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মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।
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- ন ালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম,             
স্বপে কুমার রায়, মহামেতা িসু, প্রমসেড়জৎ রায়, 
সায়রী লাহা, ড়মলে পুরকাইত, নসৌড়মত সরকার,    
শঙ্কর সূত্রধর, অজস্র িা , সুব্রত নদিোথ,     
অড়মতাভ দত্ত, অড়িড়মত্র, শােতী নসহােিীশ,    
অড়েমমষ পড়িত ও প্রমসেড়জৎ িমিে। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ড়িধাে িমিণ, নেহাশ্রী লস্কর এিিং         
দীপাড়িতা সাহা। 
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ফড় িং কথা 
প্রড়ত িছর মাচ্ি মামসর ৮ তাড়রখ্ োরী ড়দিস ড়হমসমি পাড়লত হয়। 
সারা ড়িেিযাপী োরীরা যমথষ্ট প্রাধােয ড়দময় এই ড়দিস উদযাপে 
কমর থামকে। এই োরী ড়দিস উদযাপমের নপছমে রময়মছ োরী 
শ্রড়মমকর অড়ধকার আদাময়র সিংগ্রামমর ইড়তহাস। ১৮৫৭ ড়িস্টামে 
মজুড়রবিষময, কমিঘণ্টা ড়েড়দিষ্ট করা, কামজর অমােড়িক পড়রমিমশর 
ড়িরুমে প্রড়তিাদ জাোমত মাড়কিে যুক্তরামের ড়েউইয়মকির রাস্তায় 
নেমমড়ছমলে সুমতা কারখ্াোর োরী শ্রড়মমকরা। নসই ড়মড়ছমল চ্মল 
সরকার নলমেল িাড়হেীর দমে-পী ে। ১৯০৯ সামলর ২৮নশ 
নফব্রুয়াড়র ড়েউইয়মকির নসাশযাল নেমমাক্রযাট োরী সিং েমের পি 
নথমক আময়াড়জত োরী সমামিমশ জামিাে সমাজতাড়িক নেত্রী ক্লারা 
নজটড়কমের নেতত মত্ব সিিপ্রথম আ্তরজিাড়তক োরী সমমেললে হয়। 
ক্লারা ড়ছমলে জামিাে রাজেীড়তড়িদ; জামিাে কড়মউড়েস্ট পাড়টির 
স্থপড়তমদর একজে। এরপর ১৯১০ ড়িস্টামে নেেমামকির 
নকামপেমহম মে অেুড়িত হয় ড়িতীয় আ্তরজিাড়তক োরী সমমেললে। 
১৭ড়ট নদশ নথমক ১০০ জে োরী প্রড়তড়েড়ধ এমত নযা  
ড়দময়ড়ছমলে। এ সমমেললমে ক্লারা প্রড়ত িছর ৮ই মাচ্িমক 
আ্তরজিাড়তক োরী ড়দিস ড়হমসমি পালে করার প্রস্তাি নদে। 
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ড়সো্তর হয় ১৯১১ ড়িস্টাে নথমক োরীমদর সম-অড়ধকার ড়দিস 
ড়হমসমি ড়দেড়ট পাড়লত হমি। ড়দিসড়ট পালমে এড় ময় আমস ড়িড়ভন্ন 
নদমশর সমাজতিীরা। ১৯১৪ ড়িস্টাে নথমক নিশ কময়কড়ট নদমশ 
৮ই মাচ্ি পাড়লত হমত লা মলা। অতঃপর ১৯৭৫ ড়িস্টামে ৮ই 
মাচ্ি-নক আ্তরজিাড়তক স্বীকত ড়ত প্রদাে করা হয়। ড়দিসড়ট পালমের 
জেয ড়িড়ভন্ন রােমক আহ্বাে জাোয় জাড়তসিংঘ। এরপর নথমক 
সারা পতড়থিী জুম ই পাড়লত হমে োরী ড়দিস। ড়দেড়ট োরীর 
সমঅড়ধকার আদাময়র প্রতযয় পুেিিযক্ত করার অভীপ্সা ড়েময় পালে 
করা হময় থামক। সারা ড়িমের সকল নদমশ যথাযথ মযিাদায় 
পাড়লত হয় আ্তরজিাড়তক োরী ড়দিস। 
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পতড়থিীর িাাঁকামো অিংমশ 

