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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, সাহােুর হক।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- র্ন্ময় নদি, সন্তু প্রামাড়িক, ন ালাম রসুল, 
ড়িজিক িাউড়লয়া, র্াপস কুমার ির, অড়মর্াভ দত্ত, 
অোড়দ মুখ্াড়জি, মুড়ি দরুদ, অেুপ অসমীয়া, অড়িড়মত্র, 
নসৌড়মর্ সরকার, শঙ্কর সূত্রধর, নরজাউল রহমাে, 
ড়চ্ত্তরঞ্জে সাহা ড়চ্রু্, প্রজসেড়জৎ িমিে। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, মীর নমার্িজা জান্নার্ এিিং শাহীে 
আহজমদ। 
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ফড় িং কথা 
িাঙালীর িাজরা মাজস নর্জরা পািিি। উৎসিড়প্রয় িাঙালীর ড়প্রয় 
উৎসি দু িা পূজা ইড়র্মজধযই সম্পন্ন হজয়জে। এিার আসজে কালী 
পূজা, দীপািড়ল উৎসি, ভাই-নফাোঁটা। আর ড়কেুড়দজের অজপিা 
র্ারপজরই োো রিং-নিরিং আজলার ঝলজক ভজর যাজি চ্ারড়দক। 
র্জি সরকারী র্রজফ এই ড়িজশষ ড়দেগুজলাজর্ শব্দিাড়জ িযিহার 
করা যাজি ো িজল জাোজো হজয়জে। শব্দহীে পড়রজিশিান্ধি 
িাড়জর ড়দজক অজেকটাই ঝুোঁজক ন জে সাধারি মােুষ। দীপািড়ল 
মূলর্ আজলার উৎসি। র্াই শব্দদূষি ও পড়রজিশ দূষি কজর ো 
এমে িাড়জর ওপজরই নজার নদওয়া উড়চ্ৎ। দীপািড়ল উৎসি শুরুর 
ড়িষজয় অজেক মর্ামর্ পাওয়া যায় নযমে- অজযাধযা ে রী নচ্াদ্দ 
িের ড়েষ্প্রদীপ হজয় পজ ড়েল শ্রীরামচ্ন্দ্র-নক ো া। অজযাধযার 
কুলড়র্লক ড়ফরজেে, এই আেন্দ সিংিাজদ সমূ্পিি ে রী দীপমালায় 
সুসড়ির্ কজর রু্জলড়েজলে অজযাধযািাসী। র্াোঁরা  া ভাড়সজয় 
ড়দজয়ড়েজলে আেন্দলহড়রজর্। উৎসি মুখ্ড়রর্ অজযাধযায় শ্রীরামচ্ন্দ্র 
ড়ফজরড়েজলে জেককেযা জােকী ও অেুজ লক্ষ্মিজক ড়েজয়। প্রজারা 
শ্রীরামচ্ন্দ্র ও সীর্াজদিীজক সম্মাে ও অভযথিো জাড়েজয় শুরু 
কজরড়েজলে আজলার উৎসি ‘দীপািড়ল’। 
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স্বীকাজরাড়ি 

র্ন্ময় নদি 
 

রু্ড়ম সামজে নেই অথচ্ ড়ক উজ্জ্বল উপড়িড়র্ নর্ামার 

আমার জীিে জুজ ... 

 

সিার নচ্াখ্ িাোঁড়চ্জয়  ভীর রাজর্ ড়িোোয় সাড়জজয় রাড়খ্ 

আমাজদর ন াপে কজথাপকথে, শযাওলা ধরা খু্েসুড়ট 

আর অজস্র অড়ভমােগুজলাজক... 

 

মাজঝ িহুড়দে কথা হয়ড়ে দু’জজের। 

এমেড়ক স্বপ্নজদখ্ার মুহূর্িগুজলাজর্ও রু্ড়ম চু্প কজর থাজকা। 

আড়ম ডাকজর্ ডাকজর্ ক্লান্ত হজয় পড় , হাোঁড়পজয় উড়ি... 

