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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়জৎ রায়, অনেতা রড়িত, নদিড়িতা ন াষ,    

ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী, দীপদ জজযাড়ত গাঙু্গলী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- শুভড়জৎ সরকার, শঙ্খ ড়মত্র, নদিারড়ত ভট্টাচ্ার্যিয, 
ড়শউড়ল িযাোজিী, রমজাে সরকার, সুদশিে নসে, অনেতা 
রড়িত, নদিড়জৎ রায়, রণীতা নদ, িেিীড়ি ঠাকুর, শুভড়জৎ 
রায়, কুশল রায়, দীপদ জজযাড়ত গাঙু্গলী, নসৌড়মত সরকার, পদ ািি 
নদি পদ াপদ াে, কাজল মমত্র, ড়িপুদ ল সরকার, েুর সাড়মম 
িসুেীয়া, রাহুল দাস, জয়দীপদ  সরকার, ইমােুজয়ল হক, 
অড়পদ িতা ভট্টাচ্ার্যিয, শঙ্কর সূত্রধর, অড়েজমষ পদ ড়িত, প্রণড়ত, 
শাশ্বতী নসহােিীশ, নদিড়িতা ন াষ, পুদ লজকশ ও প্রজসেড়জৎ 
িমিে। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী, ব্রততী দাস এিিং দীপদ াড়িতা সাহা 
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ফড় িং কিা 
অেলাইে মযাগাড়জে নেট ফড় িং এর পদ ি চ্লা শুরু হজয়ড়ছল ২০১৭ 
সাজলর ১০ই নসজেম্বর। নসড়দে প্রকাড়শত হয় নেট ফড় িং এর 
প্রিম সিংখ্যা। তার পদ রিতিীজত অেলাইজের পদ াশাপদ াড়শ প্রকাশ করা 
হজয়জছ নিশ ড়কছু মুদ্রণ সিংখ্যাও। দুগিা পূদ জা, িইজমলা, িািংলা 
েিিজষি নসই সিংখ্যাগুজলা প্রকাড়শত হজয়জছ েতুে আড়ঙ্গজক। 
নসইসাজি গত এড়প্রল মাস নিজক শুরু হজয়জছ একক িই এর 
কাজ। এখ্ে প্রড়ত মাজসই একড়ট কজর মুদ্রণ সিংখ্যাও প্রকাড়শত 
হজে। আজ নেট ফড় িং ২৫০ সিংখ্যায় পদ দাপদ িণ কজরজছ। র্যার 
নেপদ জিয রজয়জছ সম্পাদকমিলীর অক্লান্ত পদ ড়রশ্রম। এই পদ িচ্লা 
নেট ফড় িং নলখ্ক-নলড়খ্কাজদর সড়িড়লত প্রজচ্ষ্টা ছা া নকােভাজিই 
সম্ভি ড়ছল ো। প্রিীণরা অড়ভজ্ঞতার মাধযজম, েিীেরা েি উদযজমর 
মাধযজম নেট ফড় িং নক ছড় জয় ড়দজয়জছে সারা ড়িজশ্ব। শুরুর 
ড়দেগুজলা নিজকই নেট ফড় িং এর নলখ্ক-নলড়খ্কারা পদ াঠকজদর 
ভাজলািাসায় সমতদ্ধ হজয়জছে। তারাই আমাজদর এড়গজয় চ্লার 
অেুজপ্ররণা। নেট ফড় িং এর আগামীর পদ িচ্লা আরও মসতণ হজয় 
উঠজি তাজদর গঠেমূলক ড়চ্ন্তাভািো, পদ রামশি ও মতামজতর 
মাধযজম। সকজল ভাজলা িাকুে, সুস্থ িাকুে। 
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ড়শজরাোমহীে 

শুভড়জৎ সরকার 
 

নত্রতার নকাজো এক দুপুদ জর নসই আশ্রজয়র দুপুদ জর 

নকাজো এক ড়সিংহীর নকাজল মািা েত কজর, 

আমরা তখ্ে নচ্জয়ড়ছলাম 

প্রকত ড়তর সিুজ নর্যমে নদজখ্ ড়শশু, অিাক ড়িিজয় 

নতমে ভাজিই তজি নিজক ক্লান্ত নতামার কাজছ। 

 

