
 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিংখ্যা – ২০৭ 

৪ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৭ 

www.netphoring.com

netphoring@gmail.com

7501403002

ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, নদিড়ির্া ন াষ, ড়িমা কমিকাি।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংিড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- ন ালাম িসুল, র্ন্ময় নদি, সায়েী ন াষ, 
মুড়ি দরুদ, িণড়জৎ সিকাি, নসৌড়মর্ সিকাি, সায়ে 
িড়ণক, নিজাউল িহমাে, পজহলী পাল, নসৌড়মক পাল,  
ভজে কুমাি ড়িশ্বাস, পার্ি নদি পাপাে, ধ্রুিজজযাড়র্ 
সিকাি, নদিড়ির্া ন াষ, িাহুল হালদাি, সালুজো 
সিকাি। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং ন ৌিি নদি। 
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ফড় িং কর্া 
আজ িাখ্ী পূড়ণিমা। এই িাখ্ী পূড়ণিমাি নেপজর্য িজয়জে োো 
ইড়র্হাস। মহাভাির্ নর্জক পাওয়া যায় নয ড়শশুপাজলি ড়দজক 
সুদশিে চ্ক্র েুজ  নদওয়াি সময় কত জেি হাজর্ি আঙু্গল নকজট িক্ত 
নিি হজর্ শুরু কজি। কত েসখ্ী নরৌপদী র্াাঁি শাড় ি আাঁচ্ল 
খ্াড়েকটা ড়োঁজ  র্াাঁি হাজর্ নিাঁজে নদে। নসই নর্জকই শ্রীকত ে র্াজক 
সি ড়িপদ নর্জক িিা কিাি প্রড়র্শ্রুড়র্ নদে। যখ্ে ভিা িাজ-
সভায় দুুঃশাসে নরৌপদীি িস্ত্রহিজণ নমজর্ উজেড়েল, নসই সময় 
ত্রার্াি ভূড়মকায় আড়িভিাি  জট শ্রীকত জেি। ১৯০৫ সাজল িঙ্গভজঙ্গি 
ড়িজিাড়ের্া কিজর্ িাখ্ীজক গুরুত্বপূণি মােযম ড়হজসজি িযিহাি 
কজিড়েজলে িিীন্দ্রোর্ োকুি। নস িেি ড়িড়টশ সিকাি িঙ্গভজঙ্গি 
কর্া ন াষণা কজি জাোয় নয এই আইে কাযিকিীি হজি ১৯০৫-
এি ১৬ অজটািি। নসইসময় েমি-িণি ড়েড়িিজশজষ িঙ্গভজঙ্গি 
ড়িজিাড়ের্ায় মােুষ শাড়মল হয়। কড়িগুরু এই ড়দেড়টজক িাড়খ্ িন্ধে 
উৎসি ড়হজসজি পালে কিাি ডাক নদে। ড়েক হয়, ওই ড়দে 
িািংলাি মােুষ পিস্পজিি হাজর্ নিাঁজে নদজিে হলুদ সুজর্া। িািংলায় 
ড়হনু্দ ও মুসড়লমজদি মজেয সম্প্রীড়র্ ও নসৌভ্রার্ত ত্বজক ফুড়টজয় 
রু্লজর্ই এই উজদযা  নেে কড়িগুরু িিীন্দ্রোর্ োকুি।  



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৭ 

 একড়ট রাড় মা নিখ্া দুুঃজখ্ি আাঁকা 

ন ালাম িসুল 

 
আমিা নভজস আড়ে 

আমাজদি জীিে জাহাজজ কজি চ্জল ন জে 

 

িন্দজিি জজল িাড়ত্র োমজে 

জল আি িাড়ত্রি মহাকাজলি ওপি ঈ জলি  ড়  

আমাজদি ড়ে িণ্ট নিজজ চ্জল 

উোও নিললাইে উড় জয় ড়েজয় যায় িে জঙ্গল 

 

আমিা নসই পযিন্ত ড় জয়ড়েলাম যর্দূি জলিায়ু 

 

আকাজশি কয়লাি ড়েজচ্ অজপিাি প্রহজি েিত্রিা জ্বলজে  
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আি নেুঃশজেি নভর্ি নসই সি জলিাড়শ যা আমাজদি নচ্াজখ্ি 
জজলি মজর্া স্বােীে 

 

একড়ট রাড় মা নিখ্া দুুঃজখ্ি আাঁকা। 
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ড়েস্তব্ধর্াি নমহড়ফল 

র্ন্ময় নদি 
 

দী ি পর্ পাড়  ড়দজয়ে এর্ড়দে... 

র্াজমা ! এিাি একটু ড়জড়িজয় োও 

 

ড়ক খ্াজি িজলা ? 

ভাজা মযাড়  আি টমযাজটা সস আজে। 

নিার্ল ভিড়র্ নিড ওয়াইে... 

দুজটাই নর্ামাি ড়প্রয় 

 

িাইজি এখ্ে ড়েশুড়র্ িার্। 

নিজর্ি নচ্য়াি সাড়জজয়ড়ে িািান্দায় 

টি নর্জক ঝুলজে অড়কিড 

ভাজলািাসাি আড়দম  ন্ধ চ্ািপাজশ 
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হার্ মুখ্ েুজয় এজসা। 

র্ািপি নর্ামাি নভজা চু্জল নসজজ উেজি 

ড়েস্তব্ধর্াি নমহড়ফল। 
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আমাজদি আিাি নদখ্া হজি 

সায়েী ন াষ 

                 
আমাজদি আিাি নদখ্া হজি 

ো ো ড়েক কড়ির্াি ভাষায় 

"োেড়সাঁড় ড়টি র্ীজি" আি হয়জর্া নফিা হজিো আমাজদি... 

অর্িা কাাঁোলী-চ্াাঁপাি  জন্ধ মার্াল নকাজো সজন্ধযি নশষ োয়াপর্  

নপড়িজয় ো আমাজদি নদখ্া হজি... 

 

আজ নর্জক ড়েক িেি কুড়  পি, 

নিাজকাি সিংগ্রাম নশজষ... 

যখ্ে রু্ড়ম কুাঁড় জয় নেজি ড়কেু সস্তা ড়িলাড়সর্াি টুকজিাগুজলা... 

নটড়িজলি ওপি অিজহলায় পজ  র্াকা শুকজো ফুলগুজলাি ড়দজক 
র্াড়কজয় নর্ামাি নচ্াজখ্ি নকাণ ড়চ্কড়চ্ক কজি উেজলই 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৭ 

নসই নোোজজল িতড়র্ি উপাখ্যাজেি পার্া পালজট আমাজদি আিাি 
নদখ্া হজি... 

হয়জর্া খু্ি ড়ভজ ি নলাকাজল 

অড়ফস ড়ফিড়র্ রু্ড়ম... 

ক্লান্ত নচ্াখ্ িা াজল জাোলায়... 

হালকা হাওয়ায় জুড় জয় ন জল নচ্াখ্ 

চ্াইজো রু্ড়ম আিাি নদখ্া নহাক... 

হোৎ কাজে আসজলা নভজস 

"রু্ই কী নকােড়দে একটু িজ া হড়িো !" 

নখ্য়াজল র্খ্ে এক সমুর িসন্ত িজি 

ড়েক র্িুড়ে ফ্ল্যাশিযাক জুজ  

আমাজদি নদখ্া হজি... 

 

নদখ্া হজিই ! 

নদখ্া হয়... 
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স্বােীের্াি ডাক 

মুড়ি দরুদ 
 

কলজমি ড ায় স্বােীের্াি শহীড়দ যুদ্ধ 

ল াইজয় ঝজিড়েল স্বােীে নদজশি িক্ত, 

ড়িড়টশজদি নখ্দাজো ড়েজলা নিশ শক্ত। 

 

ড়ত্রিঙ্গা পর্াকাি েীজচ্ িাস স্বােীে নদশ 

মহামাড়ি যুদ্ধ কজি এল স্বােীের্াি নিশ। 

স্বােীের্াি ড়দজে ডাক নদয় কলম-িুদ্ধ। 
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নপ্রম 

িণড়জৎ সিকাি 

 

-ওজ া, রু্ড়ম নর্া শুেুই উপলড়ব্ধ কজিা, ড়কন্তু জাজো ড়ক, নকে এমে 
হয় ? নকে এর্ টাে এর্ নপ্রম ?  

-জাড়ে ো ওসি - নপ্রম কিজর্ হয় র্াই কড়ি - 

 

-জাজো ো ! এর্ ড়মড়েট এর্ ড়দে এর্ িেি নকজট ন ল, র্াি 
পজিও িলজো জাড়ে ো ! 

-ো !  

