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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- ন ালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম,          
নরজাউল রহমাে, অড়িড়জৎ রায়, শঙ্খ ড়মত্র,     
অড়মতাি দত্ত, সম্পা চ্যাটাজিী, মড়হরুল ইসলাম,    
ড়সড়ম রায়, নসৌড়মত সরকার, সপ্তড়ষি সরকার,       
েীতা কড়ি মুখ্াজিী, কেক সাহা, অড়েমমষ পড়িত, 
পার্িসারড়র্। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, রড়ি মড়িক, নেহাশ্রী লস্কর এিিং         
দীপাড়িতা সাহা। 
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ফড় িং কর্া 
স্বামী ড়িমিকােন্দ ড়ছমলে িারতিমষির অেযতম ড়িখ্যাত িযড়িত্ব। 
১৮৬৩ সামলর ১২ই জােুয়াড়র উত্তর কলকাতায় স্বামী ড়িমিকােন্দ 
জন্মগ্রহণ কমরে। ১৮৮৫ সামল স্বামী ড়িমিকােন্দ ড়সদ্ধান্ত গ্রহণ 
কমরে নে ড়তড়ে িারতিমষির ড়িড়িন্ন প্রামন্ত ভ্রমণ করমিে এিিং 
িারমতর সিংস্কত ড়ত ও ড়িড়িন্ন ধমি-সম্প্রদায় সম্পমকি আরও  িীর 
িামি জােমিে। নসই উমযযমশয স্বামীজী তাাঁর মঠ তযা  কমরে এিিং 
িারতিষি ভ্রমমণর উমযমশয োত্রা শুরু কমরে। ১৮৯৩ সামল 
আমমড়রকার ড়শকাম ামত ড়িশ্ব ধমিসিায় িিত তা ড়দময় ড়িশ্বিাসীর 
দতড়ি আকষিণ কমরে ড়তড়ে। সাড়হমতযর নিমত্রও ড়িমিকােন্দ’র 
অিদাে ড়ছল অেস্বীকােি। তার নলখ্া িইময়র মমধয উমিখ্মো য 
হমলা- কমিমো , নিদান্ত ড়ফমলাজড়ফ, পড়রব্রাজক, িািিার কর্া, 
িতিমাে িারত এিিং প্রাচ্য ও পাশ্চাতয। শ্রীরামকত মের ড়শিা ও 
নিদাত্ত প্রচ্ামরর উমযমশয স্বামী ড়িমিকােন্দ িািংলায় ‘উমবাধে’ এিিং 
ইিংরাড়জমত ‘প্রিুদ্ধ িারত’ োমম দুড়ট মাড়সক পড়ত্রকা প্রকাশ 
কমরে। নদশমসিার কামজ ড়তড়ে েুিকমদর উমযমশয উদাত্তকমে 
আহ্বাে জাড়েময়ড়ছমলে, “ওমঠা, জাম া– লমিয নপৌঁছিার আম  
নর্মমা ো।” 
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একড়ট  ল্প হময় উঠুক 

ন ালাম রসুল 
 

পার্মর আড়ম খু্াঁজড়ছ তামদর োরা ড়েিঃসঙ্গতায় মমর ড় ময়মছ 

 

আড়ম ত্বমকর ওপর হাত নিালাই আর আমার একা র্াকা একড়ট 
 ল্প হময় উঠুক 

একড়ট পাহাম র অেুিাদ 

 

আমার নমঘ মরুিূড়মর ওপর ড়দময় োয় িতড়ি ঝরায় ো। 
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ড়েউটমের  ড়তসূমত্র কািযপিংড়ি  

সঞ্জয় নসাম 
 

আমামদর ড়েউটমের তততীয়  ড়তসূমত্র নকােও 

কািযপিংড়ি ড়লড়খ্ ো 

 

িলা িামলা, পছন্দ কড়র ো নস পর্ 

 

একটা ি  লালড়টমপর কামছ তততীয়  ড়তসূত্রড়ট 

িারিার নহমরমছ 

 

আড়ম মাঝামাড়ঝ র্াড়ক ো 

ড়েউটমের সূত্র নছম  ধমরড়ছ আড়কিড়মড়িমসর সূত্র 

 

আমামদর েদীমক িললাম নতামার কর্া 
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নেমহতু মাঝামাড়ঝ নকােও অিস্থামে নেই 

সুতরািং েদীর জমলর সমঙ্গ 

কর্া িলমত খু্ি িামলা লাম । 
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উে চ্াাঁদ 

নরজাউল রহমাে 
 

হাত িাড় ময় হঠাৎ 

ড়শড়শমর ড়িমজ 

নর্মম োয় নজাোড়করা 

িন্ধ জাোলায় 

ড়ক নেে সুর িামস ? 

জাোলা খু্মল 

ড়কলড়িল করা চ্াাঁদ 

সারা শরীমর। 

একটু পমর, 

উেতা রামখ্ 

চ্াাঁদ শরীমরর িাাঁমজ িাাঁমজ। 

আড়ম লাফ নমমর 
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ছুমট োই অন্ধকামর... 

আমরা  িীমর, 

উেতা - ড়হম ড়মমলড়মমশ একাকামর। 
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তিুও ড়কছু স্বপ্ন র্ামক 

অড়িড়জৎ রায় 

 
নচ্ামখ্র নকাোয় িইমছ েদী খ্রমরাতা,  

িুমকর ড়িতর িাঙমছ মাড়ট অহরহ। 

আকাশ জুম  ছড় ময় আমছ কালমচ্ ড়িষাদ, 

নস রঙ মামখ্ ড়দ ন্ত আর চ্রাচ্রও। 

 

নেে নছম  োয় একলা নেশে ড়িষন্নতায়, 

শহর জুম  অসমময়র সন্ধযা োমম। 

আমলার ড়চ্ড়ঠ আর আমস ো এই ড়ঠকাোয়,  

এখ্ে শুধুই রাড়ত্র আমস ড়িষাদ খ্ামম। 

 

মুখ্ ঢামক চ্াাঁদ েন্ত্রণামত নমমঘর িুমক, 

মরা আমলায় রাজপমর্ আজ শমির ড়মড়ছল। 
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এক ড়িছাোয় দুইড়ট শরীর তিুও একা, 

মড়ধযখ্ামে ড়েমখ্াাঁজ নপ্রমমর ড়িশাল পাাঁড়চ্ল। 

 

অন্ধ  ড়ল খ্াাঁমমচ্ ধমর িুমকর পাাঁজর,  

ড়েিংম  শরীর ড়িকমে সুখ্ সস্তা দামম। 

জড়মময় রাখ্া নঘন্না ড়কছু ড়ছড়টময় ড়দময়,  

ক্লান্ত িুমক তীব্র নিম  কান্না োমম। 

 

