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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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- ন ালাম রসুল, শিংকর হালদার,         
সুরভী চ্যাটাজিী, নসৌড়মর্ সরকার, নরজাউল রহমাে, 
অড়মর্াভ দত্ত, সম্পা চ্যাটাজিী, অযড়িক্স,            
ড়মলে পুরকাইর্, ড়মর্া সােযাল, অড়িড়মত্র,      
ইমােুজয়ল হক, অড়েজমষ পড়ির্, প্রজসেড়জৎ িমিে। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, আশরাফুল আলম এিিং     
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
শীর্কাল মাজেই একঝাাঁক আেন্দ, ড়পকড়েক আর োো অেুষ্ঠাে। 
নসইসাজথ চ্জল োো উৎসি ও নখ্লার অেুষ্ঠাে। এই সমজয়ই 
আজস ি ড়দে িা ড়ক্রসমাস।  মূলর্ গ্রীক আর লাড়র্ে শজের 
সমন্বজয় তর্ড়র এই ড়িসমাস শেড়ট। Cristes শেড়ট গ্রীক 
Christos এিিং লাড়র্ে missa নথজক এজসজছ। ভারর্িজষি প্রথম 
ি ড়দে পালে করা হয় ১৬৬৮ সাজল। জি চ্ার্িক এ নদজশ প্রথম 
ি ড়দে পালে শুরু কজরড়ছজলে িজল নশাো যায়। ি ড়দজে সূজযির 
উত্তরায়র্ নশষ হজয় শুরু হয় দড়ির্ায়ে। এড়দে নথজক নিলা একটু 
একটু কজর ি  হয়। নসই সজে শীজর্র প্রজকাপও কমজর্ শুরু 
কজর। ড়িজের অড়িকািংশ নদজশ ২৫নশ ড়িজসম্বর ি ড়দে পালে করা 
হজলও িযড়র্ক্রম রাড়শয়া, জড়জিয়া, ড়মশর, আজমিড়েয়া। জুড়লয়াে 
কযাজলন্ডার অেুসাজর ৭ই জােুয়াড়র এসি নদজশ ি ড়দে পালে করা 
হয়। ড়িষ্ট িমিািলম্বীজদর মজর্ প্রায় ২০০০ িছর আজ  পতড়থিীর 
মােুষজক মুড়ি ও কলযাজর্র পথ নদড়খ্জয়ড়ছজলে যীশু ড়িষ্ট। ি ড়দজে 
র্াই ড়িসমাস কযারল, নমামিাড়র্, উপহাজর র্াাঁজকই স্মরর্ কজর 
ড়িষ্ট িমিািলম্বীরা। ি ড়দে সকজলর আেজন্দ কাটুক। সিাই ভাজলা 
থাকুে, সুস্থ থাকুে। 
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ড়ফজর আসড়ছ 

ন ালাম রসুল 
 

আমাজদর নেেটা ওইড়দজক যাজে কুয়াশা ড়েজয় 

ড়িপ্লি হয়ড়ে িজল আড়ম একড়ট িই প ড়ছ যাজর্ নলখ্া রজয়জছ 
সাজ  ড়র্ে দশজকর জলিায়ু 

আর নমঘ ড়মোজরর ওপর আল া দাাঁড় জয় আজছ আমার একড়ট 
অড়ভজ্ঞর্ার মজর্া 

 

হাওয়ার একড়ট প্লট র্াজর্ স্পট লাইট প জছ 

নচ্াজখ্র খ্ড়ে অঞ্চজল মােি শ্রড়মক 

 

আমরা ড়ফজর আসড়ছ। 
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সমাড়ি 

শিংকর হালদার 
 

আমার, আমার িলজর্ ড়িক ড়ক িুড়ঝ'ো ! 

দু'নচ্াজখ্ নদজখ্ড়ছ কারও অোিতর্ জন্ম লাভ 

িাাঁিাজো ঘর, পার্াজো সম্পকি, জমাজো সম্পদ  

দাসত্ব রাজখ্ আজীিে। 

ভাঙা-  ার ড়েয়ম আিজর্ি ড়েযুি রাড়খ্ ড়েজজজক- 

আয়ু যর্ড়দে। 

নকামল িার্াস আর িার্াজসর নেহ, 

নরাজদর সখ্যর্া আর প্রার্ ঢালা স্বাথি কু াই দু'হাজর্ । 

অড়িজত্বর অহড়মকা, িন্ধজের ি াই 

সদা ভুড়লজয় রাজখ্, পথ কাজক িজল ?  

এ যুজ র-ই ছাপ লাজ   ায়, 

দাো িাাঁজি অন্তর জুজ -ড়মথযা, নলাভ, নেষ ও প্রড়র্ড়হিংসা 
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জীিে অড়জির্, এখ্াজে জীিজের সিড়কছু অড়জির্... 

ভাজলা- মজন্দর নিাঝাপ া ভাজলা মােুজষর হাজর্। 

 

িাাঁচ্ার স্বপ্ন ড়কিংিা নিাঁজচ্ থাকার আস্ফালে - সিই িতথা 

যড়দ নচ্র্োয় রামজমাহে, মির্ায় রামকত ষ্ণ আর ড়িজিজক 
ড়িজিকােন্দ হে -  

ইড়র্হাস খু্াঁজজ নেজি ইড়র্হাস হওয়ার জেয, 

েইজল স্বপ্ন... স্বজপ্নে িাো... 

নর্ামার... আমার আর আমাজদর সত্তা... 

ড়চ্র্াজর্ই সি নশষ, 

একড়দে... 
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খু্াঁজজ নদজখ্া যড়দ মজে পজ  

সুরভী চ্যাটাজিী 
 

িহুদূর চ্জল ন ড়ছ আড়ম 

সমজয়র অিিাড়হকায় এখ্ে ড়েজখ্াাঁজ 

িাাঁকা চ্াাঁদ ড়েিঃশে রার্ 

ছায়া ছায়া জীিে। 

 

প্রাচ্ীে শহর দীঘিোস নফলজছ 

কুমারী পতড়থিীর িুজক 

 ািংশাড়লক িুকজর খ্াজে 

হার মাস ের-োরীর। 

নমজঘ নমজঘ নলজ  আজছ সমজয়র ঘ্রার্ 

মতজর্র িুজক চু্মু নদয় 

নশষ সময় 
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পড়িজম অশড়ে সিংজকর্ 

ড়িজদহী আত্মকথে। 

 

কজষ্ট নভজা জীিে 

িাড়লশ নভজা রার্। পান্ডি উিাস প্রিাসীর পা ায় ! 