 

িাইজর প্রিল িতড়ি... একজেজয় ড়ঝোঁড়ঝোঁর শব্দ িুজজ আজস... 
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রার্চ্রা পাড়খ্জদর ডাক নদয়াজল ধাক্কা নখ্জয় ড়মড়লজয় যায়। 

 

নর্ামার কাল্পড়েক স্পজশি আড়ম ড়মড়হ নমজেজদর মজর্া ঝজর যাই। 
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চু্প 

সন্তু প্রামাড়িক 
 

চু্প! িলা িারি। 

শুধু নদজখ্ যাও- 

আগুে ঝরাজো নচ্াজখ্ আজো- 

সিিহারার ক্রন্দে। 

 

ড়মজশ যাও গ্লাড়েজর্, 

এ জন্মাজোও পাপ আজ। 

দুিত িত্তরা ওৎ নপজর্- 

শহর-ে জরর প্রড়র্  ড়লজর্। 
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নচ্াজখ্র জল ড়েজয় মরুভূড়মর ড়দজক যাড়িলাম 
ন ালাম রসুল 

                 
নচ্াজখ্র জল ড়েজয় মরুভূড়মর ড়দজক যাড়িলাম 

নযা াজযা হীে  ড়ল যার িুদ্র পড়রসজর ড় জয় আড়ম আমার জীিেজক 
স্মরি করলাম 

 

আজলার জমাজো অন্ধকার একটা থাজমর মজর্া 

 

এিার েদীড়িহীে সাড়র সাড়র নেৈঃশজব্দর কয়লা নিাঝাই  
জাহাজগুজলার মাস্তুজলর ড়দজক আড়ম র্াড়কজয় রইলাম 

আকাজশর োপাখ্াোয় েিত্র সমাজরাহ 

একড়ট উপেযাজসর পািক নকাজো এক পাহাজ র চূ্ া 

 

আমার রি আত্মজ াপে কজর আজে 
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অকারি আমার নচ্াজখ্ জল 

একজফাোঁটা জলও আড়ম পাে কড়রড়ে। 
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ড়রফু 

ড়িজিক িাউড়লয়া 

 
যর্িার ড়েোঁজ  যাজি র্র্িারই ড়রফু কজর নদজি 

শুধু জামা েয়, আহর্ শরীজর ির্ জায় ায় 

ড়েরাময় কজর রু্লজি। 

ড়রফু করা জামায় নকাজো লিা নেই 

নকউ অন্তর্ নেোঁ া ফুজটা-নক নর্া নেজক ড়দজয়জে 

ভাজলািাসা নযে নিড়রজয় ো যায় হৃদয় নথজক, েজর নরজখ্া 

নসখ্াজেও ড়রফু কজর ড়দও যড়দ ড়েোঁজ  যায় অিজহলায় ! 
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মুজখ্াশধারী 

র্াপস কুমার ির 
 

আর্ড়ঙ্কর্ ওই অধিেি অন্ধকার, 

নদজখ্া ড়চ্ৎকার আর ড়চ্ৎকার। 

মুজখ্াজশর আ াজল ওরা ওোঁর্ নপজর্ আজে, 

কামোর উগ্র  জন্ধ ! 

নর্ামার সমাজ ড়ক সুরড়ির্ ? 

িমর্ার িাহুর কাজে ! 

ওই ড়চ্ৎকার... 

নদজখ্া ড়হিংস্র দােজির কর্ উিাস। 

িাোঁচ্াও িাোঁচ্াও... 

নকাথায় নসই মােির্ার হার্ ? 

সভযর্া আজ ভযাম্পায়ার নসজজজে... 

খ্াদয-খ্াদজকর মজর্া রািুজস দােজি। 
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অর্যাচ্াজরর ধড়ষির্া আজও জঙ্গজল কাোঁজদ.... 

নদজখ্া ওই মতর্ ফড়সজলর ড়চ্ৎকাজর ! 

ওরা মুজখ্াশধারী রিজচ্াষক, 

েড় জয় আজে সজভযর আোজচ্-কাোজচ্। 

কখ্ে প্রড়র্িাজদর ওঙ্কার ধ্বড়ে উিজি ? 