তিুও ড়কছু স্বপ্ন র্ামক অিাধযতার, 

েতই হামর ততই িাম  নজতার ড়খ্মদ। 

হাতম  আাঁধার খু্াঁজড়ছ আমলা তন্ন কমর, 

েতুে কমর িাাঁচ্মিা িমলই উঠড়ছ নজম । 
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শীতকালীে কড়িতা 

শঙ্খ ড়মত্র 
 

১ 

পুরমো মমদর মমতা  

োয়ুর ড়িতর জমম আমছ 

উদাসীে নঢউ 

প্রড়তিার অড়িকল এই শীতসন্ধযায়  

উেতা নমমপ ড়েমত চ্াইমল 

স্মতড়তমদর িাকোমম তুড়ম ড়ফমর আমসা 

কর্া আর িযর্ার অড়িরাম ড়বধায় 

আজও ড়ক খু্াঁমজ নপময়ছ তল? 

এ নকাে সময়োে 

নতামার হামত তুমল ড়দময়মছ রিং-তুড়ল 

আমার ড়পঠ নঠমক োওয়া নদওয়াল-জুম  
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ড়েড়বিধায় এাঁমক ড়দময়ছ ড়িিণি কযাড়লগ্রাড়ফ, 

"ি ড়দে এমল নতামায় ি  নিড়শ ড়েিঃস্ব মমে হয়।"  

 

২ 

এখ্মো রামতর প্রসাধে নশমষ  

এমস িমসা কড়িতা প্রহমর ? 

শাপমমাচ্মের পর অড়িসারী ছায়ােমট 

নসড়ক আমধা-আমধা েীলাি আমলার মায়া 

সশব্দ তপ্ত েরম শ্বামস িমর ওমঠ 

স্বমপ্নর রড়ঙে নখ্লাঘর ; 

নতামার শরীমর তখ্ে ঋতুকাল ছাড়পময় 

উর্মল প মছ সহর অশ্রুর অলীক মুমিা, 

আর নসই মুহূমতি নতামার শি মুমঠার নিতর নর্মক 

আড়ম সেমে একটা একটা কমর  

আমার হামতর নরখ্া ছাড় ময় ড়েড়ে, 
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ড়েমি োওয়া নমামিাড়তর  

দগ্ধ সুমতার ড়েমচ্ পম  র্াকা আাঁধামরর মমতা 

নতামার ড়চ্ৎকার, কান্নার প্রড়তটা ড়েেিাস 

ড়মমশ োমে হা ড়হম সন্ধযার কুয়াশা িাতামস, 

আড়ম একটু একটু কমর  

হাড়রময় নফলড়ছ ি ড়দমের স্মতড়ত। 

 

৩ 

 িীরতম নেিঃশমব্দযর ড়িতর  

নে ড়িপুল শমব্দর অেুরণে জমম আমছ 

তার অর্ি জামে প্রড়তড়ট শীত-সিংলাপ 

সামড়য়ক ড়েিত তিাস কাড়টময়  

অোমলাড়কত নসই মহাঘিয কর্ামালা 

সহসা ড়ছাঁম  ন মল 

দড়িণী দমকা হাওয়ায় ড়মড়লময় োয়  
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অেন্ত েিত্ররাড়জর ড়িম  

োরা একড়দে সািয ড়দময়ড়ছল অসম্ভমির, 

আড়ম পাময় পাময় নহাঁমট োই 

পড়রড়চ্ত নসই জীণি প্রাচ্ীে সাাঁমকাড়টর পাদমদমশ 

ড়েমচ্ োর অফুরন্ত জমলর প্রিামহ  

আমজা নিমস চ্মলমছ আিহমামের অড়ঙ্গকার 

নসই শাশ্বত টুকমরা টুকমরা সিংলামপর শরীর নর্মক 

খ্মস প া সারাৎসার  

আমায় কুয়াশার মত আমিপতমে ড়ঘমর ধমরমছ 

অর্চ্ আমার নচ্তোর  িীমর আড়ম নদখ্মত পাড়ে, 

নপৌমষর শীত ছাড়পময় তখ্ে অমঝামর িতড়ি নেমমমছ। 

 

৪ 

শুমেড়ছ পাহাম  এিার িারী তুষারপাত হময়মছ 

তাপমাত্রা  লোমের ড়েমচ্ 
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অর্চ্ দযামখ্া 

ড়িমসম্বমরর শহমর নকাে রাখ্ঢাক নেই 

ি  সািলীল ড়দেিণ 

নচ্ো ছমকর িাইমর ন মলই তুড়ম নকমে ড়েরুমযশী হও 

ওড়দমক 

শীমতর নপাশাক ছুাঁম  নফমল ড়দময় 

ড়দড়িয পসরা সাড়জময় িমস আমছ  

নকাে এক নরাদড়িমক্রতা 

ওাঁরও নতা দাম আমছ সমময়র িমলা, 

অসমাড়পকা ড়ক্রয়ার মত  

সিড়কছু ছন্নছা া নফমল রাখ্মত নেই 

তাই এই ি ড়দে, এই শীতছুড়ট, এই অেন্ত অিসমরর  

নদার ন া ায় নশষতম েড়তড়চ্হ্ন এাঁমক ড়দময় 

সিড়কছু নর্মক আজ নরহাই ড়দলাম নতামায়...! 
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অড়েদ্রা এিিং অসমাপ্ত কড়িতা, নতামামক 

অড়মতাি দত্ত 
 

নশলী, ড়ফরাময়া ো হাড়সখু্ড়শ মুখ্ এিামি, 

এই নদমখ্া সমু্মমখ্ নতামার েতজােু হময়ড়ছ আড়ম, 

জাড়ে ড়প্রময় ওম া সুন্দরী ; অড়িমােী তুড়ম ! 

আমিশ রড়ঞ্জত অড়িম ালমক িামষ ছড়ি, 

ড়েদ্রাহীে আমলাক মঞ্জরী উজ্জ্বল রড়ি, 

পর্প্রামন্ত পমর্র ধামর নত নেে অন্তেিামী। 

কল্পমলামকর  ল্প ার্া আাঁধার শেযাপামশ, 

দূরত্ব িযিধামে নিড়চ্ত্রযময় ড়চ্ত্রড়লড়প আাঁমক,  

সু ড়ন্ধত পূণিামঙ্গর পমপময় েন চ চ্দ্রালামলামক,  

অড়েদ্রায় গুহা ামত্র আমধা আমলার ফাাঁমক ! 