নছাঁ া মােড়চ্জত্র খু্াঁজজ নদজখ্া 

নচ্ো পজথর হড়দস 

ঝরা সমজয়র অিসজর 

যড়দ মজে পজ । 
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পুজরাজো আর্জরর  ন্ধ 

নসৌড়মর্ সরকার 

 
মে নকমজের মাঝরার্টা আজও নজজ  থাজক একা 

হয়জর্া ভুজলজছ ড়কছু হয়জর্া িা পাজরড়ে 

লাঞ্ছো  ঞ্জো পরাশ্রয়ী হজয় নিাঁজচ্ থাকার 

লজ্জায় দগ্ধ হয় ড়েশুড়র্ রাজর্র অড়ল ড়ল 

সযাাঁর্জসাঁজর্ নদওয়াল জুজ  আাঁড়কিুড়ক কাজট 

সাপ ড়সড় ... 

ঘে কাজলা রাজর্র িুক ড়চ্জর ককিশ স্বজর 

নিজক যায় নকাজো ড়েশাচ্র... 

দীঘি রাড়ত্র যাপজের পর এক মুজিা িীর্ 

নজযাৎোর রুক্ষ্মর্া নলজ ড়ছল  াজয়... 

কল্পোর অিয়ি নপজয়ড়ছল িািির্ার হলকা... 

ড়েঘুিম ড়েড়শ পড়র আজও নজজ  থাজক 
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নজজ  থাকজর্ হয়... 

ড়টকড়টক শজে িজয় যায় সময় 

ড়িছাো জুজ  ড়কলড়িল কজর দীঘিোস 

মে খ্ারাজপর ড়মড়ছল চ্জল ছড় জয় ড়ছড়টজয় 

নর্ামার সিিস্ব জুজ  ড়ছলাম 

কর্ ড়দে কর্ রাজর্... 
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কুয়াশায় হাড়রজয় যায় 

নরজাউল রহমাে 
 

সিা দাজম নকো যায় 

এমে স্বজপ্ন 

হিাৎ মূলয িজর নদয় 

ক্রমশ উর্ধ্ি ামী িাজার। 

ড়েজিের্ায় নেজম আজস 

যাড়িক শজে ড়িশতঙ্খলা। 

অজে ভুল করা কলমটা 

ইজেিাোর ওজে মাপজর্ থাজক, 

ক্লান্ত নচ্াজখ্। 

নচ্ো িাস, নচ্ো রািা 

খু্ি নচ্ো মফস্বজল 

হাড়রজয় নযজর্ থাজক, 
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ক্রমশ কুয়াশায় 

িাো গুড়টজয়...। 
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তচ্ড়র্ সকাল 

অড়মর্াভ দত্ত 
িাজরিাজরই ইজে নকিলই হয়, 

র্াজর যড়দ নপজর্ম নদখ্া িাজরক সময়, 

েূর্ে সকাজল ঐ দূর ড়দ জন্ত েীল েিঘজে— 

স্পড়ন্দর্ নভাজরর সূজযিাদজয় ড়েজিে নমাহোয়। 

রড়ির ড়করজর্ ড়ঝড়কড়মড়ক িালুকাজিলায়..., 

েিীে নজযাড়র্জলিাজক আজলাক মালায়, 

আজলারাড়শ নযথা আল্পো আাঁজক অোড়মকা, 

র্ন্দ্রা-জড় র্ ঘুম ঘুম নচ্াজখ্ ড়েঝ্ঝুম, 

পাহাড় য়া লর্া গুজের ফাাঁজক আজলাছায়ায়, 

েি স্পড়ন্দর্ গুড়ঞ্জর্ সুজরর আজিজশ, 

রাঙা রড়ি নখ্লা কজর অে নশাভায় ! 

ড়চ্ড়ত্রর্া অপরূপা নমাহময়ী উজ্জ্বলা তচ্র্ালী, 

নভাজরর আজলায় পুিাকাজশ ঝলকায়...! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৪ 

আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজর্ 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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িারািাড়হক  ল্প- 

র্িু ভাজলািাড়স 

সম্পা চ্যাটাজিী 

পিি-১ 

 

এক 

এই ড়রড়ে ওি!জর্ার অড়ফস এর নদড়র হজয় যাজি এিার। 

আর একটু ঘুজমাজর্ নদ ো েীল... 

ো ড়রড়ে, আর একটুও ো। ওি এিার, অজেক নদরী হজয় ন জছ। 
আড়ম নসই কখ্ে উজিড়ছ, নরওয়াজ কজর, ঘর পড়রষ্কার কজর, নর্ার 
জেয চ্া িাড়েজয় ড়েজয় এলাম। আর রু্ই এখ্জো পজ  পজ  ঘুমাড়ি। 
ওি নসাো। 

আজ  উজিড়ছস নর্া ড়ক হজয়জছ েীল? রু্ই নর্া আর অড়ফস যাড়ি 
ো, সারাড়দে নর্া িাড় জর্ই থাকড়ি, পজর নরস্ট ড়েজর্ পারড়ি। 
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কথাগুজলা একটাো িজল যায় ড়রড়ে। কথা িলা নশষ হজল নস 
েীজলর মুজখ্র ড়দজক র্াকায়, েীজলর মুখ্টা নকমে নযজো একটা 
হজয় ন জছ। 

েীল চ্াজয়র কাপটা নরজখ্ ওখ্াে নথজক চ্জল যায়। 

ড়রড়ে িাজক েীল নশাে আড়ম ওভাজি িলজর্ চ্াইড়ে। ড়প্লজ আমাজক 
ভুল িুড়ঝস ো। 

েীল ড়কছু িজল ো। এরপর ড়রড়ে উজি, নেশ হজয় অড়ফস এর জেয 
নরড়ি হজয় যখ্ে ঘজরর িাইজর আজস র্খ্ে নদজখ্ নয িাইড়েিং 
নটড়িজল ওর জেয ড়টড়ফে, জল সি নরড়ি করা আজছ। আর ওর 
নেকফাস্টও ঢাকা নদওয়া আজছ। ড়কন্তু েীল নকাথাও নেই। 