-িলড়ে র্জি, নশাজো - 

নর্ামাি অন্তজিি সাজর্ আমাি অন্তজিি সিিদা এক নচ্ৌম্বক আজিশ 
হয়  

ড়িপিীর্ নমরু িজলই পািস্পড়িক এই আকষিণ  

এর্ নমাহ এর্ ভাজলািাসা এর্ কাজে আসা - 
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ওুঃ! আচ্ছা ! র্াই িুড়ঝ-ই ?  

হযাাঁ র্াই -। 

আচ্ছা, এটা ো হয় োই পািজল, এটা নর্া িলজি - 

নর্ামাি অন্তি আি আমাি অন্তি এক জায় ায় হজলা ড়ক কজি ?  

জাড়ে ো ! িজলা ো- !  

এটাও জাজো ো? সি ভুজল ন জো ? নর্ামাি ওটা মার্া, ো োই ?   

-যাই িজলা, উত্তি নর্ামাজকই ড়দজর্ হজি৷     

-ড়েক আজে। িলড়ে র্জি নশাজো - 

আমাি অন্তজিি অড়ভকষিজ িজলি টাজে নর্ামাি অন্তি আমাি 
অন্তি নকজন্দ্র চ্জল আজস, 

আি এই অড়ভকষিজ টাে আজে িজলই রু্ড়ম আমাি কাে নর্জক 
দূজি সজি নযজর্ পাজিা ো  

যর্ই সজি যাওয়াি নচ্ষ্টা কজিা ো নকে শুেু আমািই চ্ািপাজশই 
ন াজিা  

িুঝজল এিাি ?  

হুাঁ। ড়কন্তু মাঝখ্াজে নয নদয়াল ?  
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-ও নদয়াল নকাজো িাো েয়, ওজক নভদ কজিই আজস। ড়কভাজি 
জাজো ?  

-ড়কভা-নি-এ ?  

-আমাজদি দুই হৃদজয়ি মাঝখ্াজে এক ন াপে সুিঙ্গ কাটা আজে 
র্াই ড়দজয় - 

আি প্রাণ নকজন্দ্র ত্বিণমন্দে ড়কেুই র্াজক ো িজল দুই অন্তি 
িন্ধজে অটুট র্াজক   

র্ািা পিস্পি আড়লঙ্গজে মত্ত হয় ভাজলািাসাি চু্মু খ্ায়  

পিস্পি নদজখ্  ি ন াোজোি কজর্া িড়িে স্বপ্ন  

 জে মত্ত র্াজক দুজজে।  

র্াহজল এিাি িুজঝজো ড়ক ?  

ওুঃ িুঝলাম ! র্া হজল এই হজলা নপ্রম !! 
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জীিে যুদ্ধ 

নসৌড়মর্ সিকাি 

 
জীিজেি সিংজ্ঞা খু্াঁজজর্ খু্াঁজজর্  

প্রর্ীড়ির্ জীিে দাাঁড় জয় আজ খ্াজদি ড়কোজি... 

উত্তিহীে প্রশ্নপজত্রি মুজখ্ামুড়খ্ হজর্ হজর্ 

কাজলি ড়েয়জমই  েীভূর্ নম মালাি 

সঞ্চাি হজয়জে জীিজেি এক ফাড়ল আকাজশ... 

চ্াওয়া-পাওয়াি পািায় ড়েড়ক্তজর্ মাপা হজয়জে 

জীিজেি নিাঝা... 

র্াি জেযই ড়ক অজপিাি প্রহি ন াজে জীিে ? 
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নেট ফড় িং এি পি নর্জক সকলজক জাোই িাখ্ী 
পূড়ণিমাি শুজভচ্ছা। 
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আমাজদি ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্কিজণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযা াজযা  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 । 
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ফড় িং এি ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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োিািাড়হক উপেযাস- 

হাড়িজয় নফজলড়ে 

সায়ে িড়ণক 

(পূিি প্রকাজশি পি) 

প্রর্ম খ্ণ্ড 

সপ্তম পড়িজচ্ছদ 

 

ড়লফ্ট ড়দজয় উজে নসজকন্ড নফ্ল্াজি র্ামল ড়হয়া আি অয়ে। ড়হয়া 
িলল, “নর্াি এই ফ্ল্যাজট নিােহয় ড়র্ে-চ্ািমাস পজি ঢুকড়ে। 
অিশয নর্াি সাজর্ই নর্া আমাি এর্ড়দে পজি নদখ্া। নর্াি সাজর্ 
নশষ নদখ্া এই ফ্ল্যাজটই হজয়ড়েল।” 

ড়হয়া নসিাি নসৌময-ি সাজর্ নি াজর্ এজস অয়জেি ফ্ল্যাজট 
এজসড়েল। নিড়শিজণি জেয ো হজলও, অে সময় নর্জকই র্ািা 
চ্জল ন ড়েল। 

অয়ে মাজঝমজেযই নসৌময-ি জায় ায় নস ড়েজজজক ড়েজয় আজস। 
ভাজি, যড়দ নস নসৌময-ি িদজল ড়েজজই র্াকজর্ পাির্! ড়হয়া 
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হয়জর্া সড়র্যই খু্ি খু্ড়শ র্াকজর্ পাির্ সিসময় ; ড়কন্তু, নসসি 
নর্া আি নভজি কাজ নেই— অয়ে র্াি ড়েজজি ভুজলি জেয নসই 
জায় াটা হাড়িজয় নফজলজে। 

অয়ে যখ্ে কর্াি মাজঝ-মাজঝই িজল ওজে, নসৌময নকমে আজে? 
নসৌময নকার্ায় আজে? — এসি কর্া িলজর্ ড় জয় র্াি ড়েজজিও 
 লা আটজক আজস। নস িলজর্ চ্ায় ো ড়েকই, ড়কন্তু র্াি িলা 
ো া উপায়ও নেই। কািণ, যর্ই নহাক নস একজে ড়হয়াি ভাজলা 
িনু্ধ। র্াি উড়চ্র্, ড়হয়াি ভাজলা-মন্দ, সুখ্-দুুঃজখ্ি খ্িি নেওয়া। 

অয়জেি প্রজশ্নি উত্তজি যখ্ে নস িজল, নস ভালই আজে— িা, অেয 
ড়কেু। র্খ্ে অয়ে নযে িুঝজর্ পাজি, র্াি  লাি নভর্জিও 
নকার্াও একটা ড়কেু আটজক র্াজক, র্ািই মর্। অয়ে নসসি আি 
প্রকাজশয িজল ো, পাজে ড়ক ো ড়ক নভজি িজস! অর্িা, র্াজদি 
িনু্ধজত্বি মজেযও যড়দ আিাি ভািে েজি! 

ড়হয়াি সাজর্ নসৌময-ি আজ ই চু্ড়ক্ত হজয় ড়েল, নয, “আমাজদি 
মজেযকাি সম্পকি আমাজদি কাজে। ড়কন্তু কখ্েও এমে কর্া িলজি 
ো, যাজর্ অয়ে আি আমাি িনু্ধত্ব েষ্ট হজয় যায়। রু্ড়ম নর্া এজসে 
আমাি জীিজে ড়কেুড়দে হল, ড়কন্তু অয়ে আমায় িুজঝজে। ও যজর্ষ্ট 
আমায় মযিাদা নদয়, সম্মাে কজি। আি ওি কাজে যড়দ আড়ম 
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আমাি নকাজো গুরুত্বই ো ড়দজর্ পািলাম, র্জি ড়কজসি এই 
িনু্ধত্ব! 

—র্াই নর্ামায় আজ ই িজল িাখ্লাম, যাজর্ আমাজদি িনু্ধজত্বি 
মাজঝ চ্জল ো আজসা।” 

নসৌময এমড়ে নেজল ভাজলা, নিশ শান্ত প্রকত ড়র্ি।  াজয় নপর্া, 
চু্লগুজলা নোট েিজেি। কর্ািার্িা, চ্ালচ্লজে র্াি েম্র ভািটা 
নদখ্া যায়। নসৌমযি প্রড়র্ অয়জেি মাজঝমজেয িা  হজলও, খু্ি 
সামােয। র্াি সাজর্ কর্া িজল মজেই হয় ো, নস ড়হয়াি হিু িি। 
মজে হয় নযে, দুই িনু্ধ একসাজর্ িজস  ে কিজে। আিাি ড়কেু 
ড়কেু সময় অয়ে নভজি িজস, ‘নসৌময এর্ ভাজলা মাইজেি একটা 
চ্াকড়ি কজি—  াড়  আজে, িাড়  আজে, আি ড়ক-ই িা লাজ । র্াি 
নচ্জয়ও ি  কর্া নস িাহ্মণ, ড়হয়াি িািা-মাজয়ি পেজন্দি একজে 
নেজল। আড়ম নর্া কখ্েই ওজদি িাড় ি জামাই হজয় উেজর্ 
পাির্াম ো— যড়দও, এটাই স্বাভাড়িক ! 

