
 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিংখ্যা – ২১১ 

৪ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১১ 

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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- মুড়ি দরুদ, সায়িী লাহা, স্বপে কুমাি িায়, 
নিজুলা রুিািা, িণড়জৎ সিকাি, নিজাউল িহমাে, 
ড়মলে পুিকাইর্, িাজকশ দাস, অড়িড়মত্র, শঙ্কি সূত্রধি, 
ইমােুজয়ল হক, ন ৌিি নদি, িজি আলী, েিেীর্া নদ, 
অড়েজমষ পড়ির্, প্রজসেড়জৎ িমিে, নদিড়ির্া ন াষ। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়িমা কমিকাি এিিং          
    । 
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ফড় িং কথা 
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অজপিা 

মুড়ি দরুদ 

 
ন ালকাাঁচ্ চ্শমা পিা নচ্াজখ্ িাস্তা চ্লা রু্ড়ম - 

একড়ট নিামাড়িক নপ্রম কড়ির্াি প্ল্যাটফমি । 

ড়টড়কটড়িহীে চ্লা নর্ামাি ঐ হৃদজয় । 

যড়দ নপোড়ি ো কজিা আিও আিও দূজি 

যাজিা চ্জল, যর্টা ড়পচ্ িাস্তা ছুজট যাজি । 

হাজািদুয়ািীি দুয়াজি দুয়াজি  ুজি নি াজিা, 

রু্ড়ম ড়কছু লাল, হলুদ ফুজলি মালা  াাঁথজি । 

অড়িড়ক্রর্ মালা মড়ম হজয় িজয় যাজি মজে । 

নর্ামাি ন াল চ্শমাি ওপাজিি নচ্াজখ্ 

িজয়জছ অকত ড়ত্রম ভাজলািাসা । 

যড়দ কখ্েও হৃদজয় ভাজলািাসাি নলি িসাও 

নসই ইশািা পযিন্ত কিজিা অজপিা... 
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নর্ামাি জাড়র্স্বি 

সায়িী লাহা 
 

িহু দূি নহাঁজট, িহু নক্রাশ নশজষ নপড়িজয় এজসড়ছ পথ, 

শাপলা, সজজে পাি হজয় এজস নপড়িজয়ড়ছ আলপথ। 

পজথি ধাজি পসিা ড়দজয়ড়ছ নর্ামায় খু্াঁজজর্ হজেয, 

আটচ্ালা  ি সাজাজো হজয়জছ নর্ামাি নফিাি জেয। 

িাড়ত্র ড়মজশজছ নভাজিি আজলাজর্ খু্াঁড়জজর্ খু্াঁড়জজর্ সািা। 

ক্লান্ত এ-পজথ হাাঁড়টয়া ড়ফজিড়ছ, হৃদজয় িক্তধািা। 

অিজশজষ এজস ড়ফড়ি নমাি নদজশ 

হর্িাক নচ্াজখ্ র্াড়কজয় নদজখ্ড়ছ 

িার্ায়জে রু্ড়ম এজসছ ড়ফড়িয়া নপ্রড়মজকি নিজশ। 

যখ্ে পথ হািাই, সকল িাস্তা িন্ধ। 

নেশারু্ি নচ্াজখ্ মাথা িাড়খ্ িুজক, 

নর্ামাি ও িুজক ছাড়র্ম ফুজলি  ন্ধ... 
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মাখ্ড়ছ নর্ামায় শিীি জুজ , িাাঁধড়ছ সুজখ্ি  ি। 

ড়সাঁড়থ জুজ  আাঁকড়ছ নর্ামায়, নর্ামাি জাড়র্স্বি।। 
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ড়কছু ড়কছু কথা িলজর্ নেই 

স্বপে কুমাি িায় 

                 
রু্ড়ম ড়ক সমস্ত ন াপে কথা িলজর্ নপজিছ ? 

মজে থাকজলও িলজর্ পািড়ে, 

ড়কছু ড়কছু ন াপে কথা মজে িাখ্জর্ হয় 

িলজর্ নেই 

 

িলজর্ পািজিও ো - 

আমাি ভাজলািাসাি কথা 

নর্ামাি ভাজলা লা াি কথা 

সি ড়কছুই অেুভজিি ড়িষয় 

ন াপে ড়কছু েয় ! 

 

রু্ড়ম নর্া সি ড়কছু নদজখ্াড়ে 
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নদখ্জর্ পাওড়ে জন্ম, মতরু্য - 

ড়কছু ড়কছু অজচ্ো অজদখ্া ভাজলা 

এক জীিজে সি ড়কছু ড়ক নজজে নফলা যায় ? 

ড়কছু ড়কছু কথা ন াপে িাখ্জর্ হয় 

 

আড়মও নর্া নর্ামাজক সি ড়কছু িড়লড়ে 

নমজ  ঢাকা র্ািাজদি ন াপে কথা 

িড়লড়ে অন্ধকাজিি কান্নাি কথা 

ঝজি প া ফুজলি িযাথা, 

যা ড়কছু িযক্ত র্াই শুধু িজলড়ছ 

 

নযমে সি ড়কছু িলজর্ নেই 

নর্মড়ে ড়কছু ড়কছু কথা ন াপে থাকা ভাজলা 

এজর্া সহজজ ড়ক সি ড়কছু ড়চ্েজর্ পািা যায় ? 

পতড়থিীজর্ নর্া কজর্া ড়কছুই আজছ 
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নভজস আজস োম ো জাো পাড়খ্ি ডাক 

নভাজিি িার্াজস িুক ভিা ড়েিঃশ্বাস 

িীয়কায়া েদী নরাজর্ একাড়কত্ব - 

সি ড়কছুজক ড়ক নচ্ো যায়! 

নিাঝা যায় ! 

 

রু্ড়মও নয এজর্া র্া ার্াড়  চ্জল যাজি 

আড়ম িুঝজর্ পাড়িড়ে ! 

আি কজয়কটা ড়দে নর্া  নথজক নযজর্ পািজর্ - 

যাজিই যখ্ে যািাি সময় নর্া 

একটা  াজছি ডাল নভজে নিজখ্ 

জাড়েজয় নযজর্ পািজর্ ! 

সি ড়কছু নযমে নচ্ো যায় ো 

নর্মড়ে সি ড়কছু িলা যায় ো - 
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শড়ক্ত 

নিজুলা রুিািা 
 

এর্টুকু ড়িচ্ড়লর্ েই আড়ম ! 

যর্টুকু নপজল অেুভূড়র্িা দিজায় ক া োজ ,- 

আড়ম র্াজর্ই খু্ড়শ... 