এড়দক ওড়দক র্াড়কজয় ড়রড়ে নদখ্জর্ পায় িাইড়েিং নটড়িল এ ওর 
নেকফাস্ট এর নপ্লট এর পাজশই একটা ড়চ্রকুট চ্াপা ড়দজয় রাখ্া 
আজছ। নযটা েীল এর নলখ্া - প্রজয়াজেীয় ড়কছু ড়জড়েস ফুড়রজয় 
ন জছ আেজর্ হজি, র্াই সামজের মাজকিটটায় যাড়ে। রু্ই নখ্জয় 
ড়েস, ড়টড়ফে জল সি মজে কজর িযাজ  ঢুড়কজয় ড়েস। আর রু্ই 
িাড়  লক কজর চ্াড়ি ড়েজয় যাস, আমার কাজছ আর একটা চ্াড়ি 
আজছ। 
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ড়চ্রকুটটা নদজখ্ মে খ্ারাপ হজয় যায় ড়রড়ের। নছজলটাজক সকাজল 
ওভাজি িলজলা আর অড়ফস যাওয়ার আজ  একিার নদখ্াও হল 
ো। যাই নহাক ড়ফজর এজস sorry িলজর্ হজি। এটা ভািজর্ 
ভািজর্ ড়রড়ে অড়ফস এর জেয নির হয়। 

ড়কন্তু অড়ফজস এজসও ড়কছুজর্ই কাজজ মে িসাজর্ পাজর ো। েীল 
আর ড়রড়ে নসই সু্কল লাইফ নথজক িনু্ধ। ড়রড়ে নছাজটা নথজকই 
প াশুোয় খু্ি ভাজলা আর েীল সািারর্ মাজের। র্জি খু্ি সুন্দর 
 াে করজর্া েীল। েীজলর  াে শুজেই প্রথম েীজলর সাজথ িনু্ধত্ব 
করজর্ আজস ড়রড়ে। র্ারপর আজি আজি নসই িনু্ধত্ব কখ্ে 
ভাজলািাসা হজয় যায় নকউই িুঝজর্ পাজরড়ে। 

এরপর প াশুো নশষ হজল ড়রড়ে একটা ভাজলা চ্াকড়র নপজয় যায়। 
আর েীল  াে ড়েজয়ই িযি থাজক। এজর্া িছজর ড়কছুটা পড়রড়চ্ড়র্ 
নপজলও খু্ি একটা োমিাক হয়ড়ে েীজলর। ড়কন্তু েীল  ােটা খু্ি 
ড়েষ্ঠার সাজথ কজর। েীজলর জীিজে দুজটা ড়জড়েস  াে আর ড়রড়ে। 

নসই সু্কল লাইফ নথজকই েীল ড়রড়ের প্রড়র্ অসম্ভি নকয়াড়রিং। 
ড়রড়ের সি রকম সুড়িিার নখ্য়াল সিসময় নস রাজখ্। অেযড়দজক 
ড়রড়ে খ্ামজখ্য়াড়ল, অজ াছাজলা। সি িযাপাজর েীজলর ওপর 
ড়েভিরশীল। 
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ড়রড়ে ি জলাক িািা মাজয়র একমাত্র নমজয়। নছাজটাজিলা নথজক 
খু্িই আদজর মােুষ হজয়জছ। নকাজোড়দে িাড় র নকাজো কাজই নস 
কজরড়ে। অেযড়দজক নছাজটাজিলায় িািা মারা যাওয়ায় েীজলর মাজক 
িাইজর কাজ করজর্ নযজর্ হজর্া। র্াই েীল আর েীজলর নিাে 
িাড় র সি কাজ অজেক নছাজটাজিলা নথজকই ড়শজখ্ ন জছ। নিাজের 
ড়িজয় হজয় যাওয়ার পর েীল আর র্ার মা থাকজর্া। র্ারপর হিাৎ 
কজর েীল ড়িজয় কজর। ড়কন্তু ড়িজয়টা এমে ড়সচু্জয়শজের মজিয হয় 
নয েীজলর মা নমজে ড়েজর্ পাজরে ো। ফজল ড়র্ড়ে এখ্ে র্ার 
নিাজের কাজছই থাকজছে। যড়দও েীল অজেকিার র্ার মাজক 
নিাঝাজোর নচ্ষ্টা কজরজছ, র্িুও ড়র্ড়ে ড়কছুজর্ই িুঝজর্ চ্ােড়ে। 

এড়দজক ড়রড়ের মা ড়িজয়টা নমজে ড়েজলও িািা ড়কছুজর্ই মােজর্ 
পাজরে ড়ে। র্ারা প্রথম প্রথম ড়রড়েজক েীজলর নথজক আলাদা কজর 
ড়েজজজদর কাজছ ড়েজয় যাওয়ার নচ্ষ্টা কজরজছে, ড়কন্তু ড়রড়ের নজজদর 
কাজছ ড়কছুজর্ই নপজর ওজিে ড়ে। ফজল র্ারাও আর নমজয়র সাজথ 
নকাজোরকম নযা াজযা  রাজখ্েড়ে।    

দুই 

অড়ফজস আসার পর নথজকই খু্ি মেখ্ারাপ লা ড়ছজলা ড়রড়ের। নকে 
নস ওভাজি েীলজক িলজলা, নসটা ড়েজয় মজে মজে অজেকিার 
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অেুজশাচ্োও কজরজছ। অেযড়দে অড়ফজস আসার পজর েীলজক 
একিার নফাে কজর ড়রড়ে। ড়কন্তু আজজক অড়ফজস আসার পজর 
এজর্া কাজজর চ্াপ ড়ছজলা নয নফাে কজর উিজর্ পাজরড়ে। লাঞ্চ 
নেক এ েীলজক নফাে করজলা ড়রড়ে। ড়কন্তু নফাে সুইচ্ অফ 
িলজছ। 

কজয়কিার েীজলর নফাে োই কজর ড়রড়ে। ড়কন্তু প্রড়র্িারই নফাে 
সুইচ্ অফ িলজছ। ড়রড়ের আজরা মে খ্ারাপ হজয় যায়। সকাজলর 
পর নথজক েীজলর সাজথ একটুও কথা হয়ড়ে। েীল নকে নমািাইল 
সুইচ্ অফ কজর নরজখ্জছ এটাও ড়রড়ে িুঝজর্ পারজছ ো। অেযড়দে 
েীল একিার হজলও নফাে কজর। আজজক ড়ক র্াহজল ড়রড়ের িলা 
কথাগুজলাজর্ ও খু্ি আঘার্ নপজয়জছ ? 