এটাই হয়জর্া অদতজষ্ট নলখ্া ড়েল।’ 

ড়হয়াি চু্ড়ক্তজর্ নসৌমযি পুজিাপুড়ি সহমর্ ড়েল। নসও চ্ায়ো, ড়হয়া 
কখ্েও অসুখ্ী র্াকুক— র্াি মজেয দুুঃজখ্ি োিা নেজম আসুক। 
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র্াই, যখ্ে ইজচ্ছ ড়হয়া অয়জেি সাজর্ নদখ্া কির্। এমেড়ক, মাঝ 
িাজর্ অয়জেি নকাজো ড়িপজদি কর্া শুেজলও নদৌঁজ  চ্জল নযর্। 

দিজাি চ্াড়িটা খু্জল অয়ে িলল, “নদ, নর্াি িযা টা নদ— নভর্জি 
আয়।” 

জুজর্াজজা া নভর্জি নিজখ্ দিজাটা িন্ধ কিল ড়হয়া। িলল, 
“অয়ে! আড়ম আজ  নেশ হজয় নেই। আড়ম নদড়খ্ ড়কেু িাোজো 
যায় ড়কো” 

অয়ে িান্না জিি ড়দজক র্াকাল।  ড় ি ড়দজক র্াড়কজয় নদখ্ল, 
সাজ  এ াজিাটা িাজজ। 

অয়জেি িািা-মা চ্ািড়দে আজ  র্াজদি ড়েজজজদি িাড়  চ্জল 
ন জে। অয়জেি নিাে রুড়মি ড়কেুড়দে িাজদই ফাইোল পিীিা। 
র্াই এখ্ে ওি িািা-মা মাসখ্াজেক রুড়মি সজঙ্গই র্াকজি। 

ড়র্েিেি হজয় ন জে অয়জেি িািাি ফ্ল্যাটটা নকোি। অয়ে-ও র্াি 
ড়েজজি জমাজো ড়কেু টাকা এিিং িই ড়িড়ক্রি টাকাগুজলা ড়দজয়জে। 
পজি দু’জে ড়মজল ফ্ল্যাটটা ড়কজে ভাজলামর্ে সাড়জজয়জে। আি 
র্াো া নমইে টাউজেি মজেয অয়জেি একটা ফ্ল্যাট নেওয়াি ইজচ্ছ 
ড়েল আজ ি নর্জকই। ড়িড়ভন্ন প্রকাশো সিংস্থাগুজলায় যাওয়া-আসাি 
জেয র্াি িাড়  নর্জক খু্ি অসুড়িজে হর্, মাজঝমজেযই নহাজটল িুক 
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কজি র্াকজর্ হর্। র্াই েীজি-েীজি একটা পড়িকেো কিজর্ 
কিজর্ ফ্ল্যাটটা ড়কজেই ড়েল। 

িার্রুম নর্জক নভজা মুখ্ ড়েজয় নিি হল ড়হয়া। অয়জেি ড়দজক 
র্াড়কজয় মুখ্ মুেজর্ মুেজর্ িলল, “যা— রু্ই এিাি হার্-মুখ্ েুজয় 
নিস্ট কি, আড়ম ড়কেু একটা িাোই।” 

ড়হয়া িান্না জি ঢুজক চ্াউড়মে নসদ্ধ কিল। অয়ে র্াি সামজে ড় জয় 
কাাঁজেি ওপজি হার্ ড়দজয় িলল, “এই নয, িাাঁেুড়ে! আপড়ে ড়ক 
চ্াউড়মে িাোজচ্ছে আমাি জেয?” 

“আজজ্ঞ হযাাঁ! নলখ্ক মশাই” 

ড়কেুিণিাজদ চ্াউড়মজেি নেট দুজটা দু’হাজর্ ড়েজয় অয়জেি সামজে 
এজে িাখ্ল। অয়ে িলল, “সািোজে !” 

ড়টড়ভটা অন্ কিল অয়ে। ড়হয়াজক িলল, “মুড়ভ নদখ্ড়ি?” 

ড়হয়া উত্তজি িলল, “হযাাঁ” 

অয়ে ড়কেুিণ পি নসাফা নর্জক উজে ড়েজজি পাজশ ড় জয় দাাঁ াল। 
ড়েজজি নভর্জি িাখ্া নিড ওয়াইজেি নিার্লটা ড়েজয় নসাফায় এজস 
আিাি িসল। ড়হয়া র্খ্েও একদতড়ষ্টজর্ ড়সজেমা নদজখ্ চ্লজে। 
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নটড়িজলি উপি িাখ্া ওয়াইে গ্লাসগুজলাজক নসাজা কিজর্ কিজর্ 
অয়ে ড়জজ্ঞাসা কিল, “ড়িঙ্ক?” 

ড়হয়া িলল, “ওয়াইে ! ওহ্, নদ” 

গ্লাজসি মজেয খ্লখ্ল শে কজি নস ওয়াইে ঢালল। ড়হয়াজক িলল, 
“নে— 

আচ্ছা ড়হয়া ! রু্ই নয আমাি সাজর্ র্াকড়েস, নকাজো প্রিজলম হজি 
ো নর্া?” 

ড়হয়া গ্লাজস অে চু্মুক ড়দজয়, ড়িজমাট ড়েজয় ড়টড়ভটা অফ্ কিল। 

ড়হয়াি এিকম ড়ি-অযাজট অয়জেি মজেযকাি শিীজিি ড়কেু অঙ্গ 
উজত্তড়জর্ হজয় উেল। 

ড়হয়া অয়জেি পাজয়ি উপি উেল— র্াি মুজখ্ি ড়দজক মুখ্ কজি, 
ড়েজজি লম্বা চু্লগুজলা 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 চু্মুক ড়দজয় নযে উজত্তড়জর্ হজয় ন ল 
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দুজজেই। ড়হয়া র্াি সু ন্ধী চু্লগুজলা হার্ ড়দজয় নিাঁজে ড়েজলা এিিং 
অয়জেি নোাঁজট র্াি ড়েজজি িািা নোাঁট আলজর্াভাজি িাখ্জলা। 

ক্রমশ, দুজজেি উজত্তজো িা জর্ লা ল— র্ািা ড়েজজজদি 
নপাশাক খু্লজর্ শুরু কিল। অয়ে ড়হয়াি নোাঁজট-নোাঁট নিজখ্ র্াজক 
নকাজল রু্জল ড়েজয় ড়িোোয় চ্জল ন ল। 

নটড়িল লযাম্প জ্বলজে।  জিি নভর্িটায় হলুদ আিো আজলায় 
নঢজক ি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 নয এই ভাজলািাসা, নপ্রম সমূ্পণি ড়েষ্কাম। র্ািা এজক 
অপজিি কখ্েও হজি ো নজজেও, শািীড়িক িন্ধজে আিদ্ধ হজয় 
ন জে। 

অয়ে মুখ্ উাঁড়চ্জয় িলল, “ড়হয়া ! এটা ড়ক আমাজদি এড়পক 
নস্টাড়ি?” 

নস নহজস িলল, “রু্ই 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 
নযজর্ চ্াই ো, যাজর্ র্াজদি এর্টুকুও িুঝজর্ অসুড়িজে হয়।” 

 (ক্রমশ— র্তর্ীয় খ্ণ্ড) 
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 ুজি–ড়ফজি 

নিজাউল িহমাে 
 

ওই সমস্ত সুখ্ 

যা ড়কজেড়েলাম 

কেোয় ; 

কলজম ড়িড়ক্র কড়ি, 

ড়িড়েমজয় ড়িড়লফ ! 

ড়কন্তু, "নস" ড়মজশ র্াকা 

স্বজপ্নিা, স্বড়স্ত নপল কই ? 

র্াই, র্াজক 

ড়লখ্জর্ ো চ্াওয়া, 

ভািজর্ ো চ্াওয়া। 

র্িু, 

নকে ড়ফজি ড়ফজি আসা ? 
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মােজর্ ো চ্াওয়া 

িযর্ির্াি সিংিাদ 

চ্াপা পজ  িাড়লজশ, 

আি, ড়ফজি ড়ফজি আজস 

কলজমি  াজ । 
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িযস্তর্া 

পজহলী পাল 
 

আড়মও এখ্ে িযস্ত ভীষণ 

সকাল-সজন্ধ অজেক কাজ 

 জি-িাইজি ড়মজল নযে 

ড়দেিদজলি কুচ্কাওয়াজ। 

আজ ি মর্ সময় নকার্ায় 

িাজজ িকা, নমজসজ নফাে 

অিসি আি িাড়খ্ড়ে র্াই 

নপজলও নচ্ো  জিি নকাণ। 

অভাি নর্মে নিাে কড়িো 

সিই আজে নদখ্জল পি 

ভািজল নিড়শ নিা  িাজ  িই 

িতড়র্ি িিফ, ভীষণ জ্বি। 
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সহজ সহজ ভািড়ে এখ্ে 

দু'নয় দু'নয় নযমে চ্াি, 

কড়েে কড়েে র্াকড়ে র্িু 

ভািজর্ অমে চ্ায় নক আি ! 