নতামার নচ্াজখ্ মততুয এঁজকড়ছ ড়েজজর  

ক্লান্ত প্রাজণর নচ্জয়ও ক্লাড়ন্ত নেজম আজস স্নায়ুতন্ত্র নিজয় 

অিসন্ন হজয় ওজঠ, নসড়দজের পদ জরর প্রড়তড়দে 

সজম্ভাজগ আস্বাদে িাড়ক িাজক ড়েজজর মজতা কজর 

অতত ড়িজত; 
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তজি নিজক সম্রাজ্ঞী, 

নতামাজক ভুজল র্যজন্ত্রর জেয র্যজন্ত্রর মত কজর িাঁচ্া শুরু। 

আিার নকাজোড়দে মােুষ হজিা 

আিার নকাজোড়দে গাছ ভাজলািাসজিা 

আিার নকাজো ড়দে গাে ভাজলািাসজিা। 

 

সম্রাজ্ঞী, এিার অেয নকউ এই ক্লাড়ন্ত জুরাক। 
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িতড়ষ্টড়দে 

শঙ্খ ড়মত্র 

 

শ্রািজণর জলধারা ি  নছাঁয়াজচ্ হয়, 

ধুজলামাখ্া িাজে কত উপদ কিা জন্মায়, 

আমাজদর একজ জয় িষিা অড়ভজাত উপদ াড়ধ পদ ায়।  

 

িতড়ত  ে হজয় এজল মােুষও ড়ক অতীতড়িলাসী হয় 

নর্যভাজি িাউজলর একতারা আঁজক নদহজ ড়িিয়, 

জাজো নতা, শ্রািজণর জলধারা ি  নছাঁয়াজচ্ হয়।  

 

নরাদু্দর গ'নল র্যায়, কতটা উচ্চাড়ভলাষী হ'নল 

নমজ রা হৃদজয়র সঙ্গজম আসকারা পদ ায়! 

আজজা, ধুজলামাখ্া িাজে কত উপদ কিা জন্মায়।  
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নছঁ া মলাজটর গাজয় নলজগ িাজক পুদ জরাজো নপ্রজমর গন্ধ 

জাড়তিজরর গল্প নভজস র্যায় েস্টালড়জয়ায়, আর 

আমাজদর একজ জয় িষিা অড়ভজাত উপদ াড়ধ পদ ায়। 
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ড়দের্যাপদ ে 

নদিারড়ত ভট্টাচ্ার্যিয 
 

সিাই নকমে একটা ন াজরর মজধয আজছ, 

নদজিো নদজিো কজরও ড়দজয় নফলজছ- 

দুুঃখ্, র্যখ্ে তখ্েই। 

আমরাও িািরুজম ড়গজয় লুড়কজয় কাদঁড়ছ, 

জল ড়দজয় দুুঃখ্ মুজছ ড়ফজর আসড়ছ  জর। 

 

মুজখ্ নলজগ আজছ জল, 

জজলর নভতর ড়দজয় খু্লড়ছ নচ্াখ্, 

নদখ্ড়ছ আছজ  পদ  জছ একজরাখ্া নজড়দ আয়ো, 

িুজক তুজল ড়েড়ে পদ াহা সম নর্যৌেিীজ এর উদাসীেতা। 
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হাোহাড়ে, খু্জোখু্ড়ে নিজক নতামার স্বভাি,মােড়সকতা, 

নতামার ড়ফড়জকযাল  অযাড়পদ য়াজরন্স ও পদ ঁড়চ্শ'টা নলাজকর 

ড়েজস্ব নরড়িও চ্যাজেজলর িাতিা- 

তুজল রাখ্ড়ছ সি। ভাজলাজিজস 

র্যত ো সুখ্ী আড়ম, তার নিজক অড়ধক উদাস 

হাজতর নরখ্া তছেছ কজর নদওয়ার ফজল। 
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অসমাি 