ন ালাম রসুল 
 

আড়ম জল পাে করড়ছ 

জমলর প্রথম নফাাঁটা নথমক তার দুঃমখ্র কথা শুেড়ছ 

আড়ম সূমযির ড়দমক লিয নরমখ্ড়ছ নযে জল শুড়কময় ো যায় 

 

আমার পামত্র উমে আসমছ োড়িমকর অশ্রু 

নয জাহাজ েুমি ন মছ তার শযাওলার স্পন্দে আমার স্পন্দে 

আমার ভ্রূ কযাকটাস িে 

যখ্ে আমার অশ্রু  াল নিময় নেমম আমস একড়ট েদীর মমতা 

উপতযকায় ভাঙা নচ্ায়ামলর খ্াদ 

দূমর  লার ড়েমচ্ উাঁড়ক মামর একড়ট িাড়  
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আড়ম জল পাে কড়র 

আমার ড়েঃোমসর মুমখ্ এমস জম া হয় নসই সি বিোগুমলা 

যারা আমার মমতা হাড়রময় ড় ময়ড়ছল সমুমের মাঝখ্ামে পতড়থিীর  

িাাঁকামো অিংমশ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৫ 

আমার একমশা এক অপরাধ 

সঞ্জয় নসাম 
 

আড়ম নলা াে ড়লখ্মত পাড়র ো 

আমামদর নলা ােরা নকে নযে 

শূমেযর নপৌেঃপুড়েক নিামল মমে হয় 

 

নলাকালময় নথমক দুঃখ্ কষ্ট ড়লড়খ্, ড়লড়খ্ নশাক 

আেন্দ ড়লড়খ্, নিদো ড়লড়খ্ 

ড়লড়খ্ কাম-নক্রাধ 

 

ড়িলাপ ড়লখ্মত ভামলা লাম  ো, ড়লড়খ্ নজদ 

পুমরামো নজদমক েতুে কমর ড়লড়খ্ 

 

আমামদর নিকার নছমল ড়লড়খ্ 
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ড়লড়খ্ ড়িময় ো হওয়া আমামদর নমময় 

 

ছাাঁটাই শ্রড়মমকর শরীমরর ঘাম ড়লড়খ্ 

ফসমলর দাম ো পাওয়া আত্মহতযাকারী আমামদর 

সমাজিনু্ধ কত ষক ড়লড়খ্ 

 

ড়লড়খ্ ড়েমজর অপরাধ 

আমার ড়েমজর একমশা এক অপরাধ ড়লড়খ্ 

 

আড়ম নলা াে ড়লখ্মত পাড়র ো। 
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িতড়ষ্ট থামমতই আড়ম একা 

স্বপে কুমার রায় 
 

নতামামক হাসপাতামলর নিমে নদখ্মিা ভাড়িড়ে নকাে ড়দে 

অথচ্ ভময় ভময় নদখ্মত হময়মছ ড়কছুটা সময়  

নযে সকামলর নরৌেজ্বল আকাশ 

ক্রমশ নমমঘর ঘেঘটা 

রামতর পাহারামদর মত নচ্ামখ্র নকামণ কাড়ল 

শুষ্ক নোাঁমট অসহয যিণার দতশয। 

 

কাল রামত স্বমে নদমখ্ড়ছ নতামামক অমেকিণ। 

নতামার ড়শহমর িমস আড়ম, 

আড়ম, কখ্েও ভাড়িড়ে অড়ত ন াপমে 

আড়মও তুড়ম ড়েড়ভিমত ড়েজিমে নলাকচ্িুর আ ামল। 

আড়ম নদমখ্ড়ছ - 
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ঘে ঘে জলপড়িমত আৎমক উমেমছা তুড়ম  

জ্বমরর নঘামর যা িলা যায় - 

িমকমছা আমামক 

ততষ্ণাতি মরভুড়মর মমতাই নতামার ললাট শুমষ ড়েমে সমস্ত জল 

 

ড়িরাম ড়হে িাড়র ধারার মমতা নতামার দু’নচ্াখ্ িময় জল 

আমার কড়ির ঘড় র মমতা লাড়ফময় উেমছ 

নতামার নচ্াখ্, িুক, োে পা 

শুমেড়ছ, সমুমের পার ভাঙা নতামার দীঘি ড়েঃোস ! 