সমাজ আজ রি-ড়পপাসু ভযাম্পায়ার নসজজ উিজে। 

ড়েশীজথ ওই উগ্র  ন্ধ ভাসজে, 

ওরা কর্ গুপ্ত গুহায় কামোর জাল ড়িড়েজয়জে। 

িাোঁচ্াও িাোঁচ্াও... 

আর কর্ অর্যাচ্ার সইজি ? 

ধড়ষির্া মতর্ ফড়সলগুজলা... 

আজ অর্যাচ্াজরর জিাি চ্াইজে ! 

নদজখ্া ওই কাোঁটামারা িুজট, 

আজও নসই র্াজা রি... 

কলজঙ্কর শতঙ্খল নমাচ্ে চ্াইজে। 
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এজসা চ্াই একটা প্রড়র্িাদ আর প্রড়র্িাদ, 

নর্ামার আমার ঐজকযর দত  িন্ধজে। 

ভূর্ সাম্রাজজয আর কর্ অর্যাচ্ার সইজি ? 

ওরা জাদু মন্ত্রিজল নর্ামাজদর নমাড়হর্ কজর নরজখ্জে। 

এখ্ে জাজ া ওই েুম পা াড়ে নদজশ, 

সভযর্া আজ পাজপর মহাকাজল... 

কামোর রি ড়পপাসু ভযাম্পায়ার নসজজজে! 

িাোঁচ্াও িাোঁচ্াও... 

নদজখ্া আজও কর্ ধড়ষির্া কাোঁদজে, 

নর্ামার আমার আজশ পাজশ সভয নপাশাক পজর, 

অর্যাচ্ারী ভাজলা মােুষ নসজজ আজে। 

একটা প্রড়র্িাদ চ্াই নর্ামার-আমার, 

গ্রাম নথজক ে জর। 

প্রড়র্িাজদর ওঙ্কার ধ্বড়ে উিুক... 

একটা সুরড়ির্ েরু্ে সাম্রাজয  জ  রু্লজর্। 
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হাজর্ নর্াজলা পরশুরাম কুিার... 

কামো-নলাভী রিড়পপাসু ধ্বিংস করজর্। 

র্জিই নর্ামার আমার সুি সমাজ হজি... 

ওই দতঢ়র্ার ঐকযিন্ধজে। 
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অজেষা 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

নোট্ট লাল ফুল, আর ভাজলািাসা, 

শাড়য়র্ সুন্দর শুভ্র ন ালাপ স্তিক,  

যখ্ে ধূমাড়য়র্ কাজপ চু্মু নদয় ওষ্ঠদ্বজয়, 

প্রড়র্ধ্বড়ের্ কথারাড়শ অিযি নিদোয়, 

রিধারা েুজট চ্জল অন্তমিজের ন াপজে ড়িজজে, 

উষ্ণ আড়লঙ্গজে শুধু িড়িজকর িিিন্ধজে। 

শুধু নচ্াজখ্ নচ্াখ্ নরজখ্ িজল নযও,  

ওজ া শড়মিলা অন্তৈঃপুরিাড়সেী অেেযা সুন্দরী, 

ভাজলািাসা কাজর কয়, আমার কিিকুহজর ! 

নকেই িা এজসড়েজল রু্ড়ম, প্ররু্যজষর সূজযিাদজয়... 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযা াজযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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সুজখ্র সিংসাজরর হিাৎ আোঁধার 