ড়শউড়ল িযাোজিী 
নসই নর্য এঁজকড়ছলাম ছড়ি 

িায়রীর পদ াতায় 

নচ্াজখ্র কাজজল কজরড়ছলাম নেচ্  

তারপদ র এজক এজক রঙ নেজলড়ছ 

রড়ঙে ফুজলর প্রজাপদ ড়তর পদ াখ্ার 

রামধেুর সাতটা রঙ এ সাড়জজয় ড়দজয়ড়ছ 

আহুঃ, ড়ক অপূদ িি জীিন্ত লাগজছ নতামায় 

মজের নখ্য়াজল মে খঁু্জজত নগড়ছ 

ড়কন্তু নকািায় 

ভীষণ অড়ভমাজে ড়ছঁজ  নফলজত ড়গজয় 

নখ্য়াল হল 

এই র্যাুঃ 

হৃদড়পদ ন্ডটা আঁকা িাকী নঠজক নগজছ। 
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একড়ট অজলখ্া 

রমজাে সরকার 
 

িতড়ষ্ট োজম ো আজ দুইরু্যগ ধজর 

ড়সঁড়  নভজঙ পদ জর কুয়াশা, োমার 

আজগই শুড়কজয় র্যায় মরুভূড়মর ললাজট 

 

হঠাৎ একড়দে নমজ  োকা পদ জ  চ্াদঁ 

তারপদ র িতড়ষ্ট ফজল; সতড়ষ্টর  

অপদ রুপদ  হৃদয় চ্াতাজলর আড়ঙোয় 

 

িতড়ষ্টিতন্দ নিাজে ো মাড়টর প্রসি নিদো 

র্যড়দও সিটুকু গুোহ আকাশ ড়পদ রাড়মজির 

তিু ড়চ্ৎকার কজর আকাশ-  

দাঁজত দাঁত নচ্জপদ  সিং জষি ড়লি হয় 
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সন্ধার সাইজরজে 

ে  আজস িতড়ষ্ট োজম 

অশ্রু শুড়কজয় র্যায় মরুভূড়মজত। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংেরজণ ড়িজ্ঞাপদ ে 
ড়দজত নর্যাগাজর্যাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপদ াস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপদ র উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা পদ  জত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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আঞ্চড়লক ইড়তহাস চ্চ্িায় নখ্জুরী 