 

ড়টউশে রুম, নতামামদর ড়কমচ্ে রুম। 

নটড়িমলর এক নকামে চ্াময়র কাপ, 

প িার িই, রঙ িাহাড়র কলম, ড়কছু চ্কমলট, 

ছড় ময় ড়ছড়টময় অসমাপ্ত নপ্রমমর কড়িতার মমতা ভামলা লা ার কথা 

নতামার হামত  রম ভামতর থালা 
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পামশ িমস নপাশামকর ড়ভতমর লজ্জ্বাহীে আড়ম 

এখ্ামেই নতা আমামদর ভামলািাসার মহামফজখ্াো। 

 

িতড়ষ্ট থামমতই আড়ম িম া- একা- 

আড়ম ভীষণ একাড়কত্ব 

 

নভামরর স্বে ছা া সি সড়তয হয় ো ! 
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স্বে শে ও তুই 

মহামেতা িসু 

 

সমুে ড়ক...?  

নতার নচ্ামখ্র নকাণায় উপমচ্ প া, 

অিাক ড়িস্ময়। 

স্বেটুকুই রময় ন মছ শুধু, দতঢ় প্রতযয়।। 

 

পাহা  ড়ক...?  

যা ড়কছু নতার ন াপে আমছ  

মে-নপাকামদর ড়ভম । 

অিসমর তাই নদখ্মিা নঘাঁমট,  

প্রড়তশ্রুড়ত ড়ছাঁম ।। 

 

আর েদী...?  
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ওটুকুখ্ে আমারই থাকুক, 

ছলমক পম  দীঘি িাাঁচু্ক। 

 

নতার জেয রইল আকাশ  

নমঘলা ড়দমের িাউল  াে।  

 

শুেমত হমল, েদীর নকামল- 

আলম ামছমত পাড়তস কাে।।  
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অড়্তরম 

প্রমসেড়জৎ রায় 

 
নরাজ নতামার সামথ কমথাপকথমে 

কতটা আিে হময়ড়ছলাম। 

কত রাত, কত ড়দে নজম ড়ছলাম 

নতামার কথা নভমি। 

দু িম পাহাম র সম্বমন্ধ জাো ড়ছল ো, 

তাই নতা  ্তরিযস্থল নপৌঁছামত পাড়রড়ে। 

অিমশমষ জােলাম, কতটা অিমহড়লত পড়থক। 

 

কতটা িত হময়ড়ছল, 

সমতজ রজেী ন্ধা আজ পুমরাটাই শুড়কময়। 

যা এক েরম হামতর স্পমশি 

সিুজমক রাড়ঙময় মাথা তুমলড়ছল। 
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মাকিড়শট 

সায়রী লাহা 
 

 ল্প নতামার  ল্প আমার  ল্প নলখ্া মাকিড়শমট 

ভা য কমর চ্াকড়র নজামট 

সহজ সাধয েয়মকা নমামট 

ড়দমের নশমষ হার ো মাোর ড়হমসি িমল 

রাত জা া  মল্পরা জাড় ময় নতামল 

একটা নছমল কািয নলমখ্ নচ্ামখ্র নকামণ কালড়শমট।। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযা ামযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাস্ট 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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স্বমের ড়টড়কট 

ড়মলে পুরকাইত 

 

"নহই ঝুমড়র, আ যা। আমর নদখ্ নতা সড়হ, কা লায়া হাঁ।" 
মুড়ণলামলর নমজাজ আজ নহড়ি ফুরফুমর। ছ'মামসর েতুে ড়িময় 
করা িউমক োকমত োকমত হামতর প্লাড়স্টকটা ঘমরর সামমের 
একড়চ্লমত িারান্দায় নরমখ্ আরাম কমর িসল। 

"ও ঝুমড়রইইই।" আিার হাাঁক পামর নস। "শরমাতা কামহ নর?" 
ড়েমজর রড়সকতায় মুড়ণলাল এিার ড়ফক্ কমর ড়েমজই নহমস নফমল। 

মাথার কাপ  ড়েক করমত করমত হামত জমলর গ্লাস ড়েময় ঘর 
নথমক নিমরায় ঝুমড়র। "কা বভল িা? নশার মাচ্ামক রামখ্ নহা 
মহমি নম।" সড়তয িািা মােুষটার লজ্জা শরম নেই। িাড়  ঢুকমত 
ঢুকমত ড়িড়ির োম কমর এমে কমর নকউ োমক? মমে মমে 
ভািমত ভািমত লামজ রাঙা হময় ওমে ঝুমড়র। এই নতা নসড়দে, 
টাইমকমল জল আেমত ড় ময় েমন্দা ড়ক মা তার ড়ক মজাকটাই ো 
ও ামলা মুড়ণলালমক ড়িড়ি পা লা িমল। নিামঝা, তার মরদ। তামক 
পযায়ার করমি। তামতও িুজু িমদর আপড়ত্ত। তার নথমক েূতে 
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ভাড়ির মত ওমকও যড়দ লাথঝাাঁট নখ্মত হত তা হমল নিাধহয় 
মহমিওয়ামলার কড়লজায় োন্ডক প ত! 