 

নলখ্াি কাড়ল-কলম কড়ির্া হজয় ন জলই 

নর্ামাি ও নর্ামাজদি যাির্ীয় েীল-েক্সা 

অেুজপ্রিণা হজয় োজচ্, 

কাজছ এজস... 
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জযান্ত ভূর্ 

িণড়জৎ সিকাি 

 

মতরু্যি কথাজর্ ভয় পাই ো আি !  

 

মতরু্য নর্া কজিই হজয় ন জছ 

প্রাণ িজল নর্া আি ড়কছু নেই নদজহি ড়ভর্ি  

এ নদহ আজ এক েীজিট পাথি জ  পদাথি  

 

চ্িমর্ম অেযাজয়ও মুখ্ নখ্াজল ো কাড়ি লাজ  দাাঁর্ 

সািয ড়দজর্ থিথজি কাাঁজপ ন াাঁট কাাঁজপ িুক 

ভজয় ভজয় ইাঁদুজিি  জর্ি ঢুজক থাকা আজ  

 

অসর্র্াি শূজল ড়িদ্ধ হজয় মজিজছ সর্র্া  

সুড়িধা র্িিাড়িি আ াজর্ খু্ে েীড়র্নেড়র্কর্া  
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নিজয়াজেজটি গুড়লজর্ এজফািওজফাি ড়িশ্বাজসি নদহ 

কামাজেি গুড়লজর্ ঝাাঁঝিা সাহড়সকর্াি শিীি  

মায়ামমর্া মজিজছ ভাির্ মহাসা জিি জজল ডুজি  

আন্তড়িকর্াি হজয়জছ হাড় কাজে িড়ল  

মিজর্ ড়ক আজছ আি িাাঁড়ক  

 

মতর্জদহগুড়ল জযান্ত ভূর্ হজয়  ুজি নি ায় পতড়থিীজর্। 
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সিংকলে 

নিজাউল িহমাে 
দুিঃখ্ ড়মড়ছজল 

মাইজলি পি মাইল 

নহাঁজট ড় জয়, 

ক্লান্ত নচ্াজখ্ 

নেজম আজস  

কড়ির্া। 

চ্াম া নপা া নিাজদ 

ড়িনু্দ ড়িনু্দ  াম 

নিজয় নেজম আজস, 

ঝলসাজো িাজকয 

কড়ির্া। 

র্াইজর্া কলজম নহাঁজট 

  ড়ছ সিংকলে। 
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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 । 

 

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

ড়মলে পুিকাইর্ 
 

অপেিাি মাধযড়মক পিীিা। নসই সময় দু’মাজসি িযিধাজে মা িািা 
দু’জজেই মািা যায় হ াৎই।  

মা ভু ড়ছজলা নিশ কজয়ক িছি ধজি।  ায়জো সমসযা। অড়ধক 
িক্তপাজর্ িক্তাল্পর্ায় ভু ড়ছজলা।  

িান্না কিজর্ কিজর্ কর্িাি নয মাথা  ুজি পজ  ন জছ। িািা 
অড়ফস যাওয়াি আজ  অজেকটাই কজি নযজর্া। যাজর্ নমজয়জক ো 
কিজর্ হয়।  

অপেিা সু্কল যািাি আজ  ড়েজজ খ্ািাি ড়েজয় নখ্জয় মাজয়িটা 
নটড়িজল নিজখ্ ঝুড়  চ্াপা ড়দজয় নযজর্া।  

মাজয়ি ও াোমা কিাও ড়েজষধ। ড়কন্তু প্রাইজভট নকাম্পাড়েজর্ চ্াকড়ি 
িািাি কর্ আি মাইজে। আয়া িাখ্াি সামথি নকাথায়। র্াই ওিা 
দুজজে সি কাজ কজি নফলজর্া। নিজিািাি আজ  িািা ওি মাজক 
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স্নাে কিজর্ িাথরুম ড়েজয় নযজর্া ধজি ধজি। িাইজি দাাঁড় জয় 
থাকজর্া যর্িণ ো মাজয়ি হয়।  

একটা কজমাড নচ্য়াি ড়কজেজছ িািা। ওিা যখ্ে থাকজর্া ো মা 
ওটাজর্ই সািজর্া।  

 ি নথজক নিজিাজর্ পইপই কজি ওিা িািণ কজি নযজর্া।  

খু্ি ড়চ্ন্তায় থাকজর্া নমজয় িািা দুজজেই যর্িণ মা একা থাকজর্া।  

ড়কন্তু নসই ভয়টাই সড়র্য হল একড়দে।  

নসড়দে সকাল নথজকই মাজয়ি নপটখ্ািাপ ড়ছল। অপেিাি পিীিা 
চ্লড়ছল। আি িািাি অড়ফজস নসড়দে জরুড়ি কাজ ড়ছজলা। র্িুও 
িািা যাজিোই িজল। চ্াকড়ি ড়েজয় টাোটাড়ে যড়দ হয় নসই নভজি মা 
নজাি কজিই িািাজক পা ায়।  

নসড়দে সু্কল নথজক িাড়  ড়ফজি চ্াড়ি ড়দজয় দিজা খু্জল  জি এজস 
নদজখ্ অপেিা িাথরুম নথজক িজক্তি ধািা। 

ভজয় হার্ পা কাাঁজপ নমজয়টাি। ওি ড়চ্ৎকাি শুজে পাজশি িাড় ি 
েুপুি ড়পড়সিা আজস। এজস নদজখ্ মা আি নেই।  
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িািা নভজে পজ  খু্ি। র্িুও চ্লড়ছল ড় ক াক সি। ড় ক দু মাস 
পজি, অপেিা র্খ্ে িাড় জর্। সন্ধযা হয় হয়। িািাি অড়ফজসি 
নলাজকিা সিাই  াড়  কজি িািাজক ফুল ড়দজয় সাড়জজয় আেজলা।  

হাটিজফল কজি িািাও নছজ  চ্জল ন জলা। ওজক একা কজি ড়দজয়।  

কাাঁদজর্ ভুজল ন ড়ছজলা নসড়দে ওইটুকু নমজয়টা।  

অড়ফজসি সকজল ওি িািাি পাওো নযটুকু টাকা ড়ছজলা সি ওজক 
নপজর্ খু্ি সাহাযয কজি।  

ভা যক্রজম িাড় টা পপড়ত্রক। র্াই িাাঁজচ্ায়া।  

পাশাপাড়শ ড়র্েজট  ি ড়ছল।  

পাজশি িাড় ি েুপুি ড়পড়স, িািলুকাকুিা িলজলা 

ড়েজজি জেয একটা  ি নিজখ্ িাকী দুজটা ভা া ড়দজর্।  

র্াহজল িার্ড়িজিজর্ একা থাকজর্ও হজি ো আিাি পয়সাও 
আসজি। অপেিা উচ্চ মাধযড়মজক ভড়র্ি হয়। টুকটাক ড়টউশে কজি। 
ওি প াজশাো খ্াওয়া চ্জল যায়।  