অোড়দ মুখ্াড়জি  
 

রামপুর গ্রাজমর মড়র্ মাস্টার-নক সিাই এক কথাজর্ নচ্জে, ড়র্ড়ে 
ঐ গ্রাজমর মাস্টার খু্িই সরল ড়মশুজক, এই জেয র্ার কাজজ 
অজেক োত্র প্রাইজভট ড়টউসাড়ে প জর্ আজস ! মড়র্িািু র্াজদর 
নক ড়িোপয়সা প াে, নসই সুিাজদ র্াজক সিাই ভাজলািাজস ! 
মড়র্িািুর সুজখ্র সিংসার র্ার পড়রিাজর র্ার িউ ও র্াজদর এক 
নমজয় এক নেজল, নমজয় িজ া োম আজলা ! মড়র্িািুর নমজয়ও খু্ি 
ভাজলা, নসই িুজভা িুড়  নোট্ট সিার সাজথ শুধু িক িক কজর আর 
নমািাইজল টুক কজর নসলড়ফ নর্াজল, খু্ি হাড়সখু্ড়শ একটা ড়মড়ি 
নমজয় ! িাজপর মজর্াে র্ারও মে খু্ি ভাজলা ! একড়দে যখ্ে 
আজলা সু্কজল যাড়িল, পজথর মজধযই নদখ্জলা একটা নমজয় কাোঁদজে, 
আজলা র্ার সামজে দাোঁড় জয় জােজর্ চ্াইজলা ড়ক হজয়জে, নমজয়ড়ট 
িলজলা নস আজ সু্কজল টাকা ো ড়দজল পরীিা ড়দজর্ পারজি ো, 
র্খ্ে আজলা র্ার ড়টড়ফজের পয়সা িাোঁড়চ্জয় জমাজো টাকা নথজক ঐ 
নমজয়টার হাজর্ ড়দজয় িলজলা যাও এইিার ! মড়র্ মাস্টাজরর সিংসার 
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সুন্দর এই ভাজি চ্লজর্ লা জলা। ও একজেজল ও এক নমজয় নক 
মােুষ করজর্ লা জলা ! আজলা সু্কজলর  ড়ি নপড়রজয় কজলজজর 
ভড়র্ি হজলা, যর্ই িজ া হজি আজলা নদখ্জর্ও নর্মে সুন্দরী হজয় 
উিজে উপজচ্প া নযৌিে আর সুন্দর নচ্াখ্ ঐ গ্রাজমর সি 
নেজলজদর একটা েজর ঐ আজলার ওপজর। র্ার কথা িলা ও হাড়স 
নদখ্জল সিার মে জুজ  যায় ! একড়দে আজলার মা মড়র্িািু-নক 
িলজলা নমজয়র জেয একটা নেজল নদজখ্ আর রাখ্া যাজি ো, ড়িজয় 
ড়দজয় ড়দজল ভাজলা হয় ! এড়দজক আজলার একটা সমসযা নদখ্া 
ড়দজয়জে এর্ড়দে আজলা কাউজক জাোয়ড়ে ! আজলা খু্ি ভাজলা 
প াজশাো করজর্া এই জে যই র্ার মাজঝমজধয মাথা ি যাথা করজর্া, 
আজলা একটা নসড়রডে নখ্জয় নসই িযাথা কড়মজয় রাখ্জর্া ! ড়কন্তু 
যর্ড়দে ড়দে িজ া হচ্জে আজলা র্র্ এই মাথািযথা নিজ  চ্লজে, 
প্রচ্ি মাথাি যাথা করজর্া, একড়দে নর্া কজলজজর মজধযই মাথা েুজর 
পজ  ড় জয় ড়ফট হজয় ন ড়েল, র্াই একড়দে আজলা ও র্ার এক 
িনু্ধ ডািাজরর কাজজ ড় জয়ড়েল এর কারি জােজর্, ডািারিািু সি 
ড়কেু নদজখ্ একড়ট মাথার স্কযাে কজর অিাক হজয় যায় ! আজলা 
জােজর্ চ্ায় ড়ক হজয়জে ডািারিািু, ডািার িলজলা মা নর্ামার 
নেে কযািার হজয়জে ,সািধাজে থাজকা ! এই সি শুজে আজলা খু্ি 
ভয় পায়, জাজে যার নেে কযািার হয় নস নিশী ড়দে আর িাোঁজচ্ 
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ো! এইসি ড়কেুই আজলা র্ার পড়রিাজরর নলাকজেজদর জাোয়ড়ে ! 
আজলা ভািজে নসই নর্া আর নিশী ড়দে নেই, নস ও ওর 