"আমর নমড়র ঝুমড়রয়া, আ িযায়ঠ্। শুে নতা সড়হ।" 

"শুোও ড়ফর।" ঝুমড়র খ্াড়ল জমলর গ্লাস হামত নদওয়ামল নেস 
ড়দময় দাাঁ ায়। নচ্ামখ্মুমখ্ তার নকৌতুহমলর রঙ। মরদ ো জাড়ে ড়ক 
সমাচ্ার নশাোমি। 

"ই নদখ্।" মুড়ণলামলর হামত রড়ঙে একটুকমরা কা জ। 

"মুমঝ িাঙ্গালী প ো আতা হযায় কা?" ঝুমড়র হতাশ হল। "িাতাও 
কা হযায় ইময়।" 

"সুেমহরা আমেওয়ালা কাল নর ঝুমড়রয়া। লটাড়র কা ড়টকট ড়ল 
হামমে।" ড়িমকমলর প ্তর নরামদ মুড়ণলামলর তামামট পড়রশ্রা্তর 
অিয়ি জ্বলজ্বল কমর। 

"ড়ফরমস?" ঝুমড়রর উজ্জ্বল মুখ্টা ম্লাে হল। 

"ড়ফকর ো কমরা ঝুমড়রয়া। িািাড়জ নে কাহা আজ কা মুহরত শুভ্ 
হযায়। নদখ্ো ইোম হামমকাড়হ ড়মমল া ইিার। িহত িম  িািাড়জ 
হযায়। ড়হমালয় নস আময় হযায়। নমড়র খু্শেড়সি, উেমহামে মুঝমস 
িাত ড়ক। হামমসা ধযাে নম রহমত হযায় নর ও। সমমঝ পা ড়ল?" 
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সদা ড়র অড়ফমসর ড়পওে মুড়ণলাল নকাে এক অজ্ঞাতপড়রচ্য় 
সাধুিািার কথায় রক্তজল করা ক কম  পাাঁচ্শ টাকার ড়িড়েমময় 
সুখ্-শাড়্তরর সুন্দর ভড়িষযমতর স্বে নদমখ্। তার সামমে কত কাজ। 
মামসর মাইমে নথমক নদমশর িাড়  টাকা পাোমত হয় িুম া মা-
িাপুমক। ক'ড়দে হল মাত্র ঝুমড়র এমসমছ তার জীিমে। একটা 
িছর যাক। টাকাপয়সা জমামত হমি। তারপর িালিাচ্চার কথা 
ভািমত হমি। চ্াকড়র আর কড়িে? তারপর নকাম্পাড়ের নকায়াটিার 
ছা মত হমি। তখ্ে ড়েমজমদর একটা আস্তাো নতা চ্াই। এখ্ে 
নথমক ো ভািমল চ্লমি ড়ক কমর? দুলহে তার িড্ড লক্ষ্মী। অল্প 
আময়র সিংসামরও তার সুমখ্র অভাি নেই। প্রময়াজমের সিড়কছু 
পড়রপাড়ট কমর সাজামো ঝুমড়রর শুভ্ হামতর নছাাঁয়ায়। ড়কন্তু এটুকুই 
ড়ক সি? ঝুমড়ররও স্বে আমছ জীিমের। ড়কছু আরমাে আমছ। 
তামকই নতা সি লিয রাখ্মত হমি। িারান্দার একপামশ দু-চ্ারমট 
টমি ঝুমড়রর সিী িা াে নদখ্মত নদখ্মত মমে মমে স্বমের জাল 
িুমে চ্মল মুড়ণলাল। 
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লটাড়রর ড়টড়কট ড়িমক্রতা নদহাড়ত যুিকড়ট ন রুয়া পম  বতড়র হমত 
হমত ড়েজস্ত্রীমক নফাে নমলায়। "শুেছ েতপা, আরও হাজার দুময়ক 
হমলা। আজ দু-ড়তেমট নস্পশাল ড়টড়কট  ড়চ্ময়ড়ছ।" 