েরু্ে নয ভা াজটিা এজলা র্াজদি সাজথ ড়দড়িয ভাি হজয় ন জছ ওি 
সাজথ। ড়মেু কাকীমা, হড়িকাকু আি ওজদি নমজয় ড়মড়ি।  
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ড়মড়িজক ও ড়েজজি নিাজেি মজর্া ভাজলািাজস।  

"আমাজদি সাজথই নখ্জয় োওো। আমাজদি ড়র্েজজেি িান্না 
নথজকই হজয় যাজি নর্ামাি। ভািী নর্া খ্াও ভার্। ও নর্ামাজক 
আি একাি জেয িান্না কিজর্ হজিো। কাকীমাও নর্া মা োকী।"  

"ড়মেুকাকীমা অজেকিাি িজলজছ।  

অপেিা একটু চ্াজল ডাজল ফুড়টজয়ই নেয়। মাজয়ি অসুস্থর্াি জেয 
ড়কছু কাজ নর্া জােজর্াই। িািা িান্না কিজর্ ো ড়দজলও ও পাজি 
কাজ চ্ালাজর্।  

"রু্ই নর্া আমাি ি  নমজয় নি। জাড়েস, আমাি ি টা নিাঁজচ্ 
থাকজল ড় ক নর্াি িয়সী নহাজর্া।"  

একড়দে মা িািাি ফজটাি সামজে অপেিা কাাঁদড়ছজলা। নসই সময় 
নকাজোও কািজণ ড়মেুকাকীমা এজসড়ছল ওি  জি।  

র্ািপি ওি নকাে কথা নশাজেড়ে ওিা। ড় ক, মাজছি অথিা 
মািংজসি িাড়ট খ্ািাি সময় পাজর্ি ধাজি িাখ্জর্া ড়মেুকাকীমা।  

" ড়দড়দ ড়দড়দ, একিাি এজসা ো আমাজদি  জি। মাজয়ি খু্ি নপজট 
িযথা কিজছ"  
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সজি মাত্র সু্কল নথজক ড়ফজি এজস হার্ মুখ্ ধুজয় নখ্জর্ িসজর্ 
যাজে ড়মড়ি এজলা হাাঁপাজর্ হাাঁপাজর্ ।  

এই সময় িািলুকাকু থাজক ো। অড়ফস নথজক ড়ফিজর্ সন্ধযা।  

এক নদৌজ  আজস ড়মড়িি সাজথ। িযথাজর্ েীল হজয় ন জছ 
ড়মেুকাকীমাি মুখ্টা।  

ফসিা মুখ্টা কালীিণি নযে। র্া ার্াড়   াড়  নডজক কাছাকাড়ছ 
োড়সিিংজহাজম ড়েজয় যায় অপেিা। ড়মড়িজক েুপুি ড়পড়সি িাড় জর্ নিজখ্ 
আজস। সািা িাস্তা িযথাজর্ ছটফট কজি ড়মেুকাকীমা।  

নফাে কিজর্ িািলুকাকু এজস যায় োড়সিিংজহাজম।  

ডাক্তাি িজল এিুড়ে অপাজিশে কিজর্ হজি। ইউজটিাজসি ড়টউমাি 
নথজকই সমসযা। অজেকড়দজেি সমসযা ড়ছল। অপেিা জােজর্াই ো। 
খু্ি চ্াপা ড়মেুকাকীমা। িািলুকাকুও জােজর্া ো এজর্াটা ড়সড়িয়াস।  

ডাক্তাি িজল ব্লাড লা জি যর্ র্া ার্াড়  সম্ভি।  

র্খ্ে নকাথায় পাজি আি নকই িা িযিস্থা কিজি।  

অপেিা ডাক্তািজক ড়জজজ্ঞস কজি জাজে ড়মেুকাকীমাি ব্লাড গ্রুজপি 
সাজথ ওি ড়মল।  

এক মূহুর্ি ড়চ্ন্তা ো কজি ওই ব্লাড নদয়।  
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মা হািা নমজয়টা ড়মেুকাকীমাি মজধয ড়েজজি মা-নক নপজয়জছ নযে।  

িািলুকাকু অপেিাি মাথায় হার্ িাজখ্। িািাি নছাাঁয়া পায় নযে।  

ড়মেুি প্রাণ সিংশয় কাজট। িাড় জর্ নফিাি পি অপেিা ড়েজজি সু্কল 
আি ড়মেু কাকীমাি সিংসাি দুইই সামলায়।  

ড়কছুজর্ই ওিা র্ািপি অপেিাজক আলাদা থাকজর্ নদয় ো।  

মাজঝ নকজট ন জছ কুড় টা িছি।  

আজ সিাই এক জায় ায় হজযজছ। ড়মেু কাকীমাি িাড় জর্ । 
দূ িাপূজাি অিমীি ড়দেটাজর্ ওিা একসাজথ হজিই।  

অপেিাি একটা নছজল। অকি। ওি িজিি োম নসৌিভ। খু্িই ভাজলা 
নছজল। িািলুকাকুি অড়ফজস ওি কাকা চ্াকড়ি কিজর্া। নসখ্াে 
নথজকই সম্বন্ধ।  

িািা-মাজয়ি মজর্াই ড়িজয় ড়দজয়জছ ওিা। ড়মড়ি নর্া অপেিাি ড়িজয়ি 
পিড়দে শশুি-িাড়  চ্জল যািাি সময় নকাঁজদ নকাঁজদ িড়মই কজি 
নফজলড়ছল।  

র্জি নসৌিভ প্রড়র্ িড়িিাি অপেিাজক িাজপি িাড়  ড়েজয় আসজর্া। 
হই হুজিা  খ্াওয়া-দাওয়া ড়মড়িি সাজথ মজা কিা সিড়কছুজর্ই 
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নসৌিভ মে জয় কজি ওজদি। িািা মাজয়ি অভাি নকােওড়দে 
িুঝজর্ নদয়ড়ে ওিা।  

অকিও দাদাে ড়দদাে মাড়সমড়ে অন্ত প্রাণ।  

ড়মড়িিও এক নছজল। ক্লাস ড়সজক্স পজ । দুই ভাই এ নযমে ভাি 
নর্মড়ে মািামাড়ি। এড়দজক একজে মামািিাড়  এজল আি 
একজেজক আসজর্ই হজি। নকাজো কািজণ যড়দ ওজদি কাজিাি মা 
িািাি অসুড়িধাি জেয আসজর্ ো পাজি ড়চ্ৎকাি চ্যাচ্াজমড়চ্ জুজ  
নদজি।  