কড়িতার মায়াজামল ড়িড়েদ্র রজেী দীঘি, 

নিমস আমস নতামার উতু্তমর ড়হমমল হাওয়ায়,  
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উে শ্বামস প্রশ্বামস ;  িীর অন্তমিমে শুধু ড়িশ্বামস !  

জাম  প্রামণ এষা অমিষা তত ড়ষত হৃদময়, 

ড়হমমল হাওয়ায় নমঘদল কমর ত্রস্ত আোম াো,  

নপ্রমম িামলািাসায় শশীকলায় উন্মত্ত অধীর। 

জাম  েততয ছমন্দ মোেমন্দ রাড়ত্র জা রমণ শম্পা, 

জাড়ে ড়প্রময় ; জাড়ে ওম া, নস শুধু েয় অেুকম্পা,  

এ শুধু দহে জ্বালা জ্বমল হৃদয়াকামশ মড়ণমকাঠায়, 

ক্লান্ত কড়ম্পত দীপড়শখ্া অড়েিিাণ আাঁধার িাতায়মে,  

নেিঃশমব্দর নমাহময়ী রাত দীঘিাড়য়ত খ্াতার পাতায়... 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নো ামো  করুে। ড়িড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাে করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধারািাড়হক  ল্প- 

তিু িামলািাড়স 

সম্পা চ্যাটাজিী 

পিি-৪ 

 

সাত 

ড়রড়ে ড়িকামল তত োমক ড়েময় ড়িউড়ট পালিার এ োয়। এড়দমক েীল 
রান্না ঘমর িযস্ত হময় পম । ড়মড়ল এমস দাদামক িমল ---এই দাদা 
ড়ক িাোড়েস। েীল নকক িাোমে, চ্কমলট নকক, নেটা ড়রড়ের 
খু্িই পছমন্দর। 

ড়কন্তু রুদ্র নতা নকক অিিার কমরমছ দাদা। তাহমল তুই আিার 
িাোড়েস নে ? 

ড়রড়ে আমার হামতর এই নককটা খু্ি পছন্দ কমর। আর আজমক 
আড়ম ও পা লীটামক একটা সারপ্রাইজ ড়দমত চ্াই। খ্ির টা 
নশাোর পমর পা লীটা েখ্ে আমার িাোমো নককটা কাটমি... 
তখ্ে খু্ি খু্ড়শ হমি। 
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ড়ক সারপ্রাইজ নর দাদা ? 

এখ্ে নতা িলমিা ো, সময় আসুক। 

িল ো... 

উহু... নতারাও নতা আমামক অমেক ড়কছু জােমত ড়দসড়ে। এখ্ে 
নতামদর ও খ্িরটা নশাোর জেয অমপিা করমত হমি। এই িমল 
ড়মড়লর চু্ল নটমে ধমর েীল। কত ড়ত্রম অড়িমামে ড়মড়ল িমল- নদমখ্া 
নতা মা, দাদা আমার চু্ল টােমছ। িহুড়দে পমর িাই-নিামের এই 
খু্েসুড়ট নদমখ্ অড়েতামদিীর নচ্ামখ্ জল চ্মল আমস। ড়মড়ল আর 
েীল দুজমে মামক জড় ময় ধমর। 

এড়দমক রুদ্র এমস ড়মড়লমক িমল – এটা ড়কন্তু তুড়ম ড়ঠক করমছা 
ো। সি আদর একা খ্াে। এ িাড় মত আসার পর নর্মক আমামক 
আর আমার নমময়মক আলাদা কমর ড়দময়মছা। আমামদরও আদর 
চ্াই। রুদ্রর কর্া শুমে সিাই হাসমত র্ামক। 

ড়রড়ে আর তত ো পালিামর আমস। তত ো নদমখ্ নে ড়রড়ে ওর জেযও  
অযামপাময়ন্টমমন্ট িুক কমরমছ। এটা ড়ক ড়রড়ে ? 

তুই আমার জেয নকে িুক কমরড়ছস ? 

ড়রড়ে িমল, আজমক আমার অযাড়েিাসিাড়র। 
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আড়ম চ্াই নে আজমক আড়ম আর তুই একইরকমিামি সাজমিা, 
তাই িুক কমরড়ছ। 

এখ্ে নিড়শ কর্া ো িমল তা াতাড়  নিাস নতা। 

ড়কন্তু ড়রড়ে নতার অযাড়েিাসিাড়রমত আড়ম নকে নতার মমতা কমর 
সাজমিা ? 

আজমক নতা নতামদর ড়দে। 

তুই সাজড়ি কারণ, তুই আমার নিে নেন্ড, আর নসজেয আজমক 
নতারও ড়দে। এই িমল ড়রড়ে তত োমক নচ্য়ামর িড়সময় নদয়। তত ো 
মুমখ্ ড়কছু িমল ো, মমে মমে িমল নে – নতার মেটা নেে সারা 
জীিে এমেই র্ামক ড়রড়ে। 

এড়দমক ড়রড়ের নমািাইমল িারিার কল আসমত র্ামক। ড়রড়ে 
িারিার িাইমর ড় ময় কর্া িলমছ, নসটা নদমখ্ তত ণা িামি নে 
িারিার কমর ড়রড়েমক নক কল করমছ ? 

েীল ? 

ড়কন্তু েীমলর সামর্ কর্া িলার জেয ড়রড়ে িাইমর োমে নকে ? 

েীমলর সামর্ কর্া নতা ড়রড়ে িরাির তত ণার সামমেই িমল। হয়মতা 
পালিামরর অেয নমময়রা আমছ িমল িাইমর ড় ময় কর্া িলমছ। 
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নকাে সমসযা হমলা োড়ক ?? 

িমস িমস তত ণা এসি আকাশ পাতাল িািমত র্ামক। 

ড়রড়ে ঘমর ঢুকমতই তত ণা তামক ড়জজ্ঞাসা কমর – ড়ক নর, নকামো 
সমসযা হময়মছ োড়ক ?? 

িারিার এত নফাে আসমছ তাই ড়জজ্ঞাসা করলাম। 

ও, ো ো, নকামো সমসযা নেই। সি নসট হময় ন মছ। 

সি নসট হময় ন মছ, মামে ?? 

মামে ড়কছু ো, িমল ড়রড়ে হাসমত র্ামক। 

তত ণা আর ড়কছু ড়জজ্ঞাসা কমর ো। 

এড়দমক পালিার নর্মক নির হওয়ার ড়ঠক আম র মুহূমতি, ড়রড়ের 
নমািাইমল আিার নফাে আমস। ড়রড়ে এিার নেখ্ামে িমস ড়ছল, 
নসখ্ামে িমসই নফােটা ড়রড়সি কমর। 

হযাাঁ, আমামদর এখ্ামের কাজ নশষ, এখ্েই নির হমিা, তুড়ম চ্মল 
এমসা। 

-নক আসমছ ড়রড়ে ?? েীল ?? 