সুদশিে নসে 
 

নমড়দেীপুদ র নজলার একড়ট ঐড়তহযিাহী প্রাচ্ীে জেপদ দ নখ্জুরী। এই 
জেপদ জদর ইড়তহাস নর্যমে প্রাচ্ীে ড়ঠক নতমেই এই িাোর সাড়হতয 
ও ইড়তহাস চ্চ্িার ঐড়তহয ও নিশ প্রাচ্ীে ও সমতদ্ধ। আজ আড়ম 
সিংড়িি পদ ড়রসজর আজলাচ্ো করিার নচ্ষ্টা করজিা নখ্জুরীর এই 
সমতদ্ধ আঞ্চড়লক ইড়তহাস চ্চ্িার ঐড়তহয ড়েজয়। নখ্জুরীর আঞ্চড়লক 
ইড়তহাস ড়েজয় নখ্জুরীর ভূড়মপুদ ত্রজদর মজধয প্রিজমই নর্য দুইজে চ্চ্িা 
শুরু কজরে নসই দুইজে হজলে ড়িিততপ্রায় ইড়তহাসকার স্বগিীয় 
মেীন্দ্রোি মন্ডল (১৮৮০-১৯৪৩) ও স্বোমধেয স্বগিীয় মজহন্দ্রোি 
করণ (১৮৮৬-১৯২৮)। র্যড়দও এরপূদ জিিই নখ্জুরীর প্রাচ্ীে ইড়তহাস 
ড়িষয়ক একড়ট গ্ৰন্থ প্রকাড়শত হজয় ড়গজয়ড়ছল িািংলায়। উড়েশ 
শতজকর এজকিাজর নশষ দশক োগাদ িািংলায় প্রিম প্রকাড়শত 
নখ্জুরীর ইড়তহাস ড়িষয়ক এই গ্ৰন্থড়ট ড়লজখ্ড়ছজলে তৎকালীে 
হলড়দয়ার নদাজরা পদ রগো ড়েিাসী ড়িখ্যাত ইড়তহাসকার স্বগিীয় 
ভগিতীচ্রে প্রধাে মহাশয় ( ১৮৩৯-১৯১০) 'ড়হজলীর ইড়তহাস' 
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োজম। ঐ পুদ স্তকড়ট িতিমাজে দুষ্প্রাপদ য হওয়ায় ও মূল সিংেরণড়ট 
আড়ম ো নদখ্ায় পুদ স্তকড়টর প্রকাজশর সড়ঠক িছরড়ট উজিখ্ করা 
সম্ভি হজলা ো আমার পদ জি। তজি ড়তড়ে নর্য উড়েশ শতজকর নশষ 
দশজক অিিাৎ তারঁ জীড়িতকাজলই এই পুদ স্তকড়ট রচ্ো কজর প্রকাশ 
কজর ড়গজয়ড়ছজলে এ ড়িষজয় ড়েুঃসজন্দহ আড়ম। ভগিতীচ্রে 
প্রধাজের পুদ স্তকড়ট প্রকাড়শত হওয়ার পদ জর মেীন্দ্রোি মন্ডল ও তারঁ 
সুহৃদ মজহন্দ্রোি করণ মহাশয়দ্বয় নখ্জুরীর ভূড়মপুদ ত্রজদর মজধয 
প্রিজমই এড়গজয় আজসে ড়েজ ড়েজ মাতত ভূড়মর আঞ্চড়লক ইড়তহাস 
ড়েজয় চ্চ্িা করজত। তাঁরা নখ্জুরীর ইড়তহাস ড়েজয় নলখ্াজলড়খ্ শুরু 
কজরে ড়িশ শতজকর এজকিাজর প্রিম দশক নিজকই। এসময় তারঁা 
োোে প্রিন্ধ-ড়েিন্ধ ড়লখ্জত িাজকে তৎকালীে ড়িড়ভন্ন আঞ্চড়লক ও 
ড়িখ্যাত সিংিাদ ও সামড়য়ক পদ ত্র-পদ ড়ত্রকাগুড়লর পদ াতায়। ১৯০৯ খ্ীুঃ 