এক ভািজেি ধ্বিংসলীলাি 

শেিাড়জ ড়িজফািণ 

োই চ্াপা এক সােমহজলি 

'পজিই নর্া এই উত্তিণ। 

আজও নচ্াজখ্ টুকজিা টুকজিা 

জ্বলজর্ নদড়খ্ স্বপ্নভূড়ম 

িদজল যাওয়াই ড়েয়ম যখ্ে 

নকেই িা হই িযড়র্ক্রমী ! 

নকেই িা আি আত্ম ভুজল 

নর্ামায় নর্ামাি মর্ে িুড়ঝ ? 

নকেই িা আি িাড়ত্র নজজ  
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অড়ভমাজেি কািণ খু্াঁড়জ ? 

আজ জীিজেি নচ্ৌকাজে র্াই 

উপজচ্ প া ভীজ ি িািণ, 

ড়েিজ  মােুষ স্বার্ি নমটায় 

আজও র্ািা, এটাই কািণ। 

আজ জীিজেি শত্রু, সার্ী 

আত্মীয় আি িনু্ধজদি 

পড়িড়েটা েীজি েীজি 

ড়মড়লজয় ন জে ড়িনু্দজর্। 

প্রজয়াজে আি আজয়াজজেি 

ফািাক জাড়ে আজ রু্জখ্া  

পাশ ড়ফজি র্াই  ুড়মজয় পড়  

নফাে রু্ড়ল ো িার্ দুজটাি। 

মাজঝ মজেয উজে পার্া 

নদড়খ্ িড়ি েজরুজল 
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িীণাি র্াজি েুাঁইজয় আিুল 

নিশ নর্া আড়ে সি ভুজল। 

কখ্েও হাজর্ কা জ কলম 

কখ্েও কাজট  াে শুজে 

মােুষ ি ই অপেজন্দি 

মে নমজর্ র্াই কাটুিজে। 

আজ জীিজেি সি ড়কেুজর্ই 

প্রাণহীেজদি আস্তাো 

মাে-হুাঁশহীে মােুষ িুঝুে 

এই আড়মটা সস্তা ো। 

জীিে এখ্ে ভড়িজয়ড়ে 

শূেয মজেি ড়িক্তর্ায় 

ড়েজজজক আজ িযস্ত িাড়খ্ 

িযস্ত র্াকাি িযস্তর্ায়। 
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নিামহষিক অড়ভজ্ঞর্া 

নসৌড়মক পাল 

 

আমাি এক দাদা নেে চ্ালায়। ৯ িেজিি অড়ভজ্ঞর্া িজয়জে 
এখ্েও অিড়ে। নর্া নস নিড়শিভা ই িাজর্ি ড়ডউড়ট পায়। নস খু্ি 
সাহসী ড়েল র্াই  ভীি িাজর্ নেে চ্ালাজর্ একটুও ভয় নপর্ো। 
আড়ম ওজক িজলড়েলাম নকাজো ভুরু্জ  অড়ভজ্ঞর্াি সমু্মখ্ীে হজয়জো 
কী নকাজোড়দে ? র্খ্েই ও ড়শউজি উেল। িলল এসি কর্া এখ্ে 
র্াক। ড়কন্তু আড়ম ওজক ো লাম ো। অজেক নজাি কিাি পি ও 
আমাজক িলজর্ িাড়জ হজলা। র্জি ও আমায় শর্ি ড়দজয়ড়েজলা ও 
আড়ম যাজর্ নকাজো মজর্ ওি িাড় ি কাউজক এই ড়িষজয় ড়কেু ো 
িড়ল। আড়ম িাড়জ হজয় যাই। ও িলা শুরু কিজলা। আমাজক িলল 
এটা ওি চ্াকড়িি প্রর্ম িেি ড়েল। িার্ র্খ্ে এ াজিাটা নিজজ 
চ্ড়িশ ড়মড়েট। ও ড়ডউড়ট জেয নস্টশজে নপৌজেড়েল। ড়েক িাজিাটা 
নিজজ কুাঁড়  ড়মড়েজট ওি নেে নপৌোয়। র্াি পি িাইভাি িদল 
হল। দাদা ড়েজজি আসজে িসল। ওজক নযই রুট নদওয়া হজয়ড়েল 
নসই রুজট ও এই প্রর্ম যাজচ্ছ র্াই ও একটু োভিাস ড়েল। ওজক 
এটা িলা হজয়ড়েল নয পুরুড়লয়া নস্টশে নঢাকাি আজ  ও নযে 
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নকার্াও খু্ি একটা ো র্াজম। যাই নহাক ও িওো ড়দল নেে 
ড়েজয়। ড়েক আ াই  ন্টা পি ও পুরুড়লয়াি নর্জক ৩২ ড়কজলাড়মটাি 
দূজি িক্তকো োজমি একড়ট গ্রাজম নপৌোল। ড়েক র্খ্ে িাজড়েল 
িার্ ড়র্েজট নিজজ েয় ড়মড়েট। চ্াড়িড়দজক শুেুই  ুট ুজট অন্ধকাি। 
ও ড়কন্তু নজাজিই নেে চ্ালাড়চ্ছল।র্খ্ে নেজেি  ড়র্ ড়েল 
১০০ড়কড়ম/ ণ্টা, ড়কন্তু হোৎই নেজেি  ড়র্ একা একাই কমজর্ 
র্াকল। র্ািপি ওই অন্ধকাি গ্রাজমি মজেযই নেে নর্জম ন ল। 
যাত্রীিা প্রায় সকজলই  ুজম মগ্ন ড়েল। ড়কন্তু আশ্চজযিি িযাপাি হজলা 
নেে র্ামাি পাঁয়র্াড়িশ ড়মড়েট পজিও নকউ নকে আওয়াজ ো 
কজিই  ভীি  ুজম আচ্ছন্ন নর্জকড়েল। হোৎ একড়ট ড়চ্ৎকাি এি 
আওয়াজ পাওয়া যায়। নেজেি সি লাইট ড়েজভ যায়। হোৎ আমাি 
জাোলাি কাজে একজে পুরুজষি আওয়াজ পাই। নস িলল 
আপোজদি নেে নর্া েষ্ট হজয় ন জে। নভর্জি িজস কী কিজিে। 
নেজম আসুে আমাি কাজে আজলা আজে। সামজেই একটা িসাি 
মজর্া জায় া আজে চ্লুে ওখ্াজে ড় জয়ই িজস সময় পাি কিজিে। 
উড়ে আমাজক িলজলে নভাজিি আজ  নর্া নকাজো ড়কেু কিজর্ 
পািজিে ো, র্াই চ্লুে। এভাজি ড়র্ড়ে অেিির্ নেে সাজহি কজি 
আমাজক ডাকজর্ র্াকজলে। আড়মও ভািলাম এখ্াজে িজস র্াকাি 
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নর্জক েীজচ্ িসা ভাজলা। র্াই নেজম ন লাম েীজি েীজি। অজচ্ো 
মােুষড়ট আজলা েিজলা এিিং আমাজক পর্ নদখ্াজর্ র্াকল। 