ো জােজল নকউ িলজর্ই পািজি ো অপেিাি সাজথ ওজদি নকাজো 
সম্পকিই নেই। শুধুমাত্র মজেি টাজে ওিা এক।  

নকিল িজক্তি সম্পকিই মােুষজক আত্মীয়র্াি িন্ধজে িাাঁধজর্ পাজি 
ো। মজেি টাে নথজকও অজেক আত্মীয়র্াি সূচ্ো হয়। নসই 
আত্মীয়র্া ড়েজভিজাল ভাজলািাসা নথজক আজস। 
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কাাঁ -পুরু্ল 

িাজকশ দাস 
 

আিাি কলম ধিজর্ হজি অজেক জজমজছ আিজিো, 

আিাি সাফাই কিজর্ হজি জঞ্জাজল ভজিজছ েদিমা । 

কাাঁ -পুরু্ল সি নর্মড়ে আজছ, 

শুধু িদজল ড় জয়জছ িিং ; 

অেুভূড়র্ আি নসজকজল নেই, 

ড়েজমজষই েরু্ে সিং । 

হাি-ড়জজর্ি হাাঁড্ডাহাড়ড্ড ল াই, চ্াড়িড়দজক শড়ক্তি ি াই; 

নপ্রমােুভূড়র্ি  েধষিে। 

 

মূলযহীজেি মূলয আকাশজছাাঁয়া, ড়িোমূজলযি অপিযিহাি; 

মাদকাসক্ত স্ব িসুজখ্ 

মেুষজর্য অস্ত্রা ার্-উপহাি।। 
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প্রয়াণ ড়দিজস ড়শিিাম চ্ক্রির্িী 

অড়িড়মত্র 
 

ড়শিিাম চ্ক্রির্িী আধুড়েক িািংলা সাড়হজর্যি জ জর্ অেযর্ম সফল 
ও িড়সক নলখ্ক। মূলর্ ড়শশু ও ড়কজশািজদি জেয হাড়সি  ল্প 
ড়লখ্জলও সি ধিজেি নলখ্ায় ড়র্ড়ে ড়সদ্ধহস্ত ড়ছজলে । 

১৯০৩ সাজল কলকার্ায় জন্মগ্রহণ কজিে ড়শিিাম চ্ক্রির্িী । 
চ্াাঁচ্ল িাজিাড় ি সন্তাে ড়ছজলে ড়র্ড়ে। এর্ ি  এক পড়িিাজিি 
নছজল হজয়ও কলকার্ায় মুক্তািামিািু ড়িজট এক সাধািণ নমজস 
থাকজর্ে ড়র্ড়ে । অকত র্দাি ড়শিিাম আমাজদি উপহাি ড়দজয়জছে 
'িাড়  নথজক পাড়লজয়', 'ঈশ্বি পতড়থিী ভাজলািাসা' ও 'নদির্াি 
জন্ম'-ি মজর্া িহু িহু অড়িিিণীয় নলখ্া। সতড়ি কজিজছে অমি 
চ্ড়িত্র হষিিধিে ও ন ািধিেজক, যািা নচ্র্লায় থাকজর্া ও আসাজম 
কাজ ি িযিসা কিজর্া। িািংলা সাড়হজর্য র্াাঁি অিদাে নভালাি েয়। 
নলাজক িজল নয 'িাড়  নথজক পাড়লজয়' উপেযাসড়ট র্াাঁি এক ধিজেি 
আত্মজীিেীই। র্াাঁি হাড়সি  ল্প পজ  সড়র্যই নলাজক হাসজর্ 
হাসজর্   া ড়  নখ্জর্া। র্জি কড়ির্া ও োটকও ড়লজখ্জছে। নদি 
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সাড়হর্য কুড়টজিি পূজা িাড়ষিকীজর্ ড়েয়ড়মর্ ড়লজখ্জছে ড়র্ড়ে। 
পা কমহজল ড়র্ড়ে ড়ছজলে ড়িজশষ জেড়প্রয় । 

সািা জীিে ড়লজখ্ অজেক টাকা উপাজিে কজিও সিাইজক ড়িড়লজয় 
ড়দজয়জছে ড়র্ড়ে। কখ্জো সঞ্চয় কিজর্ চ্ােড়ে। র্াাঁি িাকচ্ারু্যি ড়ছল 
অসাধািণ । মাজসি শর্ড়েন্ন নর্াষজক িসিাসকািী ছািজপাকািাও 
র্াাঁি ড়মত্র ড়ছজলা নযে। মাজসি নদয়াজলই মুড়দখ্াোি ড়হজসি,  জল্পি 
খ্স া ইর্যাড়দ ড়লজখ্ িাখ্জর্ে নপড়িল ড়দজয়। 

১৯৮০ সাজলি ২৮নশ আ স্ট এই সুমহাে নলখ্জকি প্রয়াণ  জট । 
প্রয়াণ ড়দিজস শ্রদ্ধাঞ্জড়ল িইল র্াাঁি প্রড়র্ ।। 
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নভা কাট্টা 

শঙ্কি সূত্রধি 

 

সময়জক অজেক দুি নপড়িজয় এজসড়ছ, 

িতড়র্ি পার্ায় সাজাজো  ুড় , 

আজ শুধুই নভা কাট্টা ! 

 

প্রড়র্ড়দেই ড়েজজজক কড়ি পাথজি আিও চ্কচ্জক কিড়ছ ; 

ন াধূড়ল লজি ড়ঝেুক নচ্োি নচ্িায়, 

ড়েজজজক সিাি আজ  সাড়মল িাখ্ড়ছ । 

 

ড়কন্তু নিামাড়িক জ জর্ রুপাড়ল পদিাি আ াজল ; 

হাড়িজয় যাওয়াি মজর্া জীিজেি নসই আেন্দ আি মুহূর্ি ! 