নকজো নয আড়ম এসি িলজর্ ন লাম, এটা নভজি ড়েজজর মজিযই 
খু্ি অপরািজিাি হড়েজলা ড়রড়ের। এমড়েজর্ই নিচ্ারা সিসময় 
এগুজলা ড়েজয়ই ভাজি, র্ার মজিয আড়ম আিার এভাজি িললাম। 
সড়র্য ড়রড়ে রু্ই আর িজ া হড়ল ো। এজর্া ভাজলা একটা ির 
নপজয়ড়ছস, রু্ই র্াজকও কষ্ট ড়দড়ল। ড়েজজর মজে মজে এগুজলা িজল 
চ্জল ড়রড়ে। 
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ড়িজয়র পজর প্রাইজভট নকাম্পােীজর্ জি করজর্ নচ্জয়ড়ছজলা েীল। 
একথা অজেকিার ড়রড়েজকও িজলজছ। ড়কন্তু ড়রড়ে রাড়জ হয়ড়ে। নস 
িজলজছ নয রু্ই ভাজলা কজর  াে কজর যা েীল।  াে ড়েজয়ই 
ড়েজজজক প্রড়র্ড়ষ্ঠর্ কর। আমার ির একড়দে অজেক িজ া  ায়ক 
হজি, এটাই আমার স্বপ্ন। 

আর যর্ড়দে ো রু্ই প্রড়র্ড়ষ্ঠর্ হড়েস আড়ম নর্া আড়ছ। সি সময় 
নয নছজলজদরই টাকা নরাজ ার কজর সিংসার চ্ালাজর্ হজি আর 
নমজয়জদর রান্না িা ঘজরর কাজ করজর্ হজি এটা নর্া নকাথাও 
নলখ্া নেই। আমাজদর নিজত্র ো হয় ড়েয়মটা অেযরকম হল। 

রু্ই এজর্া ভাজলা ঘজরর কাজ করজর্ পাড়রস, এজর্া ভাজলা রান্না 
কড়রস। আড়ম নর্া চ্াইজলও নর্ার মজর্া কজর কাজগুজলা করজর্ 
পারজিা ো। আড়ম নযটা পাড়র নসটা আড়ম করড়ছ, িাড়কটা রু্ই 
সামজল নে। এজর্ নর্া আমাজদর নকাজো অসুড়িিা হজে ো। 

ড়কন্তু ড়রড়ে নলাজক ড়ক িলজি ? 

নদখ্ েীল, নলাজক ড়ক িলজি নসটা ভািার দাড়য়ত্ব আমাজদর ো। 
নসটা র্াজদর িযাপার। আমাজদর ভাজলা থাকাটাই আমাজদর কাজছ 
ইম্পরটযান্ট। আর আমরা যজথষ্ট ভাজলা আড়ছ। র্াই এই ড়েজয় 
আড়ম আর নকাজো কথা িলজর্ চ্াই ো। 
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র্ারপর অজেক নভজি র্ারা ড়িক কজর যর্ড়দে ো েীল  াজের 
জ জর্ প্রড়র্ড়ষ্ঠর্ হজে, র্র্ড়দে র্ারা youtube এ একটা কুড়কিং 
চ্যাজেল চ্ালাজি। নযজহরু্ েীল খু্ি ভাজলা রান্না করজর্ পাজর র্াই 
এই চ্যাজেলটা েীলই চ্ালাজি। ড়কন্তু আজজক খু্লজিা কালজক 
খু্লজিা কজর অিজশজষ চ্যাজেলটা আর নখ্ালা হয়ড়ে। 

কারর্ ড়হসাজি ড়রড়ে িজলড়ছজলা, সন্ধযার পর যখ্ে নস িাড়  আসজি, 
র্ার ির  র্াজক  াে নশাোজি, সারাড়দজের সি  ল্প মে ড়দজয় 
শুেজি, ড়েজজর হাজর্ খ্াইজয় নদজি, আর র্ারা দুজজে দুজজের 
সাজথ অজেক ভাজলা ভাজলা মুহূর্ি কাটাজি। ড়রড়ে িহু নচ্ষ্টা কজরও 
নসই সময় নথজক একড়মড়েট সময় ও েীলজক র্ার কুড়কিং চ্যাজেল 
নখ্ালার জেয ড়দজর্ পাজরড়ে। 

েীল র্খ্ে এই খ্ামজখ্য়াড়ল নমজয়টার আদুজর আিদার নফলজর্ ো 
নপজর হাসজর্ হাসজর্ িজলড়ছজলা, আজজক নথজক আড়ম আর নকাজো 
প্রাইজভট নকাম্পােীর জজির কথা িলজিা ো। আর কুড়কিং 
চ্যাজেজলর কথা নর্া মুজখ্ও আেজিা ো। 

ড়কন্তু ড়রড়ে আমাজক  ােটা  াইজর্ ড়দড়ি নর্া?? 