নিশ ড়কেুিণ হাাঁটাি পি নলাকটা আমায় িলল িািু িসুে এই 
 াজেি গুাঁড় টায়। নলাকটা আমাি নর্জক একহার্ দূজিই দাাঁড় জয় 
র্াকল। আড়ম ড়জজজ্ঞস কিলাম এই গ্রামটা এর্ চু্পচ্াপ নকে ? 
র্খ্ে নস িলল ো এই গ্রাজম আি নকউ র্াজক ো। একসময় 
র্াকর্। আড়ম িললাম নকজো নলাক নেই এখ্াজে ? র্খ্ে ড়র্ড়ে 
িলজলে িািু আপড়ে নর্া অজেক দূি নর্জক এজসজেে আজ  একটু 
জল খ্াে। এসি কর্া পজি হজি। আপড়ে একটু িসুে আড়ম জল 
নেজয় আসড়ে। একটু পজিই ড়র্ড়ে একড়ট গ্লাজস জল ড়েজয় এজস 
আমাি হাজর্ রু্জল ড়দল। নলাকটাি মুখ্টা অন্ধকাজিি জেয নদখ্জর্ 
পাড়িড়ে। জল নখ্জয় আড়ম ওোজক িললাম এিাজি িলুে নযটা 
িলজি িজলড়েজলে। ড়র্ড়ে িলজলে িািু আপোজক আড়ম অেুজিাে 
এই  টোটা নশাোি পি আপড়ে নিড়শিণ আমাি কাজে র্াকজিে 
ো। নভাি হওয়াি ড়কেুিণ আজ ই আপড়ে নেজেি ড়দজক চ্জল 
যাজিে ও নেে ড়েজয় িওো হজয় যাজিে। িহসযটা নশাোি জেয 
আড়ম এই শজর্ি িাড়জ হজয় ড় জয়ড়েলাম। ড়র্ড়ে িলজর্ র্াকজলে এই 
িক্তকো গ্রাম আজ  খু্ি জমজমাট ড়েল িািু। আজ  এখ্াজে সিাই 
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হাড়স-খু্ড়শজর্ র্াকর্। এইসি েজষ্টি নপেজে ড়েল ড়কেু নোিংিা 
মােুষ আি এই নিললাইে। আড়ম ড়জজজ্ঞস কিলাম নকে, কী 
হজয়ড়েল ? র্খ্ে ড়র্ড়ে িজলে এই নিললাইে মূলর্  ভীি জঙ্গজলি 
মজেয ড়দজয়ই এই গ্রাজম ঢুকর্।র্াই আমাজদি এই গ্রাম ড়েল 
জঙ্গজলি সাজর্ লা াজো। সময়টা ড়েল শীর্কাল। জাাঁড়কজয় শীর্ 
পজ ড়েল নসই ড়দে। কুয়াশাজর্ চ্াড়িড়দক নঢজক ড় জয়ড়েল। এই 
লাইজে আজ  নেে খু্ি কম আসর্। প্রায় নিড়শিভা  নেেই অেয 
িাস্তা ড়দজয় পুরুড়লয়াজর্ ঢুকর্। সপ্তাজহ একটা নেেই এই লাইে 
ড়দজয় নযর্, র্াও নসটা দুপুিজিলায়। ড়কন্তু নসড়দে নসই নেেটা 
অজেকটা নদড়িজর্ নেজ ড়েল। আি এইড়দজক প্রড়র্ড়দজেি মজর্াই 
গ্রাজমি সি িাচ্চািা আেজন্দি সজঙ্গ নখ্লড়েল। ড়কন্তু নসড়দে নেজে 
উজেড়েল নিশ ড়কেু জড়ঙ্গ, িনু্দকিাজ আি আর্ঙ্কিাদী সিং েে। 
নকউ িুঝজর্ই পাজিড়ে নয র্াজদি কাজে প্রচু্ি নিামা ও আজিা 
অজেক ভয়িংকি ড়জড়েস িজয়জে। ন াটা নেজে নসড়দে ড়েল মাত্র ৪ 
জে পুড়লশ ও িিাকমিী। সময় িুজঝ ওিা পুড়লশগুজলাজক খ্র্ম 
কজি নফজল। র্ািপি সকল যাত্রীজদি চু্প কজি র্াকজর্ িজল আি 
নয নকাজো চ্ালাড়ক িা ড়চ্ৎকাি কিজল র্াজক নসখ্াজেই নশষ কজি 
নদওয়া হজি। এিপি নসই জড়ঙ্গ সিং েে েীজি েীজি ন াটা নেেজক 
কিজা কজি নফলল। এিপি র্ািা নপৌোল চ্ালজকি ড়দজক। 
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চ্ালকজক জল নখ্জর্ িলা হল র্াি মার্ায় িনু্দক নেড়কজয়।  ভীি 
 ুজমি ওষুে নমশাজো নসই জল নখ্জয় নেেচ্ালক  ভীি  ুজম 
আচ্ছন্ন হজয় যায়। র্ািপি ন াটা নেেটা শয়র্ােজদি হাজর্ চ্জল 
আজস। নিশ ড়কেু জড়ঙ্গিা চ্জল যায় নেজেি োজদ সজঙ্গ নিামা ও 
আজিা অস্ত্র ড়েজয়। র্খ্ে িাজড়েল ড়িজকল চ্ািজট নিজজ পাঁয়র্াড়িশ 
ড়মড়েট। নিশ ড়কেু জড়ঙ্গ নেজেি  ড়র্ পাোজর্ র্াকল। মাত্র 
পজেজিা ড়কজলাড়মটাি দূজি ড়েল এই গ্রাম। র্ীির্ি  ড়র্জর্ েুজট 
যাড়চ্ছল নসই নেে।  ড়র্ি সকল সীমা পাি হজয় ন ড়েল। ড়েক 
পাাঁচ্টা িাজজর্ যখ্ে পাাঁচ্ ড়মড়েট িাকী র্খ্ে প্রড়র্ড়দজেি মজর্া 
ড়েজজি িাচ্চাজদি  জি ড়েজয় যািাি জেয র্াজদি িািা এিিং মাজয়িা 
নসখ্াজে যাওয়াি জেয িওো হয়। ড়কন্তু ওই ড়দজক ঝজ ি নিজ  
নেজয় আসা ওই নেে জঙ্গল পাি কজি নিললাইজে দাাঁড় জয়,িজস 
র্াকা ওই ড়েষ্পাপ ড়শশুগুড়লজক একভাজি সজজাজি োক্কা মািজলা 
সজঙ্গ সজঙ্গ িদজল ন ল সি দতশয, িজক্তি িেযা িজয় ন ল। নদখ্া 
ন ল ভয়িংকি দতশয। নকাজো িাচ্চা ড়েটজক ন জে নর্া নকউ নকজট 
নকজট পজ  আজে। ড়েজজজদি িাচ্চাি মতরু্য নদজখ্ নকউ মাড়টজর্ 
লুড়টজয় প ল নকউ েুজট নসই ড়দজক যািাি নচ্ষ্টা কিল। ড়েক 
র্খ্েই চ্াড়িড়দজক প জর্ র্াকল নিামা। ন াটা গ্রাম জুজ  নিামা 
প ল। ড়কেু িাড়  গুজ া গুজ া হজয় ন জলা, ন াটা গ্রাজম ড়িভৎস 
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আগুে জ্বলজর্ র্াকল। গ্রামটা নশষ হজয় ন জলা। িক্তকো গ্রাজম 
িজক্তি ে ােড়  হজয় িইল। িক্ত মাখ্াজো নসই নেজেি ইড়িে র্ীি 
নিজ  চ্জল ন ল। এখ্ে িািু আপড়ে হয়জর্া আমাজক িলজিে 
আপড়ে র্াহজল কী কজি নিাঁজচ্ আজেে ? আসজল নিামাি আওয়াজ 
নপজয়ই আড়ম আমাি িাড় ি সজঙ্গ লা াজো পুকুজি ঝাাঁপ 
ড়দজয়ড়েলাম। পুকুজি নিশ ড়কেুিণ ড়েলাম। র্ািপি নিামািাড়জ 
নর্জম ন জল পুকুি নর্জক উেজর্ই নদখ্লাম চ্াড়িড়দক নযে শ্মশাজে 
পড়িণর্ হজয়জ জে। আমাি নচ্াখ্ নর্জক অজঝাজি জল নিড়িজয় 
যাড়চ্ছল। নকউ নিাঁজচ্ আজে ড়কো িজল ড়চ্ৎকাি কিজর্ র্াকলাম 
ড়কন্তু নকউ সািা ড়দজলা ো। অিজশজষ আড়ম নসই অড়ভশপ্ত ড়দেড়টজর্ 
প্রড়র্জ্ঞা কিলাম নয এিপজি নযই নযই নেে এই গ্রাজম উপি ড়দজয় 
যাজি, আড়ম র্াজদি নশষ কজি নদি, এজকিাজি নশষ কজি নদি, 
র্াজদি শাড়স্ত ড়দজয় ো ি। এই িজল আড়ম  লায় ফাাঁস ড়দজয় 
আত্মহর্যা কিলাম। ড়ক হজলা িািু চ্মজক উেজলে নকে আপোি 
নকাজো ভয় নেই। আড়ম আপোজক মািজিা ো। এখ্ে িাড়কটুকু 
শুেুে িািু নভাি হজি আি ড়কেুিণ পি, আড়ম র্াি আজ  
আপোজক সিটা িজল ড়দজয় নেজ  ড়দজর্ চ্াই। ভজয় কাাঁপজর্ 
কাাঁপজর্ িললাম িলুে। ড়র্ড়ে িলজলে ড়র্ড়ে মািা যািাি পিও 
আমাি আত্মা প্রড়র্জশাে নেওয়াি জেয েটফট কিড়েল। আমাি 
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মজেয নকার্া নর্জক নযে প্রচু্ি শড়ক্তি সঞ্চাি  জট ন ল। র্ািপি 
আড়ম যা কিজর্ চ্াইলাম র্াই হড়চ্ছল। র্ািপি নর্জক এই িাস্তায় 
যর্ নেে আসজর্া নসগুজলাজর্ আড়ম  ন্ডজ াল  টার্াম। এইভাজি 
নকাজোড়দে নেে উজে ড়দর্াম নর্া নকাজোড়দে নেজেি িড় জর্ 
আগুে জ্বাড়লজয় ড়দর্াম। এভাজিই ড়দজেি পি ড়দে আড়ম এভাজি 
আমাি আত্মাি দ্বািা প্রড়র্জশাে ড়েজয় যাড়চ্ছ। িািু ড়ক হল ড়কেু 
িলুে। আড়ম র্খ্ে চু্প কজি আড়ে। আমাজক োড় জয় ড়র্ড়ে িলজলে 
এিাজি উেুে। যাে ড় জয় সকলজক িজল নদজিে এই কর্া। যাজর্ 
নকউ নকাজোড়দে এই িাস্তা ড়দজয় নেে ো ড়েজয় আজস। আপোি 
নেে ড়েক হজয় ন জে। এিাজি িওো নহাে, ভয় নেই। আপোজক 
মািাি হজল আপোি সমস্ত যাত্রীজদি সাজর্ই মাির্াম। র্খ্ে 
আাঁর্জক উেলাম আড়ম র্াি মাজে ওিা সকজল মািা ন জে ? 
হাসজর্ হাসজর্ উড়ে িলজলে হা িািু। এি কািণটাও িজল িাড়খ্ 
নযড়দে ওই ড়কেু নিামািাজিা সকলজক ড় জি েজিড়েল র্খ্ে যড়দ 
নেজেি সকজল একজজাট হজয় ওজদি নক যড়দ আটজক ড়দজর্া 
র্াহজল ওই ভয়ািহ ড়দে আমাজদি আি নদখ্জর্ হজর্া ো। কািণ 
আর্ঙ্কিাদীজদি নর্জক অজেক নিড়শ নলাকজে নসই নেেড়টজর্ ড়েল। 
এিপি ড়র্ড়ে র্াি ভয়ােক িক্তমাখ্া মুখ্ কাপ  সড়িজয় নদখ্াজলে। 
র্ািপি আড়ম ঝজ ি  ড়র্জর্ েুজট নেজেি ড়দজক চ্জল ন লাম।জেজে 
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ওোি পি ড়র্ড়ে িলজলে আিাি নদখ্া হজি িািু। নেে ড়েজয় 
নিজিাজোি ড়কেুিণ েজি নপজয়ড়েলাম অট্টহাড়সি আওয়াজ। 
র্ািপি নসখ্াে নর্জক খু্ি র্া ার্াড়  নিড়িজয় আসজর্ 
নপজিড়েলাম। 
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অেুসন্ধােী 