ড়কন্তু আমরা নতা টযাড়ি কমরই চ্মল নেমত পারমিা। 
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তাহমল েীলমক আিার নকে িাকড়ল ? 

-ো ো েীল আসমি ো। 

-তা হমল ?? 

-অেয নকউ আসমি। 

-অেয নকউ ! নক ড়রড়ে ?? 

-তুই চ্ল নতা, ন মলই নদখ্মত পাড়ি। 

ড়রড়ে আর তত ণা িাইমর এমস নদমখ্, একটা  াড়  দাাঁড় ময় আমছ 
আর একজে নলাক তামদর নর্মক উমটা ড়দমক মুখ্ কমর দাাঁ ামো। 

-আমরা এমস ন ড়ছ। 

ড়রড়ের কর্া শুমে নলাকটা তামদর ড়দমক ঘুমর দাাঁ ায়। 

-সযার আপড়ে এখ্ামে ?? তত ণা প্রশ্ন কমর। 

আকাশ ড়কছু িলার আম ই ড়রড়ে িমল ওমঠ, আড়ম আকাশদা নক 
এখ্ামে আসমত িমলড়ছ। 

-মামে ?? তত ো অিাক হময় ড়জজ্ঞাসা কমর। 

-মামে নঘা ার ড়িম ! আকাশদা নে নতামক পছন্দ কমর, তুই 
জাড়েস ো ?? 
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নতামক নদখ্ার জেয আকাশদা এখ্ামে এমসমছ। 

মুহূমতি তত ণার মুমখ্র রিং উম  োয়। ড়কছুটা ড়পড়ছময় ড় ময় তত ণা 
িমল, আড়ম নতামক আমার নিে নেন্ড িািতাম ড়রড়ে। ড়কন্তু তুই, 
আজমক নেটা কমরড়ছস একদম ড়ঠক কাজ কড়রস ড়ে। 

-আমর, আমার কর্াটা নশাে। 

-আড়ম নতার নকাে কর্া শুেমিা ো ড়রড়ে। 

আড়ম আসড়ছ, িড়ল তত ণা হাাঁটমত শুরু কমর। 

ড়রড়ে নদৌম  ড় ময় তত ণার রাস্তা আটকায়। আো ড়ঠক আমছ, নতার 
নেিামি ইো তুই চ্মল োস। ড়কন্তু তার আম  আমার কর্াটা 
একিার নশাে। 

-ড়ক কর্া ?? িল... 

-তুই নেিামি নিমপ আড়ছস, আড়ম নে নতামক, ড়কিামি কর্াটা 
িলি, আড়ম ড়েমজই জাড়েো। 

-িললাম নতা, িল। 

-আকাশদা নতামক অমেকড়দে নর্মকই পছন্দ কমর। ড়কন্তু তুই 
অড়ফমস নেিামি ড়রজািি র্াড়কস, আকাশদা িময় নতামক ড়কছুই 
িলমত পামরড়ে। 
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আমামক আকাশদা অমেকিার িমলড়ছমলা নতার সামর্ কর্া িলমত। 
ড়কন্তু আড়ম েতিার এই ড়েময়, নতার সামর্ কর্া িলমত ন ড়ছ, তুই 
ড়কছু শুেমত চ্াসড়ে। 

-তুই নতা জাড়েস ড়রড়ে আড়ম ড়িময় করমত চ্াই ো। 

- হযাাঁ, জাড়ে। 

-আর আড়ম আকাশদা নকও িমলড়ছ তুই নকে ড়িময় করমত চ্াস 
ো। 

-আড়ম নকে ড়িময় করমত চ্াই ো, তুই জাড়েস ?? 

-হযাাঁ, আড়ম জাড়ে। আর আকাশ দাও নতার আর েীল এর িযাপারটা 
সিটাই জামে। আকাশদা নতামক ড়েমজর িনু্ধ ড়হমসমি, তার জীিমে 
নপমত চ্ায়। তুই একটা সুমো  নদ। 

-েীল আর আমার িযাপামর মামে ?? 

-ড়ক িযাপামর ?? 

-তুই ড়ক িলমত চ্াইড়ছস ড়রড়ে ?? 

-নতার মমে আমছ তত ণা, একড়দে আড়ম নতার িাড় মত ড় ময়ড়ছলাম 
ড়মড়লর অপামরশমের আম । 
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নসড়দে আমামদর দুজমেরই অফ নি ড়ছমলা। 

-হুম, মমে আমছ। 

আড়ম তখ্ে িাড় মত ড়ছলাম ো। িািার সামর্ একটা কামজ িযািংমক 
ড় ময়ড়ছলাম। 

-নসই সময় আড়ম আড়ন্টর সামর্ কর্া িলড়ছলাম, হঠাৎ অড়ফস 
নর্মক একটা নমইল পাঠামত িমল। আমার নফামে নেটওয়াকি 
পাড়েলাম ো নদমখ্, আড়ন্ট আমামক নতার লযাপটপটা ইউজ করমত 
িমল। নতার লযাপটমপর পাসওয়ািি নতা আড়ম জােতাম, তাই আড়ম 
নতার ঘমর ড় ময় নতার লযাপটপ নর্মক নমইলটা পাঠাই। 

-হযাাঁ জাড়ে, তুই আমামক িমলড়ছড়ল। 

ড়কন্তু, নসড়দে একটা কর্া আড়ম নতামক িড়লড়ে তত ণা। নতার 
লযাপটমপর পামশ নটড়িমল একটা িাময়ড়র ড়ছমলা। হয়মতা তুই ড়কছু 
ড়লখ্ড়ছড়ল, ড়লখ্মত ড়লখ্মত নিড়রময় ন ড়ছস। নপেটাও িাময়ড়রর 
নিতমর ড়ছমলা। আড়ম িািলাম নে নপেটা িাময়ড়র নর্মক নির কমর 
রাড়খ্। এটা নিমি, আড়ম িাময়ড়রটা খু্মল, নপেটা নির কমর, আিার 
িাময়ড়রটা িন্ধ কমর ড়দময় চ্মলই আসড়ছলাম। ড়কন্তু হঠাৎ আমার 
মমে হমলা, আড়ম েীমলর োমটা নদমখ্ড়ছ। তুই েীল-নক ড়েময় ড়ক 
ড়লমখ্ড়ছস ?? 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৭ 

নকৌতূহলিশত আড়ম নসটা নদখ্ার জেয আিার িাময়ড়রটা খু্ড়ল। 

একর্া িমল ড়রড়ে ড়কছুিে চু্প কমর র্ামক। তারপর তত োর হাত 
ধমর িমল— 

সড়র তত ণা, আড়ম সিটা জাড়ে। েীলমক তুই নছাটমিলা নর্মক 
িামলািাড়সস। 

নতার আর েীমলর মাঝখ্ামে নতা, আড়ম চ্মল এমসড়ছ। 

-এসি তুই ড়ক িলড়ছস ড়রড়ে ?? 