োড়ক নসখ্াজেও সময় কম?? 
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ড়রড়ে র্খ্ে অজেক নভজি িজলড়ছজলা, সকাজল নযজহরু্ নস অড়ফস 
যায়, র্াই সকাজল েীল নরওয়াজ করজর্ পাজর। ড়কন্তু সন্ধযার পর 
েীল শুিুই ড়রড়ের জেয  াে  াইজি। 

র্ারপর নথজক প্রায় ছয় মাস নকজট ন জছ। ড়রড়েজক নদওয়া কথা 
েীল নরজখ্জছ। ড়রড়ে শুিু চ্াকরীই কজর, ড়কন্তু িাড়ক ঘজরর কাজ, 
রান্না, িাজার করা, আজরা িাড়ক সমি রকম কাজ েীল খু্িই 
দাড়য়ত্ব ড়েজয় কজর। আর এই িযাপারগুজলা ড়েজয় র্াজদর মজিয 
নকাজোড়দে অশাড়ন্তও হয়ড়ে। িরিং ভাজলািাসা আজরা নিজ  ন জছ। 
েীজলর মজর্া লাইফ পাটিোর পাওয়া সড়র্য অজেক ভাজ যর িযাপার। 
এই ছয়মাজস ড়রড়ের একিারও মজে হয়ড়ে নয নস িািা-মাজক নছজ  
আজছ, েীল এর্টাই আ জল নরজখ্জছ র্াজক। 

দুপুর নথজক অজেকিার নফাজে নচ্ষ্টা কজর ো নপজয় ড়রড়ে একটু 
র্া ার্াড়  অড়ফস নথজক নির হজয় যায়। েীজলর নমািাইল নকে 
সুইচ্ অফ এটা নস িুঝজর্ পারজছো। নকাজো ড়িপদ হল ড়কো 
এটা নভজি ড়রড়ে আর ড়েজজজক ড়িক রাখ্জর্ পারজছ ো। েীজলর 
সাজথ যজর্া র্া ার্াড়  সম্ভি নদখ্া হওয়া দরকার। ড়রড়ে মজে মজে 
শুিু একটা কথাই নভজি যাজে, সি নযজো ড়িক থাজক। 
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িাড়  নপৌঁজছ ড়রড়ে নিারজিল িাজাজর্ থাজক। ড়কন্তু অজেকির্ 
িাজাজোর পরও যখ্ে েীল দরজা নখ্াজল ো, র্খ্ে ড়রড়ে ড়েজজর 
চ্াড়ি ড়দজয় দরজা খু্জল ঘজর নঢাজক। ঘজর ঢুজক নদজখ্ নস অড়ফস 
যাওয়ার আজ  যা ড়কছু নযখ্াজে নরজখ্ ড় জয়ড়ছজলা, সি ড়জড়েস 
নর্মেভাজি নসখ্াজেই আজছ। 

র্ার মাজে ড়ক েীল িাড়  আজসড়ে? 

সকাজল নয মাজকিট যাজি িজল নির হজয়ড়ছজলা, র্ারপর েীল 
র্াহজল নকাথায় ন জলা? 

নকাজো ড়িপদ নহাজলা ো নর্া? 

েীল খু্ি অড়ভমােী নছজল। সকাজল ড়রড়ের কথায় আঘার্ নপজয় 
র্াহজল ড়ক েীল নকাথাও চ্জল ন জছ ?? 

োড়ক অেয ড়কছু? 

আর ভািজর্ পাজরো ড়রড়ে। ড়ক করজি ড়কছুই িুঝজর্ পাজর ো। 

মুহূজর্ি র্ার পুজরা পতড়থিী অন্ধকার হজয় যায়। 

হিাৎ মাথা ঘুরজর্ থাজক র্ার। টাল সামজল ড়েজয় সামজে রাখ্া 
নসাফায় নকাজোরকজম িজস পজর। 
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এভাজি পাথজরর মজর্া কর্ির্ িজস ড়ছজলা নস জাজে ো। হিাৎ 
কজর নফাজের ড়রিং এর আওয়াজজ আাঁর্জক ওজি ড়রড়ে। কাাঁপা কাাঁপা 
হাজর্ নফােটা হাজর্ ড়েজয় নদখ্জলা েীজলর নফাে। নফােটা ড়রড়সভ 
করজর্ই ওপাশ নথজক েীল িজল চ্লজলা - আড়ম নর্ার অড়ফজসর 
ড়েজচ্ এজসড়ছলাম, এখ্াজে র্ত োর সাজথ নদখ্া হল। ও িলজলা নয, 
রু্ই িাড়  চ্জল ন ড়ছস। 

Sorry নসাো, আড়ম খু্ি ঝাজমলায় আটজক ন ড়ছলাম। আর আমার 
নফােটাও ড়ি জ  ন ড়ছজলা। িাড়  এজস সি িলড়ছ। 

ড়রড়ে ড়কছু িলজর্ পাজর ো, শুিু ‘হুম’ িজল নফােটা নরজখ্ নদয়। 
(চ্লজি) 
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জীিে সাথী 

অযড়িক্স 
 

আড়ম কখ্জো কাউজক নিাঁজি রাখ্জর্ চ্াইড়ে, 

সড়র্য কথা িলজর্, আমার এই িাাঁিে শেটাই পছন্দ ো, 

আড়ম ড়েজজ কাজরা িাাঁিজে থাকজর্ পাড়রড়ে, 

র্াই হয়জর্া অেয কাউজক িাাঁিজে িাাঁিজর্ আড়ম মে নথজক স্বেন্দ 
ো। 

যড়দ নকউ থাকজর্ চ্ায় পাজশ, র্জি ড়েজজর ইজেজর্ই থাকুক ো, 

নজার কজর অথিা নকাজো শর্ি ছা াই র্ার হার্টা আমার হাজর্ 
রাখু্ক ো, 

আড়মও েয় নদড়খ্ ড়েজজর স্বািীের্া পালে কজরও র্ার সাজথ 
থাকজর্ পাড়র ড়ক ো, 

ড়েজজর সমজির মাজঝ আপজেই র্ার একটা জায় া ড়জিজে রাখ্জর্ 
পাড়র ড়ক ো, 
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মুজখ্ েয় োই িললাম দুজজেই, র্জি কথাগুজলা মজে মজেও নর্া 
হজর্ পাজর, 

হাজার ি জলাক হজয়ও নদখ্া যাক ো, মে ড়ক ড়ভখ্াড়র হজয় 
দাাঁ াজর্ পাজর র্ার োজর। 

নকাজো কারর্ ছা াই র্ার আওয়াজটা শুেজর্ মে চ্ায় ড়ক 
আপজেই, 

হজর্ পাজর নিাাঁট চু্প র্জি মে ড়ক নিজক ওজি র্ার োম 
ন াপজেই? 