পড়রিাজরর সুখ্ নদজখ্ আর র্ার কথা িজল, দুৈঃখ্ প্রজলপ ড়দজর্ চ্াই 
ো নসই ! একড়দে আজলা িাড় জর্ খ্ািার খ্াওয়া সময় র্ার প্রচ্ি 
মাথা িযাথা হয় ও সাজথ সাজথ িুক ধ ফ  করজর্ থাজক, সাজথ 
সাজথ ডািাজরর কাজজ ড়েজয় যাওয়া হজলা, ডািারিািু সিড়কেু 
নদজখ্ িলজলা অজেক নদড়র কজর নফজলজেে ওর নেে কযািার 
হজয়জে, অপরাজশে  ো করজল হজি ো ! িাড় র নলাক সিাই 
অিাক এই নমজয় নেে কযািার এই কথা নশাো পর আজলা মা সি 
সময় কাোঁন্না করজে, আজলার মাজয়র কাোঁন্না নদজখ্ র্ার িািা মড়র্ 
মাস্টার িজল ঐ আজলা মা এর্ নচ্াজখ্র জ্বল নফজলা ো, নর্ামার 
জ্বল নদজখ্ আজলার মে নভজঙ যাজি ওজক সাহস দাও, আড়ম আড়ে 
নর্া নযমে কজর নহাক আমার নমজয় সুি হজয় উিজি ! আজলা ভাজি 
নস আর নিশী ড়দে নেই এই সি ড়চ্ন্তায় র্ারও েুম নেই ড়দে ড়দে 
র্ার নচ্হারাও খ্ারাপ হজয় ন জলা ! মড়র্ মাস্টারও জাজে এই সি 
নরাজ র খু্ি কম নলাক িাোঁজচ্ ! র্িুও নসই নযমে কজর মে শি 
কজর আজলা ও র্ার মা নক িজল জাজো আজলা মা আড়ম 
নকাজোড়দে কাউজক খ্ারাপ ড়কেু কড়রড়ে র্িুও নকে ভ িাে এর্ 
কি ড়দচ্জে, িজল নচ্াজখ্র জ্বজল ভজর উজি ! এভাজি একটা সুজখ্র 
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সিংসাজরর এই ভাজি কাজলা োয়া নেজম আসজি নক জােজর্া ! 
ডািারিািু একটা আশা ড়দজয়জে অপাজরশে করজল ও ভাজলা হয় 
অজেক সময়, র্াই মড়র্ িািু অজেক ধার নদো কজর আজলা-নক 
হাসপার্াজল ভড়র্ি কজর অপাজরশে করজর্ িলজলা ডািার নক ! 
আজলার মাজয়ও মে খু্ি খ্ারাপ চ্ারড়দে ধজর নকাজো রান্না হয়ড়ে। 
িাড় র সিাই নকউ আর নখ্জর্ পারজে ো এই আজলা অিিা নদজখ্, 
আজলা সি সময় একই কথা িলজে মা আমার জেয শুধু শুধু রু্ড়ম 
আর িািা কি পাচ্জো আর নর্া আড়ম নিড়শ ড়দে নেই, এই কথা 
শুজে মড়র্ িািু িজল মা আড়ম থাকজর্ নর্াজক হারজর্ নদজিা, 
আমার নমজয় রু্ই ড়জজর্ আসড়ি ! নশষজমশ ডািার অপাজরশে 
করজলা খু্িই ভাজলা হজয়জে, ডািার নক নদজখ্ আজলার ভাই, িািা 
ও মা উৎকণ্ঠা ভাজি শুধাজলা আমার নমজয় নকমে আজে ! ডািার 
হাসজর্ হাসজর্ িলজলা আপোর নমজয়র মজের জ্বর আজে নসই 
জেয র্ার অপাজরশে ভাজলা হজয়জে ! ড়র্েড়দে পর আপোর 
নমজয়জক িাড়  ড়েজয় যাজিে ! নসই কথা শুজে আজলার মা র্ার  
স্বাড়ম িুজক মাথা নরজখ্ অজঝার কাোঁন্নায় ভাড়সজয় িলজলা ওজ া 
আমাজদর  সিংসার নয কুয়াশা ড়েজলা র্া নকজট ন জলা ! সুজখ্র 
সিংসাজরর নয নশাজকর োয়া নেজম ড়েল র্া এখ্ে আর নেই নসই 
নশাক আকাজশ ড়মড়লজয় ন জলা ! 
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ঈশ্বর চ্ন্দ্র ড়িদযাসা র 