ওপার নথমক ড়কছু কথা নভমস আমস, নশাো যায় ো। শুধু যুিকড়টর 
জ্বলজ্বমল নচ্াখ্দুমটা েজমর আমস। "হযাাঁ হযাাঁ তা আর িলমত। আড়ম 
রাড়ত্তমর ধান্দা গুড়টময় এমস একিামর গুণি। মমে হমে আর 
ছ'মাস খ্াটমলই নমময়টার োক্তামরর টাকাটা জমম যামি। সামমের 
সপ্তামহ একিার আিার ড়েকাো পাল্টামত হমি েতপা। এখ্ামে আড়ছ 
মাসখ্ামেক তাও। এিার পাততাড়  ন াটামোর সময়।" 

আিার ড়কছু সািংসাড়রক কমথাপকথমের পর ন রুয়াধারী নহমস ওমে 
হোৎ। "নছাটখ্ামটা লটাড়রর ড়টড়কট নরমখ্ িযিসা হয় ো, নসটা 
আমরা জাড়ে। নলামক নতা নিামঝ ো। আজ অিড়ধ নতামার মমে 
পম , আমার ড়টড়কমট নকউ প্রাইজ নপময়মছ?" অস্বড়স্তকর ড়হসড়হমস 
হাড়সমত ভমর ওমে ন রুয়াধারীর শশ্রুগুম্ফ জটাজালযুক্ত মুখ্ািয়ি। 
"আম  নপট চ্ালামত ড়টড়কমট ঘাপলা করতাম। এখ্ে িাচ্চাটামক 
িাাঁচ্ামত করড়ছ। ভ িাে নদখ্মছ েতপা।" 

"আমর নসজেযই নতা িলড়ছ।" নফামের অপরপ্রাম্তরর হযাাঁ নত হযাাঁ 
নমলায় ন রুয়াধারী। "এখ্ে ভ িােই ভরসা। তাাঁর োমম পয়সা 
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কামাই আজকাল তাই। ভ িাে ছা া আমামদর মত  রীমির আর 
যাওয়ার জায় া নকাথায় িমলা!" 

ি  কমর োস টামে নদহাড়ত যুিক। "এই নতা এিার আমার 
গ্রামমর ড়িহাড়র নথমক সাধু সাজার সময়। যাই এিার, পুরমো 
ড়টড়কটগুমলার রড়ঙে ফমটাকড়পগুমলা কমর ড়ে। তারপর আিার 
 াছতলায় ভা য ণোয় িসমত হমি।" 
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একাকী 

নসৌড়মত সরকার 
 

 ভীর ড়েোয় আেন্ন হময়মছ ক্লা্তর শহমরর 

অড়ল ড়ল- আোচ্ কাোচ্- নমাড়হেী রামতর আমলা 

নপ্রড়মক যু মলর প্রথম চু্ম্বমের সািী পামকির নসই 

নিঞ্চটাও ড়ক ভীষণ একাকী এখ্ে 

েতুে নপ্রমমর আমিশ পাওয়ার প্রতীিায় প্রহর গুেমছ... 

দূমরর মড়ন্দর নথমক নভমস আসমছ ো 

পড়িত্র শঙ্খধ্বেীর আওয়াজ, 

রাত জা া তারা গুমলাও অধীর অমপিায় 

ড়ক জাড়ে কার পথ নচ্ময় আমছ ? 

এক শতক ড়েড়শযাপমের  ল্প িুমক ড়েময় 

ড়েোহীে রাতগুমলা িসত  ম মছ আমার শরীমর, 

হয়মতা আজও নতামার নফরার আশায় 
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সুদীঘি পথ নচ্ময় রই একাড়কেী আড়ম... 

 

নতামায় ভুলমত নচ্ময়ড়ছ অমেকিার 

ড়কন্তু চ্াাঁদ, তারা, নজযাৎো নধাাঁয়া আকাশ, 

নমঘ িতড়ষ্টর নকালাকুড়ল, আিীর মাখ্ামো িস্তর িাতামস পলাশ  

কত ষ্ণচূ্ ার অড়ভমােী সিংলাপ 

ড়কছুমতই ভুলমত নদয়ড়ে। 
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দাপুমট ঝ  

শঙ্কর সূত্রধর 

 

জমমমছ কামলা নমঘ, 

নখ্ালা আকামশর িুক জুম  ! 