োই িা থাকজলা শর্ি, োই িা থাকজলা নকাজো দায়, 

র্িুও যড়দ িুক নকাঁজপ ওজি নভজি র্ার ড়িদায়, 

র্ার স্পজশি যড়দ মজে হয় নয আর এছা া নকাজো স্পজশি এই 
ড়েজস্বর্া নেই, 

যড়দ মে নথজকই ইজে হয় র্ার হাজর্ আড়ম ড়েজজর মজের নিারটা 
নসাজপ নদই, 

যড়দ নকাজো িাাঁিজে ো নিাঁজিও নকাজো অদতশয এক সুজর্ায় দু’জজে 
জড় জয় পড় , 
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যড়দ অজাজন্তই ড়েজজর ভয় পাওয়ার সময়গুজলাজর্ অপরজক জাপজট 
িড়র, 

যড়দ দু’জজেই এই অেুভূড়র্গুজলার উন্মাদোয় সমাে ভাজি মাড়র্, 

র্জি েয় নভজি নেজিা নয আমরা দুজে আদজর্ই জীিে সাথী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৪ 

মাজয়র মজর্া 

ড়মলে পুরকাইর্ 
 

নমজয়র ড়দজক একো াজ  নচ্জয়ড়ছল পারড়মর্া। আয়োর সামজে 
দাাঁড় জয় িােড়দজক িাাঁড়দজক ঘুজর ড়ফজর ড়েজজজক িারিংিার র্ত ড়িজর্ 
পযিজিির্ করজছ উৎসা। ড়ি র্ দশড়দে িজর ও এই আেজন্দর 
আ াম মােস উদযাপে করড়ছল। মাজঝমজিযই খু্ড়শজর্ ি মড় জয় 
উজি মাজয়র  াজয়র কাজছ ঘে হজয় িজস িলর্, 'দীপািড়লর ড়দে 
একদম সকাজল োে কজরই ওটা পরজিা ড়কন্তু আড়ম।' 

'নদখ্া যাজি খ্ে', নমজয়র অড়স্থরর্ার ভজয় িযাপারটাজর্ ড়েমরাড়জ 
ড়ছল পারড়মর্া। যর্ই নহাক, েয় িছজরর নমজয়র  াজয় 
নপাশাকটাজক ড়ফট করজর্ সময় লা জি ওর। নসড়দে সকাল নথজক 
পুজজার িযির্া থাকজি। র্াছা া, প্রায় ওর কাে নছাাঁয়া উচ্চর্ার 
উৎসাজকও নসটা সামলাজর্ নি  নপজর্ হজর্ পাজর। এমড়েজর্ই 
নমজয় ভীষর্ অড়স্থর। এজলাজমজলা পাজয় সারাির্ ঘজর হড়রর্ 
শািজকর মজর্া লাড়ফজয় নি ায়। লযাজহো পজর নকােও ড়িপদ 
িাাঁড়িজয় িসজল, নসৌময রা ারাড়  করজি। ভুরু কুাঁচ্জক িলজি 
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হয়জর্া, 'কী দরকার, ওজক এসি পরাজোর !  জাজোই নর্া দু দি 
চু্প কজর িজস ো ও !' 

র্িু পারড়মর্ার সখ্ হয়, ওর যত্ন কজর হাজর্ তর্ড়র সজখ্র 
নপাশাকগুজলা উৎসা পরুক। নসই সজখ্র িাোয় ভর ড়দজয়ই নসড়দে 
আলমাড়র নথজক নির কজরড়ছল সাদা নেজটর লযাজহোটা। প্রায় ছয় 
িছর আজ  ওটা িাড়েজয়ড়ছল পারড়মর্া। নমজয় র্খ্ে সজি সু্কজল পা 
ড়দজয়ড়ছল। নসৌমযর এক খু্ি কাজছর িনু্ধর ড়িজয় উপলজিয পরজি 
িজল, ড়েজজই ড়িজাড়েিং কজর িাড়েজয়ড়ছল। পারড়মর্ার িরািরই 
এসি নশলাই-নফাাঁ াইজয়র সখ্। ড়েজজর মজের মজর্া ড়িজাইে কজর 
লযাজহো ও এর আজ ও দু-ড়র্েজটা িাড়েজয়ড়ছল। র্জি, এটা ওর 
ড়প্রয় নপাশাক ড়ছল। কারর্, নসই নছাট নথজকই সাদা রঙটার প্রড়র্ 
ও একটা অদু্ভর্ আকষির্ নিাি কজর। ওর নকে জাড়ে মজে হয়, 
এক পড়িত্র র্ত ড়ি আজছ এই রঙটার নছাাঁয়ায়। দীঘি প্রায় ড়র্ে িছর 
লযাজহোটা নির করাই হজয় ওজিড়ে। উৎসারও র্াই খু্ি একটা 
মজে ড়ছল ো এর স্মতড়র্। ও নপাশাকটা নদজখ্ই সাগ্রজহ িজলড়ছল, 
'কী সুন্দর িাড়েজয়ড়ছজল মা !' 

আেন্দ আর আজিজ র যু পৎ অেুভূড়র্র র্রজে পারড়মর্া নমজয়জক 
িজল নফজলড়ছল, 'পরড়ি দীপািড়লজর্ ?' 
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উত্তর ড়দজর্ এক ড়মড়লজসজকন্ডও সময় নেয়ড়ে উৎসা। এক  াল 
হাড়সজর্ ঘা  কাৎ কজর ড়দজয়ড়ছল ও। নসই নথজক উজত্তজোয় 
ফুটড়ছল ওর মেটা। পারড়মর্া িুঝজর্ পারড়ছল, নমজয় তশশিজক 
নপছজে নফজল তকজশাজরর পজথ নছাটার ড়দজক। এই সময় সি 
নমজয়জদরই মজে হয়, মাজয়র নপাশাক পরজল িুড়ঝ নসই পথটাজক 
দ্রুর্ পার হওয়া যাজি। অজেক র্া ার্াড়  ি  হজয় উিজর্ পারজি 
নস নসই মুহূজর্ি। উৎসাও র্াই অধিযিয অজপিা করড়ছল, কখ্ে 
মাজয়র নপাশাক পরজি। মাজয়র হাজর্র তর্ড়র একদম ড়ভন্ন রকম 
ড়িজাইজে তর্ড়র লযাজহোটাজক পজর মজের মজর্া কজর সাজজি। 