রুপক হজয় এখ্ে শুধুই আমিা - 

েীিি দশিক আি নভা কাট্টা হওয়াি মজর্া ! 
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অেুজপ্রিণা 

ইমােুজয়ল হক 

 
ড়িক ড়ি.এস.ড়স প্রথম নসড়মিাজিি ছাত্র। নস ভা া থাজক 
নকাচ্ড়িহাজিি এক আজঙ্কজলি িাড় জর্। নসই িাড় ি আড়িি দুই 
নমজয়, আি নছাজটা একিছজিি নছজল আয়াে। ি  নমজয় িতড়ি 
উচ্চমাধযড়মক চ্লড়র্ িছজিি ছাত্রী, আি নছাজটা নমজয় ড়মসু্ট ক্লাস 
নসজভে-এ পজ , সুেীড়র্ অযাকাজদড়ম নর্। ড়িক, এই িাড় জর্ 
নথজকই একাদশ-দ্বাদশ নশ্রণীি ড়িজ্ঞাে ড়িভা  ড়েজয় প া সমূ্পণি 
কজিজছ। প্রায় িছি ড়র্ে ধজি একসজে থাকায় ড়িক নসই িাড় ি 
একজে সদসয হজয় ন জছ। একসজে খ্াওয়া-দাওয়া, উৎসি-
অেুোে, ড়িপজদ-আপজদ, নস ওই িাড় ি নছজলি মজর্াই ির্িমাে। 
িতড়িি সজে নকিল এক ক্লাজসি র্ফাৎ, স্বভাির্ই দুজজেি ভীষণ 
কাজছি িনু্ধত্ব। এজক অপজিি সজে ন াজি, মজা কজি, ড়টড়ভ নদজখ্, 
প্রজজক্ট সমূ্পণি কজি, আিাি কখ্েও কখ্েও ঝ  া-মািামাড়িও 
কজি। র্জি দু’জজেি রুড়চ্জিাধ, ড়চ্ন্তাধািা এজকিাজিই আলাদা। 
ড়িক শান্ত স্বভাজিি, দাড়য়ত্বিাে, ড়ডড়সড়প্ল্েড্, ড়েজজি জীিজেি 
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লজিয অেুিাড়  একজে নছজল। নমজয় িনু্ধি অভাি নেই, র্জি 
কািও অেুভূড়র্ ড়েজয় নখ্লজর্ পছন্দ েয় র্াি। আি িতড়ি 
এজকিাজিই উজিা, ক্লাস োইে নথজকই অপড়িণর্ নপ্রম। িখ্াজট 
নছজলজদি পড়টজয় পাজকি, ড়সজেমা হজল, নিসু্টজিজি যাওয়া র্াি 
কাজছ খু্িই স্বাভাড়িক িযাপাি। িািা-মাজয়ি সজে নজদ, দাড়ম দাড়ম 
নপাষাক-জুজর্া, নমক-আপ ড়কটস্ নেওয়া, ড়েজজি  ি, িইখ্ার্া 
অজ াছাজলা কজি িাখ্া, আি চ্টপজট পযাজকটজার্ খ্ািাি নখ্জয় 
নসই পযাজকটগুজলাজক ড়িছাোি েীজচ্ ড়কিংিা সু্কলিযাজ  জড়মজয় িাখ্া 
িতড়িি অেযর্ম পিড়শি। 

ড়িক সিই জাজে, নিশ কজয়কড়দে িতড়িজক সু্কল-ড়টউশে ফাাঁড়ক ড়দজয় 
পাজকি, নিসু্টজিজি  ুিজর্ নদজখ্জছ নস। িতড়িি িাড়  নথজক নমািাইল 
িযিহাি কিা িািণ, ড়কন্তু িতড়ি লুড়কজয় লুড়কজয় নমািাইল িযিহাি 
কজি, একথা ড়িজকি অজাো েয়। ড়িক প্রথমড়দজক িতড়িজক 
নিাঝাজোি নচ্িা কজিড়ছল, ড়কন্তু িতড়িি উপি নকাে প্রভাি পজ ড়ে। 
অিজশজষ ড়িক হাল নছজ  ড়দজয়জছ, িনু্ধি মজর্া নমজশ িযাস 
ওটুকুই। ড়িক নদজখ্ নয র্াি িনু্ধ-িান্ধিজদি মজধয অজেক প্রড়র্ভা 
িজয়জছ, সড় ক পজথ পড়িশ্রম কিজল অজেক ি  হজর্ পািজি র্ািা; 
ড়কন্তু র্াজদি অড়ধকািংশই অেলাইজেি দুড়েয়ায় ভয়ঙ্কিরূজপ 
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আসক্ত। ড়িজশষ কজি নছজল িনু্ধিা পািড়জ, ফ্রী ফায়াি, ক্লযাশ অফ 
ক্লযাম এি মর্ অেলাইে ন জম আি ড়িজশষর্ নমজয় িনু্ধিা 
ড়টকটক-ইেস্টাগ্রাজম ফজটা-ড়ভড়ডও িাোজর্ িযস্ত। িতড়িও নযে 
র্াজদি মর্ই একজে। িতড়ি িয়জফ্রন্ডজদি ড়লজস্ট ড়িজকি কজয়কজে 
িনু্ধ নয ফাাঁজদ পজ জছ একথা মজে প জল ড়িজকি হাড়স পায়। র্জি 
ড়মিু শান্ত স্বভাজিি, প াজশাোয় একটু মজোজযা ী কম হজলও 
সাজজ াজ োচ্  াে ইর্যাড়দজর্ নিশ ভাজলাই দি। নসড়দে 
নমািাইল নখ্াাঁচ্াজর্ নখ্াাঁচ্াজর্ হ াৎ ড়িক নহায়াটসঅযাজপ নদখ্জর্ 
নপল িতড়ি একখ্াো নপাস্ট কজিজছ, "নমজয়জদি জীিেটাই অড়ভশপ্ত, 
নমজয় হজয় জন্মাজল প্রড়র্মুহূজর্ি মাড়েজয় চ্লজর্ হয়।" অিশয 
এিকম নপাস্ট ড়িক মাজঝমজধযই নফসিুজক ড়কিংিা নহায়াটসঅযাজপ 
নদখ্জর্ পায়। সন্ধযাজিলায় ড়িক ড়টড়ভি সামজে নসাফায় িজস চ্াজয় 
চু্মুক ড়দজর্ ড় জয় নদখ্ল, পাজশি  জি িতড়ি মেমিা হজয় িজস 
আজছ। পাজশ ড় জয় ড়জজজ্ঞস কিজর্ই িতড়ি িলল, "আমাি ড়িজয় 
ড় ক কজিজছ িাড় ি নথজক।" ড়িক শুজে হাসজর্ হাসজর্ িলল, 
"ওয়াও এটা নর্া দারুণ খ্িি। নর্াি ড়িজয়জর্ আড়ম ফাড়টজয় 
এেজয় কিি। আি 'িতড়ি' োজমি আপদ দূি হওয়াি খু্ড়শজর্ এক 
হাাঁড়  িসজ ািা একাই খ্াি।" এই শুজে িতড়ি িাজ  ফুাঁড়পজয় িলল, 
"নমজয়জদি নয কর্ড়কছু নসড়ক্রফাইস কিজর্ হয়, রু্ই নমজয় হজল 
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িুঝজর্ পািড়র্স!" ড়িক কাজছ ড় জয় িজস িতড়িি  াজ  হার্টা নিজখ্ 
িলল, "আই এম সড়ি ! জাস্ট মজা কিড়ছলাম। ড়েজজজক প্রশ্ন ো 
কজি অজেযি ড়দজক আেুল নর্ালা ড়কিংিা ভাজ যি অজুহার্ নদওয়াটা 
খু্ি সহজ, র্াই ো ? কর্ মােুষ দু’নিলা ড় কমজর্া নখ্জর্ পায়ো 
জাড়েস, দুজটা নসট কাপ  ড়দজয় ড়র্ে-চ্ািজট িছি কাড়টজয় নদয়, 
র্িুও ড়কছু কিাি জেয আপ্রাণ নচ্িা কজি যায়। নর্াি ড়কজসি 
অভাি িলজর্া ? 