েীল শুধু নতামক িালিামস। আর আমার িামলািাসা, নস নতা শুধুই 
আমার। েীল নতা জামেও ো। 

-ড়কন্তু েীমলর মা নতা নতামকই েীমলর জেয পছন্দ কমর নরমখ্ড়ছল। 
নসজেযই নতা আমামক নমমে ড়েমত পামরড়ে িল। 

- তুই এসি নকে িলড়ছস ড়রড়ে ?? 

এখ্ে নতা সি ড়ঠক হময় ন মছ। এখ্ে আর ড়কমসর ড়চ্ন্তা িল ? 

তুই আর েীল, সিসময় িাল র্াক, সুমখ্ র্াক এটা আড়ম সি 
সময় নচ্ময়ড়ছ ড়রড়ে। 

-জাড়ে। নতার মত শুিাকাঙ্ক্ষী আর আমামদর নক আমছ তত ো ?? 
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তুই ো র্াকমল নতা আড়ম েীমলর কামছ নপৌঁছামতই পারতাম ো। 
নতার জেয সি হময়মছ। আর তুই আমার নিে নেন্ড। 

আড়ম িামলা র্াকমিা, আর আমার নিে নেন্ড কমি র্াকমি, এটা 
আড়ম ড়কছুমতই হমত নদিো তত ণা। 

তত ো ড়কছু িলমত পামর ো,চু্প কমর দাাঁড় ময় র্ামক। 

ড়রড়ে আিার িমল, তত ণা আকাশদা খু্ি িামলা মােুষ নর। নতামক 
খু্ি পছন্দ কমর। তুই নতা সি সময় দূরত্ব িজায় নরমখ্ কর্া 
িড়লস, তাই আকাশদা নকামোড়দে সাহস কমর নতামক ড়কছু িলমত 
পামরড়ে। ড়কন্তু আমামক অমেকিার িমলমছ আর আমেল আড়ন্টরও 
আকাশদা-নক খু্িই পছন্দ। 

-মামে ?? তত ণা অিাক হময় িমল ওমঠ। 

-মামে আকাশদা অমেক িার নতামদর িাড় মত ন মছ, আমেল 
আড়ন্টর সমঙ্গ কর্া িমলমছ। আমেল নতা রীড়তমমতা আকাশদার 
ফযাে। আর আড়ন্টমতা আকাশদা-নক ড়েমজর নছমলর মমতাই 
িামলািামস। 

-এত ড়কছু ঘটো ঘমট ন মছ আড়ম এসমির ড়কছুই জাড়ে ো ?? 

ড়কছুটা অড়িমাে ড়েময় কর্াটা িমল উমঠ তত ণা। 
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ড়রড়ে আিার তত ণার হাত দুমটা নচ্মপ ধমর িমল – আড়ম আকাশদা-
নক নতার আর েীমলর িযাপামর সি ড়কছু িমলড়ছ। আকাশদা নতামক 
সময় ড়দমত চ্ায়। তুই েতড়দে ইো সময় ড়েমত পাড়রস তত ণা। 
ততড়দে আকাশদা শুধু নতার িনু্ধত্ব চ্ায়। 

তুই এই মােুষটামক ড়ফড়রময় ড়দস ো তত ো। ড়িজ। 

আড়ম  াড় মত ড় ময় িসড়ছ, তুই আকাশদার সামর্ কর্া িল। 
মােুষটা নসই কখ্ে নর্মক একা দাাঁড় ময় আমছ িলমতা ?? 

- ড়রড়ে আমার একটা কর্া রাখ্ড়ি ?? 

-ড়ক কর্া িল। 

- তুই েীলমক নকােড়দে এই িযাপামর ড়কছু িলড়ি ো। তাহমল 
আড়ম েীমলর নচ্ামখ্ নছাট হময় োমিা। তুই আমামক কর্া নদ, তুই  
নকামোড়দে ড়কছু িলড়ি ো। 

-েীল সি ড়কছু জােমলও তুই নকােড়দে েীমলর নচ্ামখ্ নছাট হড়ি ো 
তত ো। ড়কন্তু তুই েখ্ে িলড়ছস, আড়ম েীলমক নকােড়দে ড়কছু িলমিা 
ো। এই নতামক ছুাঁময় প্রড়মস করলাম। আর আকাশ-দাও কাউমক 
এই িযাপামর নকামোড়দে ড়কছু িলমি ো। আমার সামর্ আকাশ-
দার কর্া হময় ন মছ। 
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ো এিার, আমার মার্া ো নখ্ময়, অড়ফমসর িসমক িসড় ড়র নদখ্া। 
নস নতা নতামক মার্ায় কমর রাখ্মত চ্ায়। এই িমল ড়রড়ে নহমস, 
তত োমক আকামশর ড়দমক নঠমল নদয়। তারপর ড়েমজ  াড় মত ড় ময় 
িমস। (চ্লমি) 
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সমাধাে 

মাড়হরুল ইসলাম 
 

পতড়র্িীর পমপ পামট োমে। 

শুধু চ্াড়রড়দমক ড়হিংর আমলা ে 

শাড়ন্তহীে অক্লান্ত রিধারা ঝম  প মছ। 

নকাে কর্া োই। 

শুধু শুধু শাড়ন্ত 

সতড়িশীল হময় িুধা... সি নকম  ড়েমে। 

চ্াড়রড়দমক জ্বলমছ অশাড়ন্তর দািােল। 

তিুও কামরা ভ্রূমিপ োই। 

সিাই কমরাোর নদাহাই ড়দময়... 

মােুমষর মমধয ড়িমিমদর 

ড়জড় র তুলমছ... 
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হতযা, লুন্ঠে, ড়িষ ঢুড়কময় ড়দময়ছ চ্াড়লকা শড়িমত। 

কোল কমর ড়দমে চ্াড়রড়দমকর স্বািলম্বী িািধারা নক। 

তিুও মােুষ িুক ড়চ্মত আশায়... 