একঝাাঁক রহসয উদঘাটমের নেশায়, 

প্রকত ড়তর নসৌন্দমযি জন্ম ড়েময়মছ ধ্বিংস রুপী তান্ডি লীলার এক  

অপড়রড়চ্ত আিহ িাতিা।  

 

সমি শুরু হময়মছ অমঝামর িতড়ষ্ট,  

প্রকড়টত েিরূপ প্রকত ড়তর ভাঙে নেশা আর অমিলার সতড়ষ্ট ! 

প্রড়তড়ট িণ মচ্ড়কময় ড়দময় যামে মাময়র মে; 

ভাঙা   ার ড়দমে আমরা িুমক হাত নরমখ্,  

িে ঘমর ন ময় যাড়ে ড়শমির  াজে। 
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আজ নযে নমঘ ভাঙারই ড়দে, 

শহমর রাজপথ চ্াতমকর নোাঁমট ও ড়িনু্দ ড়িনু্দ জল  ! 

দাপুমট ঝ , ততিমণ অমেক দূর এড় ময় ! 

খ্ির আমস, এিামর পামশর গ্রামমর েদী-িাাঁধও নরহাই পায়ড়ে । 
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রূপকথার  ল্প 

অজস্র িা  

 

আমার তুড়ম ভীষণ দাড়ম  ল্প রূপকথার। 

 মল্প নতামায় নি াই খু্মজ 

নতামার নেশার আমিমশ মমজ 

 মল্প নমমশ কড়িতার ছন্দ 

ভামলািাসায় আমলা নদমখ্ জন্মান্ধ 

কল্পোয় রঙ চ্ম মছ িাস্তমি োো নমলার। 
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একসামথ িতে হমিা 

সুব্রত নদিোথ 

 

নযড়দে নতামায় প্রথম নদড়খ্ 

হময়ড়ছল মে শা্তর,  

অমেক নতামায় খু্াঁমজড়ছ িুড়ঝ 

কাল নথমক কালা্তর। 

মমের আাঁকা ছড়িড়ট নযে  

ঝুলমছ মমের কযােভামস  

নভমঙ্গমছ সি পথ গুড়ল যা, 

ড়ছল ড়েধিাড়রত কম্পামস। 

আিছা আমলা রাত ঘুমমাল  

ড়দমের তারা হমে কামলা 

নচ্ামখ্র পাতার ছটফড়টটাও  

ড়েঃশমে ড়মড়লময় ন ল। 
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আকাশ কুসুম স্বে নদড়খ্ 

পঙ্খীরামজর ড়পমে চ্মর 

তুড়ম আড়ম যাড়ে নযে 

অ্তরহীণ ড়দ ্তরমর। 

সুখ্-দুঃখ্ আসুক যত 

একসামথ ভা  কমর নেমিা 

কথা দাও নমার হাতড়ট ধমর  

এক সামথমত িতে হমিা। 
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অেুসড়ন্ধৎসা এিিং অেুসন্ধাে 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

সিংখ্যাতমত্ব কড়র ো ড়িোস, 

ঘুম নথমক নজম  নযে নদড়খ্, 

সিটাই ঝকঝমক উজ্জ্বল। 

ড়েক নযমেটা নদড়খ্, রামতর; 

িতড়ষ্টমত নধাওয়া  াছপালা। 

নজযাড়তর ড়করমণ পুেরায়, 

হৃত নযৌিে ড়ফমর পাওয়া। 

ড়িলড়ম্বত লয়, এমেমছ রমক্ত, 

জাগ্রত রুে দ্রুততাল। 

নিহালার সুমর, অেুরড়ণত, 

মােমির হামত, মহাকাল। 

সাাঁমকার ওপামর সমরাঙ্গমণ, 
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এখ্েও, তিুও মােুষ হাাঁমট । 

সুমে আকামশ স্বাতী েিত্র, 

জাম  মুক্ত অঙ্গমে। 

িাতাস নদালায় প্রতযয়, 

ড়িস্ততত সুেীল অসীমম। 

জাম  অড়মতাভ রাড়ত্রর, 

মলয় িাতাস আমে জয়। 

অড়ভমােী তুড়ম ড়েভিয় ! 
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জন্মড়দমে মহাোড়য়কা 