ভজে কুমাি ড়িশ্বাস 

 
আজও নদড়খ্ পজর্ি িাাঁজক ঐ অশ্বজেি র্জল 

অজচ্ো নস শীণিকায়, লম্বা ঝাপ া চু্জল । 

কপাল নিজয় অজ াোজলা চু্ল, নচ্াখ্ গুজলা আ াজল 

দাাঁর্ গুজলাজক আ জল নিজখ্জে ন াপ-দাড়  ড়মজল । 

নকাজেজক এজসজে, নকার্ায় িা নস র্াজক 

প্রড়র্ড়দে টলজর্ টলজর্ চ্জল, পজর্ ঐ ড়দজক । 

নকউ িজল মদ খ্ায় ড়ে নস, মদ ওজক নখ্জয়জে 

পা ল ঐ মার্ালজক মদ পর্ নদড়খ্জয়জে । 

ড়ি ড়ি  কজি ড়ক নযে িজল আি পর্ চ্জল 

হার্ োড় জয় কাউজক নডজক ড়ক নযে নস িজল । 

কখ্জো নস আকাজশ র্াকায় আি কপাজল মাজি, 

ড়কেু ড়ক নস হাড়িজয়জে, ো নপজয় খু্াঁজজে র্াজি ! 
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ি  নকৌরু্হল ! এগুলাম, ড়জজ্ঞাড়সলাম র্াজি 

ো : নস-ই এড় জয় এজলা, নচ্জয় নদজখ্ িাজি িাজি । 

র্াি পি নস ডুকজি কাাঁদজলা, কপাল চ্াপড়িজয় 

নচ্জয়ই র্াকজলা নস পিাস্ত হৃদজয় । 

নদখ্লাম নস আি নকউ েয়- ড়েুঃস্ব মহাজে, 

কজিাোয় ড়েজয়জে নকজ  নসিাি, র্াি সিংসাি-পড়িজে । 

েয় নস পা ল, নস েয় মার্াল- প্রায় মুক প্রাড়ে 

র্াাঁিা চ্জল ন জে, আি আসজি ো- র্িু অেুসন্ধােী ।। 
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নেঋর্ 

পার্ি নদি পাপাে 
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দুগ্ধ সা জি ভাসমাে এই জমু্বদ্বীজপি নকন্দ্রজর্ ড়িিাড়জর্ সুউচ্চ 
নমরুপিির্। নসই পিিজর্ি দড়িণ-পড়শ্চজম িজয়জে কজ্জলাভ 
কত েির্ী পাহা । নসই কত েির্ী পাহাজ ি চূ্ ায় েিিত্নময় 
পুণযজলাক ড়িিাড়জর্। আযিািজর্িি িড়হভূির্ সমস্ত অোযি, নেচ্ছ, যিে 
আড়দ জাড়র্ি সুখ্ময় স্ব িজলাক এই পুণযজলাক। যািা  ঙ্গাি পুণয 
স্পশি পায় ড়ে, ড়কন্তু নপজয়জে সদকজমিি পুণযিতড়ত্ত, যািা পায়ড়ে 
র্ীর্ি-ির্-সােো ড়কন্তু কমিজযাজ  যাজদি আত্মা শুদ্ধ, নসই সকল 
পুণযজলাক মােুজষি অড়ন্তম  ন্তিয এই কত েির্ী পুণযজলাক। 

এই নলাজক সূজযিি ড়কিণ প্রজিশ কজি ো, কজি ো গ্রীজেি 
দািদাহ। এখ্াজে ড়চ্িিসজন্তি আকাজশ ভাস্বি হজয় র্াজক পুণযকমিা 
মােুজষি পুণযপ্রভা। এখ্াজে নভাজ ি অন্ত নেই, নেই সুজখ্ি নকাজো 
সীমা ! নযড়দজক নদজখ্া ড়িলাসময় স্ব িসুখ্ যা ইজন্দ্রি অমিাির্ীজকও 
োে কজি নদয়। মজোময় নকাজষ আিদ্ধ িহ্মজজযাড়র্ এখ্াজে 
সিিসুজখ্ি আোিস্বরূপ অসুিজদহ প্রাপ্ত হয় ও কোন্ত অিড়ে নভা  
কজি চ্জল ড়েজজি পুণযফল। যর্ড়দে ো নসই পুণযিাড়শি ভাণ্ডাি 
ফুিায় ও পুেজিন্ম হয় আিাি এই শষয-শযামলা পতড়র্িীি িুজক, 
ভািজর্ি পুণয মাড়টজর্। 
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যড়দও এই সিিসুজখ্ি আজ ি পুণযজলাজকি সিিত্র নভা ভূড়ম নেই। 
এই ড়দিয োজমি নকজন্দ্র আজে অড়র্ ভয়ািহ নদিশ্মশাে। উদ্ধি 
নর্জক উদ্ধির্ি নলাকও কমিিন্ধজেি িাইজি েয়। পুণযিাড়শ সমাপ্ত 
হজল আিাি ড়ফিজর্ হজয় কমিভূড়ম এই পতড়র্িীজর্। র্াি আজ  
সকল পুণযকমিা স্ব স্ব কজমিি ফল নভা  কজি চ্জল আজস এই 
পুণযির্ী মহাশ্মশাজে। এই মহাশ্মশাজেই পুণযির্ীি অড়েিাজ 
িািসকুলজদির্া নেঋর্ ড়িিাজ কজিে। মহাপ্রপজঞ্চি মহাজডাম 
ড়র্ড়ে ! 