িলমছ 'আো ড়দে আময় া' 

এ নতা িুড়দ্ধর নখ্লাপ। 

নদখ্মছ সিাই। 

অমর্ির মন্দা... 

আর এড়দমক েতুে কমর 

েুদ্ধ েুদ্ধ ল াই... 

জাতপামতর ড়িমিদ 

এই িুড়ঝ সমাধাে। 
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নলাকোটক নকড়দ্রালক প্রড়তমিদে 

ড়সড়ম রায় 
 

সময়টা ড়ছল ২১ নশ েমিম্বর ২০২১, জীিমে প্রর্মিার আমার 
নলাকোটক নদখ্ার সুমো  হয়। অেুোমের শুরুমত ড়িষহরা পালা 
এিিং পরিতিীমত কুষাণ পালা নদখ্ার সুমো  হয়। নকাচ্ড়িহামরর 
ড়শতলকুড়চ্ নর্মক আ ত ব্রমজে িািু ড়িষহরা পালাড়ট মঞ্চস্থ 
কমরে। ড়িষহরা নকাচ্ড়িহার, জলপাইগুড় , দাড়জিড়লিং এর তরাই 
অঞ্চল ও িািংলামদমশর রিংপুর নজলার নলাকোটক। মেসামকই 
নকদ্রাল কমর এই োটক, মঙ্গল কামিযর কাড়হেীর অেুপমপ। ড়িষহরায় 
মেসার মাহাত্ম্য প্রচ্ার ও তার আড়শিিাদ প্রার্িোই মূল তাড় দ। 
পড়রিামরর নেমকামো শুি কামজর আম   তহ - অঙ্গমে ড়িষহরা 
পালার অেুোে করা হয়। তমি শ্রািণ মামস মেসা পূজার 
আড়ধমকযর কারমণই ড়িষহরা নলাকোটক তখ্ে নিড়শ কমর হত। 
এড়ট একড়ট খু্ি জেড়প্রয় নলাকোটক। মুখ্া িাাঁড়শ এই 
নলাকোটমকর অপড়রহােি িাদযেন্ত্র। ড়িষহরা পালার মূল উপাদাে 
চ্ামর, এড়ট প্রধােত দলপড়তর হামত র্ামক এিিং চ্ামরড়টমক 
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পরিতিী কামল োটমকর প্রপ ড়হসামিও িযািহার করা হয়। এখ্ামে 
একজে পুরুষ নস মড়হলার চ্ড়রমত্রও অড়িেয় করমত পামর।  

 
ড়িষহরা পালা 
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ড়িষহরায় মমঞ্চর নপছমে আিহ এিিং মমঞ্চর সামমে অড়িেয় করা 
হয়। ড়েড়ে  াে কমরে তামক দলপড়ত িলা হয়  এিিং তার হামতই 
চ্ামর র্ামক। এই পালায় িা  চ্ড়রত্রড়টমক দুয়াড়র িলা হয়। নে 
মড়হলারা োচ্ কমর তামদর ছুকড়র িলা হয়। এিিং োটমক প্রড়তটা 
দতশয নশমষ অড়িমেতামদর পাময়র একধরমের অিতিেকাড়র নেপ 
নদখ্মত পাওয়া োয়। সিড়মড়লময় নদিী মেসার জন্ম, তার মমতি 
আ মে, তার পূজা এিিং তার ল াই ড়িষহরা পালার প্রধাে  ল্প। 
মেসা চ্ড়রমত্র অসাধারণ অড়িেয় কমরড়ছমলে কাড়তিক িমিণ, পুরুষ 
হওয়া সমত্বও োরী চ্ড়রমত্র তার িাড়চ্ক এিিং আড়ঙ্গক অড়িেয় 
সড়তযই প্রশসেীয়। নিহুলা চ্ড়রমত্র ড়ছমলে সুমখ্শ্বরী িালা। ড়হমরদ্রাল 
োর্ িমিণ ড়ছমলে মতদঙ্গ িাদক এিিং ড় দাল চ্ড়রমত্র ড়ছমলে চ্দ্রাল 
রায় িমিণ। 

ড়িষহরা পালার নরশ কাটমত ো কাটমতই পরিতিী রাজিিংশী 
িাশামকড়দ্রালক আমরা একড়ট নলাকোটক নদখ্ার সুমো  হময়ড়ছল 
নসড়ট হমলা " কুষাণ পালা"। এই পালার দলপড়ত ড়ছমলে কাশীোর্ 
কুশাড়ে (িাকুয়া) ড়তড়ে ড়ছমলে মূল  ায়ক। দমলর োম "কত ড়ি দূত 
োটয নকাম্পােী"। এই কলাকুশলীরা শালিাড় , োগুরহাট, 
তুফাে ঞ্জ, িড়িরহাট এলাকা নর্মক আ ত। 
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কুষাণ পালা 