'ড়হজলী-কাঁড়ি ইড়তহাস রচ্ো সড়মড়ত' োমক নজলার অেযতম 
প্রাচ্ীে ইড়তহাস চ্চ্িার সিংস্থাড়ট কাঁড়ি শহজর গজ  উঠজল এই 
সারস্বত চ্চ্িার প্রড়তষ্ঠাজের অেযতম প্রড়তষ্ঠাতা ও গুরুত্বপূদ ণি 
পদ দাড়ধকারী সদসয রূজপদ  মেীন্দ্রোি ও মজহন্দ্রোি দু'জজেই ড়েজ 
জন্মভূড়মর ইড়তহাস চ্চ্িায় আরও নিড়শ কজর আত্মড়েজয়াগ কজরে। 
মেীন্দ্রোিিািু পদ িীকড়ি রড়সকচ্ন্দ্র, সাধককড়ি পুদ রন্দর োমক 
র্যিাক্রজম তারঁ ড়পদ তামহ ও ড়পদ তার জীিে ইড়তহাস গ্ৰন্থ দুড়টজত 
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নখ্জুরীর প্রাচ্ীে ও তৎকালীে সমজয়র িহু উজিখ্জর্যাগয  টোর 
কিা ড়লড়পদ িদ্ধ কজর ড়গজয়জছে আজলাচ্োক্রজম। এছা াও ড়তড়ে 
'পদ াঠাে পদ ীর' োমক ড়হজলীর ইড়তহাসড়িশ্রুত ড়িখ্যাত পদ াঠাে েিাি 
তাজ খ্াঁ মসেদ-ই-আলার উপদ জর আধাড়রত একড়ট অপ্রকাড়শত 
ঐড়তহাড়সক োটজকর পদ ানু্ডড়লড়পদ  প্রস্তত কজর ড়গজয়ড়ছজলে মততুযর 
আজগ। নশাো র্যায়, এই োটকড়ট তৎকালীে সমজয় অড়ভেীত হজয় 
জেড়প্রয়তা অজিে করজলও আকড়িক নরাগ নভাজগ তাঁর মততুয 
হওয়ায় ড়তড়ে মুড়দ্রত আকাজর প্রকাশ কজর নর্যজত পদ াজরে ড়ে। ড়তড়ে 
স্বজাড়ত নপদ ৌন্ড্ক্িড়ত্রয়জদর ওপদ র অেুসন্ধাে কজর িহু পদ ড়রশ্রজম 
প্রকাশ কজরে 'নপদ ৌন্ড্রিড়ত্রয় কুলদীড়পদ কা' সামাড়জক ইড়তহাস 
গ্ৰন্থড়ট। আর অপদ রজে স্বোমধেয ইড়তহাসকার মজহন্দ্রোি করণজক 
আমরা নখ্জুরীর প্রিম 'র্যিািি ইড়তহাসকার' ড়হজসজি অড়ভড়হত কজর 
িাড়ক। ড়হজলীর ইড়তহাস গ্ৰন্থমালা ড়সড়রজজর ড়তেড়ট পুদ স্তক  ড়তড়ে 
পদ ানু্ডড়লড়পদ  আকাজর রচ্ো করজলও প্রিম দু'ড়ট পুদ স্তক 'ড়হজলীর 
মসেদ-ই-আলা' (১৯২৬) ও 'নখ্জুরী িন্দর' (১৯২৭) প্রকাশ কজর 
নর্যজত নপদ জরড়ছজলে জীড়িতািস্থায়। ঐ ড়সড়রজজর তততীয় পুদ স্তক 
'কসিা ড়হজলীর ড়িিরণ' ড়তড়ে প্রকাশ কজর নর্যজত পদ াজরেড়ে 
অকাজল ১৯২৮ সাজলর ১৭ জুলাই মাত্র ৪২ িছর িয়জস স্বল্প 
নরাগজভাজগ প্রয়াত হওয়ায়। পদ রিতিীকাজল ঐ পুদ স্তকড়টর পদ ানু্ডড়লড়পদ ড়ট  