সদাড়শজিি পূিি পূিি মিজদজহি উপি িজস ড়র্ড়ে নদির্াজদি মতরু্য 
নদজখ্ে পিম উিাজস। ইন্দ্র যখ্ে পুণযহীে হজয় ইন্দ্রত্ব হাড়িজয় 
ড়েজজি ড়দিযর্েু র্যা  কজি অড়গ্নপ্রজিশ কজি, র্খ্ে নেঋজর্ি 
নসিকিতন্দ নসই দগ্ধ নদির্েু এজে নভা  নদয় নেঋর্জক। ড়েজজি 
কিাল দিংষ্ট্রািদে ড়িস্তাি কজি ড়র্ড়ে নসামিজস পুষ্ট ইন্দ্রজদহজক 
ন াগ্রাজস নভাজে কজিে। র্া নদজখ্ পুেযিয়ী নদির্ািা ভজয় 
প্রকড়ম্পর্ হয় ! নস ড়ক ভয়াল দতশয ! নস ড়ক চ্িম সর্য ! 

রু্ড়ম নদির্া হও ড়ক হও নদির্াজদি নদির্া, মিজর্ নর্ামাজক 
হজিই। এই োমরূপাত্মক মহাপ্রপজঞ্চ সর্য শুেু মতরু্য, ড়ের্য শুেু 
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কাল ! নেঋজর্ি দুইপাজশ চ্ামিগ্রাহী এই দুই নদির্া র্াই সােজন্দ 
দশিে কজি র্াাঁজদি প্রভুি মতরু্যড়িলাস ! 

পুণযির্ীি সকল আড়ির্িা নেঋজর্ি কত পাকটাজি সিংিড়ির্। যািা 
অসুি হওয়াি জেয নদির্াজদি দ্বািা ড়িো কািজণ প্রিড়ঞ্চর্ হজয়জে, 
যািা শূরাড়দ ড়েম্নিজণি ড়কিংিা েপুিংসক হজয় জন্ম নেওয়াি জেয 
কখ্জো কাজিা কাজে েমিজ্ঞাে পায় ড়ে, িা যািা এমে নদজশ 
জজন্মজে নয নদজশ েজমিি োম  ন্ধ নেই- ড়কন্তু এজর্া ড়কেু সজেও 
যািা েমি পর্ হজর্ সজ  যায় ড়ে িিঞ্চ জ জর্ি উজপিাজক িুজকি 
িল কজি আজিা আজিা সৎকজমি মজোড়েজিশ কজিজে, নসই 
পুণযজলাক িযড়ক্তি ি নেঋজর্ি আিজয় নভা  কজি চ্িম শাড়ন্ত। 
অর্িাৎ একই োজম নেঋজর্ি অেুগ্রহ ও ড়েগ্রহ প্রর্যি কজি 
ড়ত্রজলাকিাসী। 

এই নেঋর্ নদজিি িামাঙ্ক আজলা কজি িজস র্াজকে নদিী কালী। 
র্াাঁি সুদী ি নলাল ড়জহ্বা সুিাসুজিি িজক্ত িড়ির্, র্াাঁি কিাল খ্   
র্জল ড়েড়শ্চন্ত পুণযির্ীি পুণযজভা ীিা-ড়কন্তু ত্রস্ত পুেযিয়ী েশ্বি 
জীজিিা। 
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নেঋর্জদি স্বীয় িিভা কালীি মুজখ্ ড়েিন্তি শিমািংস প্রদাে কজি 
র্াাঁজক র্ত প্ত কজিে ও স্বয়িং নদির্াজদি মতর্ নদজহি খ্পিজি সুিা 
ড়েজয় মুহুমুিহু পাে কজি উন্মত্ত র্াণ্ডি কজিে। 

র্াাঁি সমু্মজখ্ ভক্তিাজ প্রহ্লাদ র্াাঁজক েিড়সিংজহি সাজর্ অড়ভন্ন জ্ঞাজে 
স্তি কজিে। উভজয়ই নয নমরুিণিাড়েপড়র্ অিি িহ্ম ! 

র্াাঁি পড়শ্চজম ড়চ্িিীিী ড়িভীষণ র্াাঁজক স্তি কজিে ড়িেুি পড়শ্চম 
িক্ত্র কড়পলাড়ভে িাম জ্ঞাজে। 

র্াাঁি ডাজে মহাভক্ত ভািী কজেি ইন্দ্র, মহািাজ িড়ল র্াাঁজক িন্দো 
কজিে প্রজাপড়র্ি নদর্যকুলজক অড়পির্ মহামন্ত্র “দ” রূজপ-নর্ামিা 
দয়া কজিা ! 

র্াাঁি িাজম সিিড়িে জীজিি উদ্ধািকািী পিম নিেি দােিিাজ  য়, 
র্াাঁজক িন্দো কজিে সিিগ্রাসী মহাকাল রূজপ। 

নেঋর্জদি ড়েিন্তি  জিে কজি িলজর্ র্াজকে ড়েজজলাকিাসী 
সকল আড়ির্জক-মাভভ: মাভভ:- ভয় কজিা ো ভয় কজিা ো ! 

মতরু্যজক নয ভয় নপজয়জে র্াি ড়েস্তাি নেই, নেঋর্জক নয অিজ্ঞা 
কজিজে র্াি উদ্ধাি নেই। িুর কীট নর্জক প্রজাপড়র্ িহ্মা, 
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সকজলি শিজদহ নসই শ্মশাোড়গ্নজর্ দগ্ধ হয় ও র্াি নোাঁয়াজর্ 
আচ্ছন্ন কত েির্ী ভাস্বি র্াজক পুণযাত্মাজদি প্রভাস্বজি। 

নসই মহাশ্মশাজেি মহাজডাম নেঋর্ ড়েজপত্নী মহাজডামেী কালীজক 
ড়েজয় মত্ত র্াজক েতজর্য,  ীজর্, পাজে ও িড়র্ড়িলাজস। 

ড়র্ড়ে নিেজিি েিড়সিংহ,  াণপজর্যি চ্জণ্ডাদ্দণ্ড, শাজক্তি মহাকাল, 
নশজিি নভিি, নসৌজিি কালচ্ক্র। ড়র্ড়ে ড়দকপাল নেঋর্, 
নদ্বর্াভদ্বর্ ড়িিড়জির্। 

 

র্র্যসূত্র সহায়র্ায়- স্কন্দ পুিাণ, ড়িোয়ক িহসয, আসুিীকে ও 
সুিজ কুমাি দাস 
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সি নপ্রম আমাজদি দু’জোি মজে 

ধ্রুিজজযাড়র্ সিকাি 
 

♂ : রু্ড়মই নর্া িলজর্ িসন্ত আসজি কজি ! 

♀ : ড়ক কিজিা িজলা িসন্ত এজলই নয আমাি অসুখ্ কজি। 

♂ : একটু আড়িি মাখ্াই ? 

♀ : সয় ো, অযালাড়জি হয় । 

♂ : চ্ল র্জি নখ্াাঁপায় নিজে ড়দ  াাঁদা আি পলাশ।  

♀ : ফুল শিীি েুজল খু্ি হাাঁড়চ্ পায়। 

♂ : ফুল আি আড়িি  ড়দলাম নফজল র্জি। চ্জলা িিিং  ুজি আড়স 
সিুজ মাে নর্জক। 

♀ : িড্ড ড়ভ  নসখ্াজে, নদখ্জি নলাজক। িসজর্ আমাি লজ্জা 
কজি। 

♂ : নদখ্জি নদখু্ক।  

♀ : যড়দ নদজখ্ অসুখ্ ! 
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♂ : নহাক ো। ভা  কজিই নেি ো হয়। 

♀ : র্াি নর্জক েীল আকাশ আমাি খু্ি ভাজলা লাজ । 

♂ : রু্ড়ম যড়দ পাড়খ্ হও আড়ম আকাশ হই র্জি। 

♀ : চ্জলা র্জি েদীি পাজ । েদীি েীল নসখ্াজে আকাজশি 
েীজল। 

♂ : র্াই চ্জলা। ড়িগ্ধ িার্াজস নদড়খ্ নর্ামায় প্রাণ ভজি। েদী 
পাজ ি িাস্তায় নপেজে নদওয়াল িাাঁোজো। পাশ নর্জক নিজয় 
কত েচূ্ া। ড়েজচ্ আজে পুিজো নিঞ্চ। আিাজম িসা যাজি র্জি। 

েদীি ওপাজি হালকা নমজ  ক্লান্ত লাল আভা। সূযি নডািাি প্রস্তুড়র্ 
চ্লজে। িার্াসও ফুজলি  জন্ধ মার্াল। প্রজাপড়র্ি মর্ কত েচূ্ াি 
পাপড়  ঝিজে। কাজেড়পজে হালকা সুজি নভজস আসজে িড়িি  াে। 
সময় জ্ঞাে হািাজি শীঘ্রই। 

♂ : হাজর্ হার্ িাড়খ্ র্জি ? 