সু্কল-ড়টউশে, নপাশাক-ফযাশে,  াড় -িাড় , টাকা-পয়সা ো চ্াইজর্ই 
সি হাজর্ি মুজ ায়। নছজলগুড়লজক পড়টজয় ন ািাজফিাি প্রচু্ি সময় 
নর্াি, অথচ্ জীিজেি লজিয ভািাি সময় নেই ! এই সযাড নপাস্ট 
আি অজুহার্ নদওয়াি িদজল এমে ড়কছু কজি নদখ্া যাজর্ 
আজঙ্কল-আড়িি নর্াি জেয  িিজিাধ হয়।" কথাগুজলা শুজে িতড়ি 
মুখ্খ্াড়ে িাাঁড়কজয় চ্জল ন ল। পাজশ দাাঁড় জয় নথজক কথাগুজলা 
শুেড়ছল ড়মিু, নস ড়িকজক "থযাঙ্ক ইউ" িজল পাজশি রুজম চ্জল 
ন ল। ড়িক িুঝজর্ পািল ো, িড়েজকি জেয হর্ভম্ব হজয়, একটা 
মুচ্ড়ক নহজস, আয়াজেি সজে নখ্লজর্ শুরু কিল। 

প্রায় পাাঁচ্ড়ট িছি নপড়িজয় ন জছ। িতড়িি ড়িজয় হজয় ন জছ, সিংসাি 
কিজছ নিশ কজয়ক িছি নথজক। ড়িক দু িছি নথজক মুম্বাইজর্ 
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থাজক, সুোম হজয়জছ নিশ। জেড়প্রয় অড়ভজের্া, সজে 
নকাড়িওগ্রাফাি, আিাি মাজঝ মাজঝ ড়েজজি নলখ্া  াজে সুি-ও 
নদয়। নিচ্ািা কিও কজিড়ছল িজট, ড়র্েজট িছি ডাি ক্লাস, মাশিাল 
আটি, ড়েজজি প াজশাো ড়দেিাড়ত্র একাকাি কজি পড়িশ্রম কজিজছ। 
নসসজিি খ্িচ্ নযা াজোি জেয আিাি একটা নিসিকাড়ি প্রড়র্োজে 
ড়শিকর্াও কির্। আজ কড় ে পড়িশ্রজমি ফল পাজে নস। হ াৎ 
নসড়দে ড়িজকি ড়ক নযে মজে হল, িযাস দুপুজিি ফ্লাইট ধজি চ্জল 
এজলা নকাচ্ড়িহাজি। নসখ্াে নথজক নসই পুিজো িতড়র্ময় আজঙ্কজলি 
িাড় । এজস কড়লিং নিল িাজাজর্ই, আয়াে নিড়িজয় এজলা, ি  হজয় 
ন জছ িাচ্চা নছজলটা। আড়ি িলল, "নস ড়ক ! আজ চ্ন্দ্র নকাে পজথ 
উজ জছ, রু্ড়ম নর্া ভুজলই ন ছ আমাজদি!" ড়িক, "ো ো আড়ি,  
আপোি ভাজলািাসা ড়ক কখ্জো নভালা যায় ? িযাস একটু িযস্ত 
ড়দেকাল চ্লজছ !" 

আজঙ্কল ঈজদি ছুড়টজর্ িাড়  এজসড়ছল আিাি কাজজ নযা  ড়দজয়জছ, 
দুড়দে হল। নিশ ড়কছুিণ কথা িলাি পি, আড়িজক ড়মিুি কথা 
ড়জজজ্ঞস কিজর্ই িলল, "নছাট নমজয়জক ড়িজয় ড়দজর্ চ্াই, ড়কন্তু 
মহািােী ড়িজয় কিজর্ িাড়জ েয়। সাজয়ি ড়েজয় প জছ, ি  হজয় 
অযাজিােট হজর্ চ্ায়। " ড়িক- " নস নর্া খু্িই ভাজলা কথা, নর্া 
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নকাথায় আজছ মহািােী, নদখ্ড়ছ ো নয !" ড়িক ড়মিুি রুজমি 
দিজায় েক্ কিজর্ লা ল। ড়মিু দিজা খু্লজর্ই, "আজি ড়িক-দা,  
নকমে আজছা? ড়িক- " ভাজলা আড়ছ নি। নর্াি খ্িি ড়ক? শুেলাম 
ড়িজ্ঞাে ড়েজয় প ড়ছস, মহাকাজশ উ জর্ চ্াস?" 

ড়মিু একটু লজ্জা ড়মড়শ্রর্ হাড়সমুজখ্, " হযাাঁ, ইজে নর্া আজছ, জাড়েো 
পূিণ হজি ড়কো!" ড়মিু- "র্ািপি িজলা, ড়িজয় কজি কিজছা? 
নিৌড়দি সজে কজি নদখ্া কিাজো?" ড়িক নমািাইলটা নিি কজি 
নদখ্াজলা, "এই নে ছড়ি দযাখ্।" নিশ ড়কছুিণ  ল্পগুজি, মজা, 
খু্েসুড়টি পি হ াৎ ড়মিু িলল, " জাজো ড়িক-দা আড়ম ি  হজয় 
নর্ামাি মর্ হজর্ চ্াই, কাজজি মাধযজমই মােুজষি মে জয় কিজর্ 
চ্াই। রু্ড়ম-ই নর্া আমাি অেুজপ্রিণা। নর্ামাি কথা, ড়চ্ন্তাভািো, 
স্টাইল আমায় নছাট নথজকই সিসময় অেুপ্রাড়ণর্ কজি।" ড়িক 
ড়মিুি  াজল হার্টা ছুাঁইজয়, কপাজল একটা নস্নহভিা চু্মু ড়দজয় 
িলল, "পা লী, এড় জয় যা, পাজশ আড়ছ সিসময়।" পাজশি রুম 
নথজক আড়িি আওয়াজ এল, "ড়িক, ড়মিু - চ্জল এজসা র্া ার্াড় , 
খ্ািাি নিড়ড নয।" 
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নর্ামাি অিলম্বজে 

