

**পিমািু কড়ির্াি ড়িভাজে র্ড়দ ড়েজজি নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অেিঃড়মল কড়ির্া
পািাে।

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

চ্ল হাড়িজয় র্াই...
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নর্ নর্ ড়িষজয় নলখ্া পািাজর্
পাজিে:▪ে া
▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অিুেল্প (২৫০ শে)
▪ নোট েল্প (১০০০ শে)
▪ িিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শে)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী
▪ ড়িজলষিমূ লক নলখ্া
▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week)
▪ িান্নাি নিড়সড়প (৫০০ শে)
⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজি িা ডক ফিমযাজট Whats
App িা Mail এ
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পািজকি মর্ামর্ নেপজর্যড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লােজে নেট ফড় িং,
আিও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাজদি
netphoring@gmail.com এ সিাদকীয় িসজে মর্ামর্
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ কিজর্ পাজিে এই েম্বি এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজর্ি অেু জিিিা, জাোে
আপোি অড়ভজর্ােও।
পাজয় পাজয় ২০৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়িয়
নেট ফড় িং । নকমে লােজে আমাজদি িড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে।
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আপড়েও পািাে েড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই েড়ি পিির্িী
সিংখ্যায় আপজলাড কিজিা আমিা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজে কজি কযাজমিা, র্জি েড়ি
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজিে ‘’Camera-man of the
week’’ েড়ি পািাজর্ পাজিে নর্ নকাে ড়িষজয়ি ওপি। পািাজিে
নমইজল। আমাজদি নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফিমযাজট পািাজিে।
Whats app No- 7501403002
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সূজর্িাদয়
Camera-man of the week
স্বড়িক নদ
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং
চ্র্ুর্ি িষি, সিংখ্যা-২০৬
১৫ই আেস্ট, ২০২১
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সিাদকিঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভােীয় সিাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।
উপজদিা র্র্া সহ-সিাদক মণ্ডলীিঃ অড়ভড়জৎ দাস,
আড়ল নমািাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্
োেুড়ল ও োজজস মাহমুদ।
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পুেি
িড়র্িািই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই িশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই জাোজর্ পাজিে
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়ির্া, অিুেল্প, েল্প, িিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ
পাড়িজয় 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