"কুষাণ পালা" নকাচ্ড়িহার, জলপাইগুড়  ও অসমমর ন ায়ালপা া 
এলাকার নলাকোটক। িতিমাে িািংলামদমশর রিংপুর নজলায়ও খু্ি 
জেড়প্রয়। মূলত  রাজিিংশী জেম ােীর নলাকোটক এড়ট। অমেমক 
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এমক কুষাণ াে ড়কিংিা নিোকুষাণ ও িমলে। আসমল নিো িা 
িযাো এক ড়িমশষ িাদযেন্ত্র। এই নলাকোটক রামায়ণ নকড়দ্রালক । 
রামচ্মদ্রালর দুই পুত্র লি এিিং কুশ ই প্রর্ম রামায়ণ  াে কমরে, 
নশমখ্ে মহাকড়ি িাল্মীড়কর কাছ নর্মক। কুমশর সমঙ্গ এই  াে িা 
পালার সম্পকি রময়মছ িমল মমে করা হয়। ড়কন্তু সড়ঠক উৎস 
সম্পমকি ড়িন্ন ড়িন্ন মত রময়মছ। কুষাণ নলাকোটমক ড়েড়ে প্রধাে 
তামক  ীদাল িলা হয়, তার প্রধাে সহমো ী হমলে নদায়ারী িা 
নিরা ী। সীতা হরমণর  ল্প ড়েময় নসড়দে পালাড়ট করা হয়। োটমক 
সকমল  ামের মাধযমম সিংলাপ িমল। দলপড়তর হামত িযাো র্ামক। 
পুরাণ অেুোয়ী কুমশর হামত িীণা িা িযাো ড়ছমলা। ওোর নর্মক 
পাওয়া িাদযেন্ত্র িমল োমকরমণর সার্িকতা রময়মছ এই 
নলাকোটমকর। এই োটমক সকমল ড়েমজমদর চ্ড়রমত্রর পড়রচ্য় 
নদে এিিং নশমষ দলপড়তর আড়শিিাদ ড়েময় মঞ্চ নর্মক নিড়রময় 
পমরে। নদায়াড়র ড়েড়ে লক্ষ্মণ চ্ড়রমত্র ড়ছমলে তার োম মেসুর আলী 
ড়ময়া। ড়হনু্দ পুরাণ নকড়দ্রালক োটমক তার অড়িেয় এিিং সিংলাপ 
িলার দিতা সড়তযই অতুলেীয়। নকামো ড়শল্প কখ্মোই ধমি 
নকড়দ্রালক হয় ো নকার্াও ো নকার্াও ড়তড়ে এই িাতিা িহেকারী 
িমল আমার মমে হময়মছ। এছা াও রাম চ্ড়রমত্র রাঘি নসে, সীতা 
চ্ড়রমত্র প্রীড়তলতা দাস, রািে চ্ড়রমত্র ন াপাল নদিোর্, হেুমাে 
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চ্ড়রমত্র তরণী  াময়ে তারা প্রমতযমকই েজরকা া অড়িেয় 
কমরড়ছমলে। ছুক ীমদর মমধয ড়ছমলে আমলয়া ড়িড়ি, রাড়ধকা, 
ব্রজিাসী, ড়েরুিালা কমিকার। কুষাণ পালায় আমায় সিমচ্ময় নিড়শ 
আকষিণ কমরড়ছল িাদযেন্ত্র গুড়ল। তার মমধয নর্মক একড়ট মূল েন্ত্র 
িযাো, এই েমন্ত্রর তার গুড়ল পুরুষ নঘা া এিিং মড়হলা নঘা ার র  
ড়দময় নতরী এছা াও িযািহার হয়মছ গুইসামপর চ্াম াও। িাইে িা 
খু্ড়ল িাদক পুষ্প োর্ কাজিী, হারমমাড়েয়ামমর দাড়য়মত্ব িীমরে 
প্রধাে, করতল িাদক কত েদাস এিিং িাাঁড়শর দাড়য়মত্ব ড়ছমলে সুশীল 
রায়। তারা প্রমতযমকই ড়েমজমদর প্রড়তিার পড়রচ্য় ড়দময় ন মছে। 
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নচ্ারািাড়লর মমতাই 

নসৌড়মত সরকার 
               

এমতা কামছ নর্মকও এিামি ো র্াকার মমতা র্াকা োয় ? 

ড়কছু ইড়ঞ্চর ফারামক শত জেমমর কাাঁটাতার 

ন মর্ নদওয়া োয় ? 

এক আকামশর ড়েমচ্ নর্মকও ড়িমেমদর নঘাষণা 

করা োয় ? 

পড়রমামপর নকামো েন্ত্র নেই 

র্াকমল হয়মতা মমের ভ্রম িাঙমতা ড়কছুটা... 

উপড়স্থড়ত অেুপড়স্থড়তর নদালাচ্মল 

িািোগুমলাই এমলামমমলা হময় োমে োমতা ! 

মে-নক অমেকিার প্রশ্ন কমরড়ছ 

ড়কন্তু নসও ড়েরুত্তর... 

হয়মতা ওর কামছ চু্প র্াকাটাই সমাধাে 
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জাড়ে ো... 

তমি কখ্মো-কখ্মো দু’চ্ার পাময়র দুরত্ব 

অড়তক্রম করা নে িীষণই দুিঃসাধয 

তা নিশ িুঝমত নপমরড়ছ... 
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আদর 

সপ্তড়ষি সরকার 
আলমতা হামত চু্মলর নখ্াপা এমলামমমলা - 

শুধু নঠাাঁমটর ওপর তজিেীটা রাখ্মত ড়দও, 

নচ্ামখ্র িাষায়, মুমখ্র কর্া িুড়ঝময় ড়দল - 

কামলা রমঙর ড়তলটা আমার িীষণ ড়প্রয় ! 

 

নঠাাঁট দুমটামক এড় ময় এমো নঠাাঁমটর কামছ 

হাত িাড় ময় িুমকর ওপর জাপমট নেমিা - 

আমার িুমক লুড়কময় রাখ্া আগুে আমছ ! 

নসই আগুমে নতামার শরীর পুড় ময় নদমিা। 

 

ড়মড়লময় ড়েও িামলািাসমত জাড়ে ড়ক ো... 

ড়পমঠর ওপর আচ্  নকমট েমখ্র আময়শ - 

িুমকর ওপর নলখ্া নতামার োম ড়ঠকাো... 
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আদর কমর ড়মড়টময় ড়দও মমের খ্াময়শ ! 

 

নেমে কমর নঢউময়র ওপর নঢউ নিমঙ োয়, 

ড়ঠক নতমড়ে কমরই নিমঙ ড়দও সি সীমাো... 

নতামার আাঁমচ্ই উঠমিা জ্বমল ড়শরায়-ড়শরায়, 

জ্বমল পুম ই ছাই হমত চ্ায় এই ড়দওয়াো ! 

 

এত িছর অমপিামতই দাাঁড় ময় ড়ছলাম, 

প্রড়তটা ড়দে নপড় ময় ন ড়ছ একটা জীিে... 

মরার আম  একিার তাই নতামায় নপলাম, 

হামতর নরখ্ায় নতামার আমার সহমরণ...! 

খু্ি সহমজ ফুড়রময় োওয়ার িান্দা নতা েই ! 

নসই ড়হমসিটুকু ড়চ্তার ওপর ড়মড়লময় ড়েও.. 