ন ৌিি নদি 

 
এজলাজমজলা সি, আজ হািাজলা ; 

খু্ড়শি িাাঁধে খু্জল আজ, মে পালাজলা। 

 

ড়েিাশ িাাঁধা আকাশ রু্ড়ম আমাি ; 

ছড় জয় ড়দলাম নর্ামায়, েয়ে িুজজ আিাি। 

 

হাজর্ হার্ ড়মড়লজয় চ্লজর্ হজি আিাি ; 

ড়পছে ড়ফজি র্াকাজল নদখ্া হজি ো আি। 

 

প্রজশ্ন ড়দ্বমর্ সিাই, উত্তজি আড়ম নর্ামাি ; 

সময় স্থাে নেই,  জীিে এখ্ে িাাঁচ্াি। 
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নজজ  আড়ছ সর্যিল অিলম্বজে ; 

আি চ্াইো র্াই নস্নহিল নপ্রজমি চু্ম্বজে। 
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দুিঃসমজয়ি িালুচ্জি 

িজি আলী 

 
ড়িড়ভন্ন জাড়র্ এখ্ে চ্িম শত্রুভািাপন্ন, 

প্রকত ড়র্ ভয়ঙ্কিী, জে ণ ড়িিদমাে, 

মােড়িকর্া সিংকজট, 

ড়ক ো কড় ে সমজয়িই মুজখ্ামুড়খ্ আমিা ! 

 

প্রড়র্জিশীিা আজ ড়হিংর, 

মােুজষিা প্রলুব্ধ, 

পড়িজিশ ড়িষাক্ত, 

অড়স্তত্ব বংসিংজসি ড়কোিায়, 

আহ ! ড়ক অড়ভশপ্ত সমজয়ি মজধয ড়দজয় যাড়ে আমিা। 

 

সিিত্র কিাপশে, 
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সজিজর্ই  স্বাথিপির্া, 

যত্রর্ত্র ড়মজথযি িেযা, 

ড়মথযা প্রড়র্রুতিড়র্ি অেুিণে সিখ্াজেই, 

ড়ক অড়ভশপ্ত সমজয়ি মজধয ড়দজয় যাড়ে আমিা ! 

 

ড়শিা আজ িযিসা, 

ড়চ্ড়কৎসা হল ডাকাড়র্, 

সমাজজসিা আজ লু , 

দিজায় দিজায় িুধাি ন াোড়ে, 

ড়ক দুিঃসমজয়ি মুজখ্ামুড়খ্ আমিা ! 

 

নয-ই িাজা হয় িািজণি মূড়র্ি ধজি, 

দয়ালু আজ অর্যাচ্ািীি অির্াি, 

যাি কাজছই পাওয়াি আশা, 

নস-ই ো িজল উচু্  লায়, 
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ভুক্তজভা ীি নভা াড়ন্ত আিও িাজ , 

আহ ! ড়ক অড়ভশপ্ত সমজয়ি মজধয ড়দজয় যাড়ে আমিা ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১১ 

স্বজে নদজখ্ নর্ামায় 

েিেীর্া নদ 

 
নিশ অজেকড়দে হজয় ন জছ নর্ামাি-আমাি ড়িজেদ 

চ্াইড়ে নর্ামায় আি কখ্জো মজে কিজর্, চ্াইড়ে ধজি িাখ্জর্ 

আি নকাে িতড়র্ 

ড়কন্তু আজ আিাি রু্ড়ম এজল ! নকে এজল ? 

রু্ড়ম জােজর্ নর্ামাি প্রড়র্ আমাি অজেক অড়ভজযা  ড়ছল 

চ্াইজলই আমায় সকল অড়ভজযাজ ি উত্তি ড়দজর্ পািজর্ 

সি ড় ক াক থাকজর্া যড়দ একিাি িমা চ্াইজর্ । 

চ্াইড়ে আি কখ্জো নদখ্া নহাক, চ্াইড়ে আি কখ্জো কথা নহাক 

ড়কন্তু নকে নদখ্া হল ? 

নর্ামাজক েরু্েভাজি নদখ্লাম আজ... 
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হয়জর্া এভাজিই নর্ামায় নপজর্ নচ্জয়ড়ছলাম িজল দুজজেই জাড়ে 
আমাজদি মজধয আি অিড়শি ড়কছুই নেই উভয়ই জাড়ে আমাজদি 
দূিত্ব। 

আজ প্রথম আমিা আলাদা হাাঁটলাম 

আি 

রু্ড়ম হয়জর্া িুজঝছ আমাি হৃদয় অড়ভমাজে িযাপ্ত, 

োো সতড়িছা া িা । 

আড়ম নয এর্টাও খ্ািাপ হজর্ পাড়ি ড়েজজও ভাড়িড়ে কখ্জো 

আজ নর্া আমাজদি মজধয নকাে সম্পকি নেই 

র্িুও অজাো নকাে এক ভয় নকউ যড়দ নদজখ্ নেয় একসাজথ 

আজ রু্ড়ম আমাি হার্ ধিাি িায়ো কজিাড়ে আি আড়মও র্া  
চ্াইড়ে । 

যর্িণ নহাঁজটড়ছ নর্ামাি সাজথ নর্ামাি প্রড়র্ আমাি মে িাজ  
 তণায় ড়িষাক্ত হজয় উ ড়ছল র্ািপি হ াৎ যখ্ে নদখ্লাম িাস্তাি 
ধাজি একটা িাড় জর্ আগুে নলজ জছ র্খ্ে রু্ড়ম প্রথম আমায় 
আ জল নিজখ্ড়ছজল যাজর্ আড়ম ভয় ো পাই 
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র্িুও নসটা খ্াড়েকটা দূি নথজক 

চ্লজর্ চ্লজর্ একটা জায় ায় আমিা থামলাম িসাি জায় া ড়ছল 
ড়র্েড়ট পাশাপাড়শ । 

আড়ম একটা নচ্য়াজি ড় জয় িসলাম। 

আজ চ্াইড়ছলাম ো রু্ড়ম আমাি পাজশ িস । 

এইিাি রু্ড়ম প্রথম আমাি মজেি ভাষা িুজঝ একটা নচ্য়াি নছজ  
িসজল। 

এর্িণ চ্লজর্ চ্লজর্ নর্ামাজক লিয কিা হয়ড়ে 

িড্ড অপছজন্দি ড়কো ! 