মুড়ি দরুদ 
 

ঈশ্বর সা জর ড়মজশ আজে অির হজয়, 

চ্ন্দ্র সা জর ডুি ড়দজয় সকাজল উজি । 

ড়িদযা উথাল পাথাল কজর জ্ঞাজের দড়রয়ায়, 

সা র োড়পজয় জন্মড়দে আজস 

িিিপড়রচ্জয়র পার্ায় । 
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োোঁয়া 

অেুপ অসমীয়া 

 
নর্ামার শরীজরর টুকুর 

স্পশি করজর্ আড়ম কখ্ে 

চ্াইড়ে 

নসখ্াে নথজক আড়ম ড়সজকড়চ্ 

নচ্াট' আর ি  হিার 

 

আজলার নখ্লাই ! 
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আসজিা ড়ফজর 

অড়িড়মত্র 
 

আিার আসজিা ড়ফজর  

এই েদীটার কাজে... 

হলজদ পাড়খ্টার ডাক শুেজর্। 

আিার আসজিা চ্জল 

পাহা  নথজক সূজযিাদয় নদজখ্ 

মুগ্ধ হজয় নচ্জয় থাকজর্। 

ের নথজক নদখ্জিা আড়ম 

উজটাড়দজকর িা াজে 

োো ফুজলর নমলা..! 

আসজিা আিার যখ্ে, 

নহমজন্তর প ন্ত নিলায় নদখ্জিা  

প্রকত ড়র্র োোে নখ্লা ।। 
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হ যাড়প হ যাড়প নপ্রম 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

পদিার আ াজল হাড়স মুজখ্ দাোঁড় জয় স্মতড়র্, 

ড়জি আর কুড়র্িটা অেিরর্ ড়ভজজই চ্জলজে িতড়িজর্। 

নটড়িজল নধাোঁয়া ওিা কড়ফর কাপ, 

নেজট সস্ মাখ্াজো চ্াউড়মজে কাোঁটা চ্ামচ্  াোঁথা। 

 

েস্টালড়জক কাজির ঝুড় জর্ এক নজা া ঝুমজকা, 

নসাোর েয়, পাড়র্ ইজমজটশে, "র্ার" নদওয়া ড় ফ্ট। 

ফ্লাপকাজটি উজ  এজসড়েল সার্ সমুদ্র পা  নথজক, 

"র্ার"  াজয়র  ন্ধ নলজ  আজে দুলটায়। 

 

ঝাোঁ চ্কচ্জক স্মাটি নফাজে িাজজে, "মাড়েজক মাজ  ড়হজর্," 

নপ্রজম পটজর্ নদরী হজয়জে ভীষি। 
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ড়িজয়র নডট ফাইোল হজর্ই লুকাজো স্মতড়র্রা ঝাোঁড়পজয় পজ  িলজে, 

"জদা ড়দল ড়মল রজহ হ যায়, ম র চু্পজক চু্পজক।" 
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ধমি ড়েজয় অর্যাচ্ার 

শঙ্কর সূত্রধর 
 

অ ড়ের্ মােুজষর ড়ভজ , 

অিয়ি যখ্ে একটাই ! 

ড়ভজ র মাজঝ চ্মকগুজলা শুধুই, 

ড়িজভদ সতড়ি কজর যায় । 

 

মােি মজের িা াজে অজস্র ধমি ! 

ড়েজষধাজ্ঞা কাড়টজয় আজলার সন্ধাজে ওরা সিসময়ই ; 

শুধু িার্িায় িড়হর্ হয় ধমিীয় মশাল । 

ফলশ্রুড়র্ নর্ র্ার উজটা পুরাে !  

 

ধমি ড়েজয় অর্যাচ্ার  ! 

ধজমির োজম নিিাক ড়মথযাচ্ার, 
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কজি নমাহো পাজি , আর ড়ফজর আসজি মােড়িক অঙ্গীকার !  