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫০ 

১৯৪২ খ্ীষ্টাজের ড়িধ্বিংসী িেযায় তারঁ িাড় র লাইজব্ররী নিজক ড়িেষ্ট 
হওয়ায় আর প্রকাশ করা সম্ভি হয়ড়ে নখ্জুরী ইড়তহাস সিংরিণ 
পদ ষিৎ-এর পদ জি। প্রসঙ্গত, নখ্জুরীর আঞ্চড়লক ইড়তহাস চ্চ্িার 
অেযতম সারস্বত এই প্রড়তষ্ঠােড়ট নিজক মজহন্দ্রোি করণ 
মহাশজয়র মততুযর প্রায় আট দশক পদ জর মজহন্দ্রোি করজণর 
জীড়িতািস্থায় প্রকাড়শত নখ্জুরীর আঞ্চড়লক ইড়তহাস ড়িষয়ক 
প্রকাড়শত দু'ড়ট পুদ স্তক 'ড়হজলীর মসেদ-ই-আলা' ও 'নখ্জুরী িন্দর' 
একড়ত্রত কজর 'মজহন্দ্রোি করণ রচ্োিলী' োজম প্রকাড়শত 
হজয়জছ। এছা াও, মজহন্দ্রোি িািু তাঁর স্বজাড়ত নপদ ৌন্ড্ক্িড়ত্রয়জদর 
সম্পজকি সুহৃদ মেীন্দ্রোি করজের মজতাই ড়লজখ্ড়ছজলে একড়ট 
সামাড়জক ইড়তহাস গ্ৰন্থ। ড়িখ্যাত এই গ্ৰন্থড়ট হজলা 'নপদ ৌন্ড্রিড়ত্রয় 
কুলপ্রদীপদ ' (১৯২৬)। ড়তড়ে ইিংজরজীজতও 'A short History of 
Enthology and Cultivating Pods' (১৯১৯) োমক 
নপদ ৌন্ড্রিড়ত্রয়জদর সামাড়জক ইড়তহাস ড়িষয়ক একড়ট গ্ৰন্থ রচ্ো কজর 
প্রকাশ কজর ড়গজয়ড়ছজলে। িািংলার সুধীজে সমাজজ তাঁর নলখ্াগুড়ল 
তাঁর জীড়িতািস্থাজতই িযাপদ কভাজি সমাদতত হজয়ড়ছল। এ প্রসজঙ্গ 
িলা প্রজয়াজে, নশজষাক্ত ইিংজরড়জ গ্ৰন্থড়ট নপদ ৌন্ড্রিড়ত্রয় জাড়তর ওপদ জর 
নলখ্া ও প্রকাড়শত প্রিম সামাড়জক ইড়তহাস গ্ৰন্থরূজপদ  ড়িজিড়চ্ত 
হজয় িাজক। তজি মজহন্দ্রোি করণ িািুর সিজচ্জয় ি  কত ড়তত্ব 
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হজলা তাঁর মাতত ভূড়ম নখ্জুরীর দু'ড়ট প্রামাণয আঞ্চড়লক ইড়তহাস  
গ্ৰন্থ রচ্ো করা। এই গ্ৰন্থ দু'ড়ট রচ্ো কজর ড়তড়ে িািংলার সারস্বত 
সমাজজ ড়িপুদ ল খ্যাড়তর অড়ধকারী হে। তজি তাঁর গ্ৰন্থ দুড়টর এই নর্য 
এত খ্যাড়ত তা ড়তড়ে জীড়িতািস্থায় নদজখ্ নর্যজত পদ াজরেড়ে। কারণ 
গ্ৰন্থ দুড়ট প্রকাড়শত হওয়ার অল্পকাল পদ জরই ড়তড়ে মারা র্যাে। 
মজহন্দ্রোি করণ (১৯২৮) ও মেীন্দ্রোি মন্ডজলর (১৯৪৩) মততুযর 
পদ জর গত শতজকর ছজয়র দশজকর নশষভাগ পদ র্যিন্ত প্রায় সুদী ি দুই 
দশজকরও নিড়শ সময় নখ্জুরীর আঞ্চড়লক ইড়তহাস চ্চ্িায় নর্যে 
একটু ভাটা পদ জ  র্যায়। তজি  আিার ১৯৬৭ খ্ীষ্টাে নিজকই আমরা 
নখ্জুরীর আঞ্চড়লক ইড়তহাস চ্চ্িা ও এ ড়িষয়ক গ্ৰন্থপ্রকাশ  ধীজর 
ধীজর হজত িাজক নদখ্জত পদ াই। ১৯৬৭ খ্ীষ্টাজেই নখ্জুরীর অপদ র 
এক কত ড়ত সন্তাে, স্বাধীেতা সিংগ্ৰামী ও সুসিংগঠক, স্বাধীে ভারজত 
সিংড়িধাে রচ্ো কড়মড়টর অেযতম গুরুত্বপূদ ণি সদসয, কাঁড়ি নলাকসভা 
নকজন্দ্রর প্রিম ও তততীয় িাজরর সািংসদ িসন্তকুমার দাস 'A 
short History of Contai Sub-division in freedom 
Movement' োমক কাড়ঁি মহকুমার স্বাধীেতা সিংগ্ৰাম ড়িষয়ক 
প্রিম ইিংজরড়জ গ্ৰন্থড়ট নলজখ্ে। একই সময়কাজল ড়তড়ে স্বাধীেতা 
সিংগ্ৰাজম দড়িে নখ্জুরীর অেযতম গুরুত্বপূদ ণি সিংস্থা 'ড়হজলী তরুে 
সিং '-এর ভূড়মকা ড়েজয়ও একড়ট নছাট্ট পুদ ড়স্তকা ড়লজখ্ড়ছজলে িজল 
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জাো র্যায়। ড়কন্তু িতিমাজে ঐ পুদ স্তকাড়টর নকাজো নখ্াজঁ ো পদ াওয়া 
র্যাওর্যায় আড়ম ঐ পুদ ড়স্তকাড়টর সড়ঠক প্রকাশ সে উজিখ্ করজত 
পদ ারলাম ো এই নলখ্ায়। ১৯৭৬ খ্ীষ্টাজে এই িসন্ত িািুই 
'স্বাধীেতার' গণসিংগ্ৰাজম  নখ্জুরী িাো োমক নখ্জুরীর স্বাধীেতা 
সিংগ্ৰাম ড়িষয়ক আরও একড়ট অতযন্ত গুরুত্বপূদ ণি প্রামাণয ইড়তহাস 
গ্ৰন্থ রচ্ো কজরে। উপদ জর উজিড়খ্ত নলখ্ক ড়তেজে অিিাৎ 
মেীন্দ্রোি মন্ডল, মজহন্দ্রোি করণ ও িসন্তকুমার দাস ছা াও এই 
সময়কাজল অিিাৎ উড়েশ শতজকর প্রিম দশক নিজক নশষ দশক 
পদ র্যিন্ত আরও নিশ কজয়কজে নখ্জুরীর ভূড়মপুদ ত্র  নখ্জুরীর 
আঞ্চড়লক ইড়তহাস ড়েজয় কলম ধজরজছে। এঁজদর সকজলর 
নলখ্াজতই নখ্জুরীর আঞ্চড়লক ইড়তহাস চ্চ্িার ধারাড়ট সমতদ্ধ হজয়জছ। 