নর্ামাি অলজিয নর্ামাি ড়দজক র্াকাজর্ ড় জয় নদড়খ্ নর্ামাি 
 াজলি দাড় গুজলা নিশ ি  হজয় ন জছ 

আিাি েরু্ে কজি নর্ামাি  াল ছুাঁজয় নদখ্জর্ ইজে কিড়ছজলা 

দাড় গুজলা কাটাওড়ে নকে ? 

জাজো ! 

খু্ি ড়মড়ি লা ড়ছজলা আজ নর্ামায় 
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আজ প্রথম রু্ড়ম আমাি ড়দজক এক দতজি র্াড়কজয় ড়ছজল আজ প্রথম 
আমাি অেয ড়দজক র্াড়কজয় কিা দুিুড়ম গুজলাজক নদজখ্ আমায় 
নর্ামাি পা ড়ল নভজি হাসড়ছজল 

আজ প্রথম নর্ামাি চ্াহড়েজর্ শুধু ভাজলািাসা ড়ছল 

আজ প্রথম রু্ড়ম আমায় সড়র্য হাড়িজয় নফজল নকাঁজদজছা। 

নর্ামাি নচ্াজখ্ি জল নদজখ্ হ াৎ আমাি স্বেটা নভজে যায় 

 ুম নথজক উজ  নর্ামাি কান্না ভিা নচ্াখ্টা মজে প ায় নকাঁজদ  

নফজলড়ছ আড়মও 

দয়াকজি আজি এজসাো আমাি স্বজে 

আি এজসাো 

আি এজসাো ! 
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ধকল 

অড়েজমষ পড়ির্ 
 

িাে এজসজছ িাে এজসজছ 

নদখ্জর্ যাড়ি চ্ল, 

িাজেি জজল ভাসজছ নয আজ 

চ্াড়ষি পড়িশ্রজমি ফল। 

আজজক চ্াড়ষি  ুম ড় জয়জছ 

নচ্াজখ্ এজসজছ জল, 

হার্ ন জকজছ কপাজলজর্ 

 জি নিাঁজধজছ নকান্দল। 

এমেভাজি চ্লজল র্জি 

কাটজি নকমজে ড়দে, 

ো নখ্জর্ নপজয় মিজর্ হজি 

আসজছ এমে-ই ড়দে। 
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এই নজায়াজি নভজস যায় যড়দ 

দড়িদ্র চ্াড়ষি দল, 

অজথিি  ড়দজর্  ুড়মজয় নথজক 

লুপ্ত হজি 'অথি ড়পপাসু মােুজষি দল'। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम्- 

सम्पत्तौ च षिपत्तौ च महतामेकरूपता। 

उदये सषिता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा।। 

 

সুভাড়ষর্- 

সম্পজত্তৌ চ্ ড়িপজত্তৌ চ্ মহর্াজমকরূপর্া। 

উদজয় সড়ির্া িজক্তা িক্তশ্চাস্তমজয় র্থা।। 

 

অথি- 

সম্পজদই নহাক আি ড়িপজদই নহাক মহৎ িযড়ক্তি একটাই স্বভাি, 
সূযিয উদয়কাজলও নযমে িড়ক্তমিণি অস্তকাজলও নর্মেই িড়ক্তমিণি। 
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পা -প্রড়র্ড়ক্রয়া 

ড়লজখ্জছে- নদিড়ির্া ন াষ 
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         -        

      -             

      -                

   -            

          - ২৭১ 

          - ৩৩৩      

      -              

            -              

 

○                : 

 

                                  ,            
                 '      '                        
                 ।                                   
                            ,      '      '      
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                                ।    ,              
                 '      '                         । 

 

○               : 

 

                                    ,       
      ?                                        
              ।                                 
                                               
             ।                 ,                     
                                           ,      
                                                  
    -                       ।                   
                                                  
        ,                            ।          
                                                     
                     ।                         
         ,                                         
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                       ,                          
  ।                                                   
                     ,          ,     -               
                                                   
                                              
                                            
               '      '                 ।     
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          ,                                      
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                  । 

 

○                        : 

১.               : 

           -                                      
  ।                                           
                                                
                      ।                            
  ,                                       । 

 

২.                                    :  

                                                   
     ।                                          
                ,                                 
                     । 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১১ 

৩.                                                
                                       ।     -    
                                          ।        
                  ,                        । 

 

৪.              : 

          ,    ,                    ।              
                                                 
                                                    
   ।। 

  

○            : 

                                        ।         
        ,                                         
                                                   
                               ।  
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   ,                                               
                                ।                
                                            
                           '      '।। 
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িড়িিাজিি দুপুি.... 

 

হ াৎ নফাজেি Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ আসাি শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ 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 পা ক। এিাি আমিা শুেজর্ চ্াই 
আপোি অেুভূড়র্ি কথা। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোি নকমে লাজ ? েরু্ে আি 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোি মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড় জয় ড়দে আপোি অেুভূড়র্ি কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শর্ হজি "পা জকি নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজ । 

সজে পা াে আপোি োম ও ড় কাো। 

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 অন্তিঃড়মল কড়ির্া 

পা াে। 

 

ড়প্রয় পা ক আমাজদি জাোে আপোি মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজি। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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ছড়ি ও  ল্প 

ড়েজিদজে- ড়িমা কমিকাি 

 

হািাজোি অিকাজশ... 
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"জেটফড় িং অেলাইে সিংখ্যাি জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পা াজর্ 
পাজিে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি ( হাজর্ আাঁকা ও কযাজমিায় নর্ালা ) 

⏺নলখ্া পা াজিে িািংলাজর্ টাইপ কজি িা ডক ফিমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পা জকি মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজি জাোজিে আপোি মর্ামর্, নকমে লা জছ 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 পজথি অেুজপ্রিণা, জাোে 
আপোি অড়ভজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২১১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদি সকজলি ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জছ আমাজদি প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পা াে ছড়ি পিির্িী সিংখ্যাি জেয, নসই ছড়ি পিির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড কিজিা আমিা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজি কযাজমিা, র্জি ছড়ি 
পাড় জয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজিে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পা াজর্ পাজিে নয নকাে ড়িষজয়ি ওপি। পা াজিে 
নমইজল। আমাজদি নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পা াজল ডক ফিমযাজট পা াজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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নফাকাস 

Camera-man of the week 

দীপাড়ির্া সাহা 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২১১ 

১৯নশ নসজিম্বি, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

প্রেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংিড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িািই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদি সিাি র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজিে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়ির্া, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড় জয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজিি মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