নসই অোড়িল খু্ড়শর নরার্টাই এই মুহুজর্ি মুজিা খু্জল ছলজক 
উজিজছ নযে। মাথায় ড়টকড়ল, দু-কাজে মাজয়র ঝুমজকার সজে েীল 
জড় র পাজ র সাদা িিিজি নেজটর লযাজহোটা পজর ড়েজজজক 
ড়িড়ভন্ন অযাজেল নথজক জড়রপ করজছ ও। আ াজল দাাঁড় জয় সিটা 
নদখ্ড়ছল পারড়মর্া। মজে হড়েল, রূপকথার  জল্পর মজর্া উৎসার 
ড়পজি নিাি হয় এিুড়ে একজজা া সাদা ড়ফেড়ফজে িাো  ড়জজয় 
যাজি। হাজর্ জাদু কাড়ি ড়েজয় সাদা পরীর মজর্া ঘজরর এিাজর 
ওিাজর উজ  নি াজি ও। উৎসা জন্মাজোর আজ  পারড়মর্া স্বজপ্ন 
নযমে পরীজদর নদখ্র্, ড়িক নর্মেই। ওর হিাৎই মজে হল, সতড়ষ্টর 
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আেন্দটা অন্নভাজি ওর হৃদয়জক ছুাঁজয় যাজে আজ। নযড়দে ও 
ড়েজজর হাজর্র তর্ড়র নপাশাকটা প্রথম পজরড়ছল, নসড়দেও খু্ি খু্ড়শ 
ড়ছল ও। ড়কন্তু এই মুহূজর্ির আেন্দটা নযে িাাঁিভাঙা িেযার জজলর 
নরাজর্র মজর্া। আ লহীে। ওর মজে হল, খু্ড়শর  াড়লচ্ায় পা 
ছড় জয় িজস আজছ ওর মার্ত ত্ব সুখ্। নসই  াড়লচ্া জুজ  ফুজট 
রজয়জছ, নছাট্ট উৎসা নথজক আজজকর উৎসা হজয় ওিার ড়িড়িি 
সু ন্ধী স্মতড়র্। র্ারই মাজঝ আজজকর মুহূর্িটা িতহৎ আকাজর 
জ্বলজ্বল করজছ। আেন্দ, সুখ্, উচ্ছ্বাজসর মড়র্মুিা ড়দজয় নসজজ 
রজয়জছ র্ার সমূ্পর্ি অড়িত্ব। এখ্ে পারড়মর্া িুঝজর্ পারজছ, 
সরস্বর্ী পুজজার ড়দে ওর মা নকে ড়েজজর শাড়   য়ো ড়দজয় সযজত্ন 
ওজক সাড়জজয় ড়দর্। ও ড়েজিিাি প্রশ্ন করর্ র্খ্ে, 'রু্ড়ম সাজজি ো 
মা ?' 

উত্তজর র্ত ড়ির হাড়স নখ্জল নি ার্ মাজয়র নিাাঁজটর নকাজর্। কাজকমি 
আর িযির্ার ছদ্ম অজুহার্ নদখ্ার্ মা। 

মার্ত জত্বর অেুভূড়র্র জ ৎটা ড়িক কর্খ্াড়ে িতহৎ, র্া হয়জর্া িুজঝ 
ওিা কড়িে। উৎসার আেন্দঘে চ্ঞ্চল নদহভড়েমা নদজখ্ খু্ড়শজর্  
িুাঁদ হজয় আত্মসিংলাজপ িুজি ন ল পারড়মর্া। ড়েজজজকই ড়েজজ প্রশ্ন 
করল, 
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'নমজয়জক ড়েজজর নপাশাজক নদজখ্ এর্ আেন্দ হজে নকে আমার?' 

মজের মজিয নক নযে চু্ড়পসাজর উত্তর ড়দল, 

'এই প্রথম রু্ই উৎসার মজিয িহু িছর আজ র ড়েজজজক খু্াঁজজ 
নপজয়ড়ছস। নর্ার মজিয আড়িষ্কার করজর্ নপজরড়ছস মার্ত জত্বর 
পরম্পরাজক। র্াইজর্া সুজখ্র পােড়সজর্ নভজস চ্জলজছ নর্ার 
হৃদয়।' 
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ন াপাল ড়রক্সাওয়ালা 

ড়মর্া সােযাল 
 

ড়িজদয নেই িুড়ি নেই ন াপাল ড়রক্সাওয়ালা 

ড়রক্সা চ্াড়লজয় সিংসারটা টাের্ দু’নিলা । 

 

ঘাজ র  ামছা ড়দজয় ন াপাল িযথির্ার ঘাম মুজছ 

প্রযুড়ির উন্নয়জে এিার র্ার অন্ন যায় িুড়ঝ ঘুজচ্ । 

 

খু্ি সহজজ নকউ আর ড়রক্সায় ো চ্জ  

যিচ্াড়লর্ ই-ড়রক্সায় সিাই ঘুজরড়ফজর। 

 

োসটা নযজো দীঘিোজস িদজল যাজে ড়দে-ড়দে 

ড়ক করজি ন াপাল ! সিংসারটা নয িা জছ প্রড়র্ড়দে । 
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িা জছ নছজল, িা জছ নমজয়, সময় এড় জয় চ্জল 

ন াপাল শুিু থমজক ন জছ কান্না র্ার ঘাম হজয়  জল । 

 

পাজয়র ড়শরা গুজলা পযাজিজলর র্াজল র্াজল ফুলজছ 

খ্াড়ল ড়রক্সাটা ড়েজয় এ মাথা নথজক ও মাথা চ্রড়কপাক খ্াজে । 

 

নদশ কর্ উন্নর্ হজয়জছ সি যিচ্াড়লর্ 

মেটা যড়দ হজর্া যাড়িক কষ্ট হজর্া ো এজর্া । 

 

যখ্ে র্খ্ে ড়ি জ  নযজর্া িলজর্া ো নকউ ড়কেুড়ট 

িলজর্া সিাই ন াপাজলর ড়ক নদাষ ও নর্া যাড়িক ত্রুড়ট । 
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সু্কলজীিজের মজার ঘটো 