অড়িড়মত্র 
 

তাাঁর আসল োম রমা দাশগুপ্ত। জন্ম ১৯৩১ সামলর ৬ই এড়প্রল। 
িাড়  পূিিিমঙ্গর পািোয়। ড়িময় হমলা ড়দিাোথ নসমের সামথ।  
'সাত পামক িাাঁধা' র জেয মমস্কা ড়ফল্ম পুরস্কার পাে। োয়ক 
ড়ছমলে নসৌড়মত্র চ্মিাপাধযায়। এছা াও 'নদিী নচ্ৌধুরােী' ছড়িমত 
কাজ কমরমছে রড়ঞ্জত মড়িমকর সামথ। তমি সিমথমক জেড়প্রয় 
জুড়ট তাাঁর ও উত্তম কুমামরর। তাাঁর ও উত্তমমর প্রায় সি ছড়ি ড়হট। 
এর মমধয আমছ 'সাম  চু্য়াত্তর', 'ইন্দ্রাণী', 'সা ড়রকা' ও 'পমথ হল 
নদরী'। ড়হড়ন্দমতও ছড়ি কমরমছে নদি আেন্দ, সঞ্জীি কুমার ও 
অমশাককুমামরর সামথ। ড়তড়ে এক ও অেেযা, অড়িতীয়া সুড়চ্ত্রা 
নসে। 
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জীিমের অিমশষ 

শােতী নসহােিীশ 

 
নকউ কারও েই তিু প্রমতযমক পমরর তমর, 

সড়তযই ড়ক এ িচ্ে প্রমযাজয- এই জীিমের পমর ! 

ভামলা-মন্দ যাই আসুক সতযমক োও সহমজ 

মমের সামথ কড়র নিাঝাপ া একথা সতয নয। 

ভালিাসা, সখ্যতা, ড়িমিষ, আশা, সিই জীিমের অঙ্গ 

তাহমল অহরহ ড়ক ঘটোয় ড়চ্ও হমে ভঙ্গ ! 

নযখ্ামে শঙ্কাহীণ নসখ্ামেই ভরােুড়ি 

তাহমল জীিমের অথি ড়ক ? এ প্রশ্ন সিারই। 

শূেয নথমক শুরু শূেযমতই নশষ 

জীিমের চ্লার পমর মততুয অিমশষ। 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

কান্নায় যড়দ সি নিদো দূর হত, 

তাহমল সূযিও একড়দে ড়চ্ৎকার কমর িলত 

নয আর সহয করমত পারড়ছ ো 

মুড়ক্ত চ্াই। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- প্রমসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम् - 

जीर्यन्ति जीर्यतः  केशाः  दिा जीर्यन्ति जीर्यतः । 

चकु्ः श्रोते्र च जीरे्ते तृषै्णका तु न जीर्यते।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

জীযিড়্তর জীযিতঃ নকশাঃ দ্তরা জীযিড়্তর জীযিতঃ। 

চ্িুঃমশ্রামত্র চ্ জীমযিমত তত বষ্ণকা তু ে জীযিমত।। 

 

অথি- িয়স িা মল চু্মল পাক ধমর, িয়স িা মল দাাঁত েষ্ট হয়। 

িয়স িা মল শ্রিণশড়ক্তও কমম যায় ড়কন্তু িয়স িা মলও মমের  

ইো কখ্মোই কমম ো। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

হোৎ নফামের Whats App িা Messenger এ 
নমমসজ আসার শে... 

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়েএফ োউেমলাে করার ড়লঙ্ক... 

 

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

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পােক। এিার আমরা শুেমত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লাম ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়েময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পােমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাম  যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অ্তরঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক আমামদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর। 
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ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েমিদমে- ড়িধাে িমিণ 

 

সিুমজর মামঝ 
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আটি  যালাড়র 

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

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শে) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শে) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িমলষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাোমিে িািংলামত টাইপ কমর িা েক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার 
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়েকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােমকর মতামত নেপমথয- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  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 পমথর অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভমযা ও। 

পাময় পাময় ২৩৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লা মছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাে করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়েময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোমত পামরে নয নকাে ড়িষময়র ওপর। পাোমিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোমল েক ফরমযামট পাোমিে। 

Whats app No- 7501403002 
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স্থাপতয 

Camera-man of the week 

দীপাড়িতা সাহা 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৩৫ 

৬ই মাচ্ি, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোঃ 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 কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, ম্তরিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