েড়দ সড়তযটুকু ড়মমর্য ো হয়, নতামার পামিাই 

শুধু নঠাাঁমটর ওপর তজিেীটা রাখ্মত ড়দও ! 
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ড়িমিকােন্দ স্মরমণ 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

আমামদর সিার ড়প্রয় মেীষী ড়িমিকােন্দ তুড়ম 

নতামার  রমি  ড়িিত হয় আমার িারতিূড়ম। 

 

রামকত মের মােস-পুত্র, মহাে মেীষী েমরে 

িারত-নদমশর সোতে ধমি সিি সমমি তুমল ধমরে। 

 

তাাঁহার িােী নে অমর িােী আমরা নে তা মাড়ে 

তাাঁহারই দীিায় দীড়িত হই, তাাঁমরই ঈশ্বর জাড়ে। 

 

জীমি কমরা নপ্রম, আতি-দুিঃখ্ী সিামরই নসিা কমরা 

ঈশ্বর-সতি এই দুড়েয়াটা নপ্রম ড়দময় শুধু িমরা। 
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ধমি-ড়িজময় োত্রা করমলে নদশ হমত নদশান্তমর 

িারত-মাময়র সোতে ধমি রইমলা সমিিাপমর। 

 

দামাল, চ্ঞ্চল, দড়সয নছমল, োই তুলো তাাঁর 

িয় কামক িমল জােমতে ো, দুিঃসাহস নে অপার। 

 

ধেয ন া মাতা রে িিা, রতে নতামার নছমল 

একমশা নকাড়ট সন্তাে মামঝ হয়মতা একটা নমমল। 

 

ধমমির োমম ড়দমক ড়দমক আজ, ল াই-লুটত-রাজ 

অমােুষ, িীরু ধমিান্ধরা নশাষে করমছ সমাজ।  

 

একিার ড়ফমর এমসা এ ধরায় িীর-সন্নযাসী তুড়ম 

নতামার পাদস্পমশি ধেয আমরা, ধেয মাতত িূড়ম। 
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িারত-মাময়র িীর সন্নযাসী, মহাে ঋড়ষ নে তুড়ম 

নতামার চ্রণ-পরমশ হময়মছ ধেয িারতিূড়ম 

নছাট্ট েমরে ি  দুরন্ত, ি  নে দড়সয নছমল 

সকল িয়মক জয় কমর নস নে সি িাধা পাময় নঠমল। 

 

ধমিমক ড়েময় কাটামছাঁ া আর শুধু হাোহাড়ে চ্মল 

নদখ্ নর, মােুষ ! ধমিান্ধরা ! ধাড়মিক কামক িমল ! 

 

নদমশ নদমশ ন মলে ধমি প্রচ্ামর, করমলে ড়িশ্বজয় 

তাাঁরই চ্রণ-পাদপমে সি পাপ হয় িয়। 

আতি-দুখ্ীর নসিা করমলে মেপ্রাণ এক কমর 

ড়শি জ্ঞামে পূজা করমলে জীমি অেন্ত িড়ি-িমর। 

 

রামকত ে হমলে গুরু, সারদামড়ে নে মাতা 

ড়েমিড়দতা হে মন্ত্র-ড়শষযা, কত িাম যর কর্া 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৭ 

িারমতর মহাে সোতে-ধমি ড়িশ্ব করল জয় 

মােুমষরই মামঝ নদিতা ড়িরামজ, ড়কমসর রিিয় ? 
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পাঠমকর নচ্ামখ্ নেট ফড় িং 

ড়লমখ্মছে- কেক সাহা 

 
এিছর নকাচ্ড়িহার িইমমলা (২০২১-২২) নর্মক সিংগ্রহ কমরড়ছলাম 
নেট ফড় িং কড়িতা সিংকলে। কড়িতাগুমলা পম  মুগ্ধ হমত হয়। 
ড়িন্ন নলখ্ে-নশলীমত, ড়িন্ন স্বামদর কড়িতা উপহার ড়দময়মছে 
সম্প্রড়তকামলর কড়ি ণ। সহজ সরল িাষায়  িীর িাি িযি 
হময়মছ। ো ড়েিঃসমন্দমহ প্রশিংসেীয়। ড়কছু কড়িতা আমায় িাড়িময়মছ 
সামাড়জক অসিং ড়ত ড়েময়। আিার নকামো নকামো কড়িতায় শাশ্বত 
আেন্দ নপময়ড়ছ। আ ামীমত কড়িমদর িািো ড়চ্ন্তা আরও প্রসাড়রত 
হমি। ড়িন্ন নিমত্র িাক নেমি এই প্রতযাশা রাখ্ড়ছ। নেট ফড় িং 
জায় া কমর ড়েক আিহমােকামলর পাঠক হৃদময়। প্রেদড়টর মমধয 
একটা িাতিা আমছ নেটা খু্ি িামলা নলম মছ। নেট ফড় িং এর 
সকমলর জেয রইল অমেক শুমিো ও িামলািাসা। 

-কেক সাহা (মড়হষ িার্াে, নকাচ্ড়িহার)  
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েীড়তকর্া 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

রাজত্ব করমত চ্াই ড়কন্তু রাজার মমতা প্রাসামদ নর্মক েয়,   
মােুমষর হৃদময় নর্মক হমত চ্াই সকমলর িামলািাসার রাজা। 
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সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- পার্িসারড়র্ 
 

सुभाषितम् - 

अनारम्भसु्त कार्ााणाां प्रथमां बुद्धिलक्षणम्। 

आरब्धस्यान्तगमनां षितीर्ां बुद्धिलक्षणम्।। 

 

সুিাড়ষতম্ - 

অোরম্ভস্তু কােিাণািং প্রর্মিং িুড়দ্ধলিণম্। 

আরব্ধসযান্ত মেিং ড়বতীয়িং িুড়দ্ধলিণম্।। 

 

অর্ি - 

কােি শুরু ো করা িুড়দ্ধর প্রর্ম লিণ আর শুরু করা কােি নশষ 
করা িুড়দ্ধর ড়বতীয় লিণ। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

হঠাৎ নফামের Whats App িা Messenger এ 
নমমসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়িএফ িাউেমলাি করার ড়লে... 

 

প্রড়ত সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পাঠক। এিার আমরা শুেমত চ্াই 
আপোর অেুিূড়তর কর্া। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লাম ? েতুে আর 
ড়ক ড়িিা  চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়ঠময় ড়দে আপোর অেুিূড়তর কর্া Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শত হমি "পাঠমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িিাম । 

সমঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাে করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িিাম  েড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমামদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৭ 

 

 

ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৭ 

ছড়ি ও িািো 

ড়েমিদমে- রড়ি মড়িক 

 

প্রান্তর 
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আটি  যালাড়র 

ড়শল্পী-  নেহাশ্রী লস্কর
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষময় 
নলখ্া পাঠামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাঠামিে িািংলামত টাইপ কমর িা িক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার 
সামর্ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়ঠকাো র্াকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৭ 

পাঠমকর মতামত নেপমর্য- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিা  চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসমঙ্গ মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমর্র অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়িমো ও। 

পাময় পাময় ২২৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা মছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

িুলমিে ো ড়কন্তু। এিামিই পামশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাি করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়ঠময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠামত পামরে নে নকাে ড়িষময়র ওপর। পাঠামিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠামল িক ফরমযামট পাঠামিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সকামলর িযস্ততা 

Camera-man of the week 

দীপাড়িতা সাহা 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২২৭ 

৯ই জােুয়াড়র, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িিা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক। 

প্রেদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