অড়িড়মত্র 
 

সু্কল জীিজে অজেক রকম ঘটোই ঘজটজছ যা এখ্ে মজে করজল 
আমার নিজায় হাড়স পায়। প্রথম িনু্ধ পার্াজো, ড়টড়ফজে নখ্লািুজলা, 
এসি নর্া সুজখ্র স্মতড়র্ই। একিার নছাট ক্লাজস প ার সমজয় 
ড়কজসর কী মাজে ড়জজ্ঞাসা কজর পজর হাড়সর নখ্ারাক হজর্ 
হজয়ড়ছল। শীর্কাজল একটা অদু্ভর্ িরজের কােমাথা ঢাকা টুড়প 
পজর নযর্াম, যার ফজল আমার ড়েজজরও হাড়স নপর্ ; অেযজদর 
নর্া নপজর্াই। র্জি টুড়পড়ট এমড়েজর্ ড়ছল খু্ি কাযিকরী। এমড়ে 
খু্ি নিড়শ নলাক হাসাইড়ে। র্জি একিার একজে নকাে নকাড়চ্িং 
নসন্টাজর প জর্ যায় নসটা মুখ্ ফসজক সু্কজলর ড়শড়িকার কাজছ 
িজল নফজলড়ছলাম। যার ফজল পজর আমাজক নসই িনু্ধর কাজছ 
অজেক অপ্রস্তুর্ হজর্ হজয়ড়ছল। এছা া সু্কজল ড়শিক-ড়শড়িকাজদর  
হাজর্ োো ড়র্রস্কার িা অল্পড়িির মার খ্াওয়া িা নস্কজলর িাড়র 
খ্াওয়া, এসি মজে পজ । একজে সযার ড়ছজলে, র্াাঁজক সিাই 
'রিাটিস্' সযার িজল িাকজর্া। সম্ভির্িঃ ওজয়স্ট ইড়ন্ডজজর ড়কিংিদড়ন্ত 
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ফাস্ট নিালার অযাড়ন্ড রিাটিজসর সাজথ র্াাঁর নচ্হারার ড়কছু ড়মল ড়ছল 
িজল অজেক আজ  নকউ এমে োম ড়দজয়ড়ছল। র্া নসই সযার 
ক্লাজস নকউ অমজোজযা ী হজল কড়পল ড়টপ চ্ক ছুাঁজ  মারজর্ে। 
র্জি আজি। অজের দু’জে ড়িখ্যার্ সযার ড়ছজলে, যাাঁজদর সকজল 
'গুপী িাঘা' িজল িাকজর্া। নিািহয় র্াাঁরা িনু্ধ ড়ছজলে ও একজে 
লম্বা আর আজরকজে নিাঁজট ড়ছজলে িজল ! 

সু্কজলর নশষ ড়দে ড়ছল একড়ট ড়শিামূলক টুযর িা আমাজদর কাজছ 
ড়পকড়েক। জাদুঘর ও নিাটযাড়েকাল  াজিিজে ড় জয়ড়ছলাম আমরা 
সিাই, ড়শিকজদর সাজথ। নসড়দে খু্ি মজা হজয়ড়ছল। এ সি কথা 
স্মতড়র্র পার্ায় যত্ন কজর নর্ালা আজছ। যা কখ্জোই পুরজো হজি 
ো। 
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সময় 

ইমােুজয়ল হক 
 

নস নয প্রিহমাে - 

অড়িরাম েদীর নরাজর্র েযায়। 

নস নর্া মূলযিাে - 

পাজিো ড়ফজর কখ্েই পুেরায়। 

আমার নিলায় নদখ্ড়ছ নভজি, 

সময় - নস নযে থমজক ন জছ ! 

 

 

অড়র্িাড়হর্ সমজয়র অসম্ভি পুেরুিার, 

ড়ত্রগুর্ নমহেজর্ করি র্ার সেযিহার। 

  জর্ চ্াই এক খু্ড়শর রাজয, 

নযখ্াজে পাজি সিাই সুফল অেন্ত। 
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সময় নয নসথায় নকিল আজপড়িক ! 

ড়শল্প-ড়শিা-মােির্াহীে দীঘিজীিে অজযৌড়িক ! 
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েীড়র্কথা 

ড়েজিদজে- অড়েজমষ পড়ির্ 
 

অর্ীর্ সািী নয - "জমামিাড়র্ আজলা ড়দজয়ও 

                   রাজখ্ ড়েজজজক অন্ধকাজর" 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम् - 

क्रोधो हिषश्च दर्षश्च ह्रीः  स्तम्भो मान्यमाषिता। 

यमर्ाषि् िार्किषन्ति स वै र्न्तित उच्यते।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

নক্রাজিা হষিি দপিি হ্ীিঃ িজম্ভা মাে যমাড়ের্া। 

যমথিান্ োপকষিড়ন্ত স তি পড়ন্ডর্ উচ্ যজর্।। 

 

অথি - 

নয িযড়ি নক্রাি, অহোর, দুষ্কমি, অরু্যৎসাহ, স্বাথি, উদ্দন্ডর্া ইর্যাড়দ 
দুগুিজর্জর্ আকড়ষির্ হয় ো, নসই প্রকত র্ জ্ঞােী। 
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রড়িিাজরর দুপুর.... 

 

হিাৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ আসার শে... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়িএফ িাউেজলাি করার ড়লে... 

 

প্রড়র্ সিাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট 
ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা... 

 

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

সজে 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 । 

 

**পরমারু্ কড়ির্ার ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তিঃড়মল কড়ির্া 

পািাে। 

 

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

ড়েজিদজে- আশরাফুল আলম 

 

সমাজিশ 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষজয় 
নলখ্া পািাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়িক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়িক ২০ লাইে) 

▪ অরু্ ল্প (২৫০ শে) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শে) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমর্-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িজেষর্মূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা িক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়র্ সিাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজিয। নলখ্ার 
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়িকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

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

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

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

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

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

পাজয় পাজয় ২২৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

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

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

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল িক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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রামিুরা-নর্ এক অজাো পথ 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২২৪ 

১৯নশ ড়িজসম্বর, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

প্রেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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পুেি 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়েিিায়। ছ া, কড়ির্া, অরু্ ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজিয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