♀ : িাজখ্া। কাাঁজে মার্া নিজখ্, "পতড়র্িীি সি নপ্রম আমাজদি 
দুজোি মজে"। 
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পাে-প্রড়র্ড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়ির্া ন াষ 
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িইজয়ি োম- িািংলাি নসিা  ে সিংকলে 

প্রকাশজকি োম- সর্যিাে িায় 

প্রকাশেী- সর্যোিায়ে প্রকাশে 

মুড়রর্ মূলয- ১৪০ টাকা 

পাে-প্রড়র্ড়ক্রয়ায়- নদিড়ির্া ন াষ 

  

সর্যিাে িায় সম্পাড়দর্ এই িই অর্িাৎ িািংলাি নসিা  ে সিংকলে  
িইড়ট আটড়ট ড়িখ্যার্ নলখ্ক-নলড়খ্কাজদি ড়ভন্ন স্বাজদি নমাট ২৫ড়ট 
 ে ড়েজয়  ড়ের্। এই িইজয়ি  েগুড়ল প জল পােক নদখ্জর্ 
পািজিে, কখ্জো িহসযজভজদি কাড়হেী, খু্জেি কাড়হেী, সামাড়জক 
ড়চ্ত্র ইর্যাড়দ আিও োো স্বাজদি কাড়হেীজর্ ভিপুি এই সিংকলে 
িইড়ট। এই িইড়ট সম্পাদক সর্যিাে িাজয়ি সুদী ি অেযায়জেি 
সুস্পষ্ট প্রড়র্চ্ছড়ি। িইড়টি প্রচ্ছদ, প্রড়র্ড়ট পতষ্ঠাি মাে এিিং প্রড়র্ড়ট 
 ে সড়র্যই প্রশিংসেীয়। শড়ক্তপদ িাজগুরু, শীজষিনু্দ মুজখ্াপােযায়, 
মহাজশ্বর্া নদিী প্রভত ড়র্ নলখ্ক নলড়খ্কাজদি অসাোিণ নলখ্েীজর্ 
সমতদ্ধ 'িািংলাি নসিা  ে সিংকলে' িইড়ট। র্াই, স্বেমূজলয ড়িখ্যার্ 
নলখ্ক-নলড়খ্কাজদি  জেি স্বাদ নপজর্ পােক ণ এই িইড়ট ড়কজে 
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প জর্ই পাজিে। আশা িাখ্ড়ে, পােক জণি কাজে এই িইড়ট যজর্ষ্ট 
সমাদতর্ লাভ কিজি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২০৭ 

সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- িাহুল হালদাি 
 

सुभाषितम् - 

धनाषन जीषितं चैि परारे्थ प्राज्ञम् उतृ्सजेत्। 

तषिषमत्तो िरं त्यागो षिनाशे षनयते सषत।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

েোড়ে জীড়ির্িং নচ্ি পিাজর্ি প্রাজ্ঞম্ উৎসতজজত্। 

র্ড়ন্নড়মজত্তা িিিং র্যাজ া ড়িোজশ ড়েয়জর্ সড়র্।। 

 

অর্ি - 

একজে িুড়দ্ধমাে ও েেিাে িযড়ক্ত নক অপজিি ড়িপজদ ড়েজজি 
েজেি সদুপজযা  অিশয কিা উড়চ্র্, এই পড়িড়স্থড়র্জর্ েজেি র্যা  
কিাই নিয়, কািণ েজেি ড়িোশ একড়দে ড়েড়শ্চর্। 
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নলখ্জকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং 

ড়লজখ্জেে- সালুজো সিকাি 
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নেট ফড় িং পােক-নলখ্ক মহজল খু্ি পড়িচ্র্ একড়ট োম ! আড়ম 
িযড়ক্ত র্ভাজি ই-পড়ত্রকাি প্রড়র্ ো নসাহা  অেুভি ো কিজলও 
নেট ফড় িং িযড়র্ক্রম। অড়র্মািীি এই প্রড়র্কূল পড়িজিজশ কীভাজি 
োিািাড়হকর্া িজায় নিজখ্ সাপ্তাড়হক পড়ত্রকা এড় জয় ড়েজয় নযজর্ 
হয় র্া আমাি মজে হয় নশখ্া দিকাি নেট ফড় িং এি নর্জক। 
‘ফড় িং কর্া’, এই পড়ত্রকাি নযটা সিজচ্জয় নিড়শ পেজন্দি আমাি 
কাজে। এই ‘ফড় িং কর্া’ ড়েজয় আলাদা কজি ড়কেু িলজর্ নেই, শুেু 
একটা শেই মার্ায় আজস এই ‘ফড় িং কর্া’ি জজেয, নসড়ট '। 
জাড়ে ো নলখ্াজক দতশযকজেি সজঙ্গ রু্লো কিা যায় ড়ক ো, র্িু... 

এো াও িাড়ক ড়িভা গুড়ল নিশ সুন্দি কজি সাড়জজয় রু্লজর্ 
সম্পাদকমন্ডলী নযে িদ্ধপড়িকি! র্াই প্রজর্যক িড়িিাি অজপিায় 
র্াকজর্ই হয় কখ্ে ড়িক্রমদা ড়লিংক দযায়। আমাি ড়েজজি নলখ্া 
প্রকাশ নপজল নর্া নকাজো কর্াই নেই, নযে আহ্লাজদ আটখ্াো হজয় 
পড় । 

আজিা সুদূজি উজ  চ্লুক নেট ফড় িং... 
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িড়িিাজিি দুপুি.... 

 

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

 

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

 

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

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এি নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এি ড়েয়ড়মর্ পােক। এিাি আমিা শুেজর্ চ্াই 
আপোি অেুভূড়র্ি কর্া। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোি নকমে লাজ ? েরু্ে আি 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোি মর্ামর্। আ ামী ১০ই 
নসজেম্বি আসজে নেট ফড় িং জন্মড়দে সিংখ্যা। এই 
ড়িজশষ সিংখ্যায় আপড়ে ড়ক নকাে শুজভচ্ছা-িার্িা ড়দজর্ 
চ্াে? 

র্াহজল ড়লজখ্ পাড়েজয় ড়দে আপোি অেুভূড়র্ি কর্া 
Whats App িা Mail এ। যা প্রকাড়শর্ হজি 
"পােজকি নচ্াজখ্ নেট ফড় িং" ড়িভাজ । 

নসইসাজর্ নেট ফড় িং-নক জন্মড়দজেি শুজভচ্ছা জাড়েজয় 
পাোজর্ পাজিে ড়ভড়ডও-িার্িাও (১ ড়মড়েট - ২ ড়মড়েট) 

সজঙ্গ পাোে আপোি োম ও ড়েকাো। 

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 । 

 

**পিমাণু কড়ির্াি ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজি নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্াি লাইজেি অন্তুঃড়মল কড়ির্া 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক 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 

 

আকাশ নযে ডাকজে আমায়... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যাি জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পাোজর্ 
পাজিে:- 

▪ ে া  

▪ কড়ির্া (অেড়েক ২০ লাইে) 

▪ অণু ে (২৫০ শে) 

▪ নোট  ে (১০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শে) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী  

▪ ড়িজলষণমূলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ িান্নাি নিড়সড়প (৫০০ শে) 

⏺নলখ্া পাোজিে িািংলাজর্ টাইপ কজি িা ডক ফিমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােজকি মর্ামর্ নেপজর্য- 
 

ড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আিও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদি 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ কিজর্ পাজিে এই েম্বি এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদি মর্ামর্ই আমাজদি চ্লাি পজর্ি অেুজপ্রিণা, জাোে 
আপোি অড়ভজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২০৭ 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 পাোে েড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই েড়ি পিির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড কিজিা আমিা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজচ্ছ কজি কযাজমিা, র্জি েড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজিে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাোজর্ পাজিে নয নকাে ড়িষজয়ি ওপি। পাোজিে 
নমইজল। আমাজদি নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাোজল ডক ফিমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ইড়র্হাজসি সািী 

Camera-man of the week 

ন ৌিি নদি 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

চ্রু্র্ি িষি, সিংখ্যা-২০৭ 

২২নশ আ স্ট, 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 মণ্ডলীুঃ অড়ভড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, িাজ আড়িফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়র্ 

 াঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িািই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজিে 
ড়েড়দ্বিোয়। ে া, কড়ির্া, অণু ে,  ে, প্রিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজিি মজেয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বি এ। 
আমাজদি নফসিুক নপজ এি ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