 

অযথা আর কর্ শূেয হজি নকাল , জ্বলজি ড়চ্র্া  ! 

প্রড়র্িাজদর ভাষা মুখ্ খু্োঁজজ ড়েজয়জে কড়ির্া । 
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ড়িষণ্ণ নপ্রম কািয 

নরজাউল রহমাে 
 

ধাক্কা নলজ  

মতর্ স্বপ্ন, 

ড়েৈঃশ্বাজস ড়মড়শজয় 

ড় লড়ে। 

নটড়িজল, কা জ - কলজম 

নটজে আেড়ে... 

অজ াোজলা িাজকয 

োন্দড়েকর্া ড়পজষ 

ড়িষণ্ণ কড়ির্া। 

ড়েভুিল নপ্রম, 

আর ভুল িাোজে 

নপ্রম - কািয। 
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স্বপ্ন ড়েল িুজক 

ড়চ্ত্তরঞ্জে সাহা ড়চ্রু্ 
 

স্বপ্ন ড়েল যার, 

নদশ আেজর্ ভাষি ড়দজলা 

আগুে ড়েল র্াোঁর।  

 

ড়দল চ্রম ডাক, 

িীর িাঙাড়ল যুদ্ধ  কজরা 

শত্রু ড়েপার্ যাক। 

 

যুদ্ধ ে'মাস নশষ, 

স্বাধীে হল লাল সিুজজর 

আমার িািংলাজদশ । 
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ড়ডজসম্বজরর নষাল র্াড়রখ্ 

র্াইজর্া খু্ড়শর নেউ, 

আেন্দজর্ ভাসজলা সিাই 

িাদ যায়ড়ে নকউ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১৭ 

সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम् - 

स ष िं सखा साधु न शास्ति यो षधपिं षितान्न यः  सिंशृणुते स 
ष िं प्रभुः । 

सदानु ूलेिु षि  ुर्वते रषतिं नृपेष्वमाते्यिु च सर्वसम्पदः ।। 

 

 

সুভাড়ষর্ম্ -  

স ড়কিংসখ্া সাধু ে শাড়স্ত নযা ড়ধপিং ড়হর্ান্ন যৈঃ সিংশতিুজর্ স 
ড়কিংপ্রভু। 

সদােুকূজলষু ড়হ কুিিজর্ রড়র্িং েতজপষ্বমাজর্ যষু চ্ সিিসম্পদৈঃ।। 

 

 

অথি - 
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ড়যড়ে প্রভুজক ড়হর্কর উপজদশ নদে ো ড়র্ড়ে কু-মন্ত্রী। নয প্রভু 
ড়হতর্ষী িাকয শ্রিি কজর ো নস কু-প্রভু। রাজা ও অমার্য পরস্পর 
অেুকূল হজল সকল সম্পদ ড়েয়র্ই র্াজদর প্রড়র্ অেুরি থাজক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রড়িিাজরর দুপুর.... 
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হিাৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজে নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়র্ সপ্তাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পািক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই 
আপোর অেুভূড়র্র কথা। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১৭ 

নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজ ? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়িজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শর্ হজি "পািজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজ । 

সজঙ্গ পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তৈঃড়মল কড়ির্া 

পািাে। 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 

েড়ি ও ভািো 
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ড়েজিদজে- মীর নমার্িজা জান্নার্ 

 

নিলাজশজষ... 
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"জেটফড় িং অেলাইে সিংখ্যার জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পািাজর্ 
পাজরে:- 

▪ ে া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ েড়ি ( হাজর্ আোঁকা ও কযাজমরায় নর্ালা ) 

⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পািজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২১৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে েড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজি কজর কযাজমরা, র্জি েড়ি 
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পািাজর্ পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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 ঙ্গা েদীর র্ীজর 

Camera-man of the week 

শাহীে আহজমদ 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২১৭ 

৩১নশ অজটাির, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকৈঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোৈঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,   
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, সাহােুর হক। 

প্রিদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১৭ 

পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়ির্া, অিু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