এঁজদর মজধয অধযাপদ ক উজপদ ন্দ্রোি িল, হড়রপদ দ মন্ডল, ি. নপ্রমােন্দ 
প্রধাে, পদ ািিসারিী দাশ, িতহস্পড়ত মন্ডল, ি. প্রিালকাড়ন্ত হাজরা, 
রাজকুমার পদ ন্ডা, স্বপদ ে কুমার মন্ডল, তপদ ে কুমার সামন্ত, অরড়িন্দ 
নিরা, ি. অসীম কুমার মান্না, ি. ড়মড়হর কুমার প্রধাে, সুদশিে 
নসে, সুমে োরায়ে িাকরা, নভালাোি পদ াল, ি. ড়িষু্ণপদ দ জাো, 
শযামল িাকরা, সুদশিে নসে, সড়লল নিজ, জয়জদি মাইড়ত, 
ড়করীড়টভূষণ মন্ডল, সুধািংশুজশখ্র দাস, সমুদ্ভি দাশ প্রমুজখ্র োম 
উজিখ্ করা র্যায়। ড়িড়ভন্ন পদ ত্র-পদ ড়ত্রকার পদ াতায় এঁরা কলম 
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ধজরজছে নখ্জুরীর সমতদ্ধ ঐড়তহযিাহী আঞ্চড়লক ইড়তহাস ড়েজয়। 
এঁজদর মজধয নকউ নকউ আঞ্চড়লক ইড়তহাস গ্ৰন্থও রচ্ো কজর এই 
সময়কাজল প্রকাশ কজরজছে ড়েজ উজদযাজগ। এই ধরজের 
উজিখ্জর্যাগয কজয়কড়ট পুদ স্তজকর োম এজিজত্র উজিড়খ্ত হজলা- ি. 
নপ্রমােন্দ প্রধাজের 'ড়হজলীোমা' (২০০৩), পদ ািিসারিী দাজশর  
সম্পাদোয় 'নখ্জুরীর স্বাধীেতা সিংগ্ৰামী ও গুণীজে', স্বপদ ে কুমার 
মন্ডজলর সম্পাদোয় 'নখ্জুরীর নসকাল ও একাল' (২০১১), ি. 
প্রিালকাড়ন্ত হাজরা রড়চ্ত 'নখ্জুরীর কিা' (২০১১), িতহস্পড়ত 
মন্ডজলর নলখ্া 'নখ্জুরীর ইড়তহাস' (২০১৪), সুদশিে নসজের 'প্রাচ্ীে 
নখ্জুরী িন্দর: েতুে তজিযর আজলাজক' (২০১৫) ও 'ঐড়তহযিাহী 
ভীজমশ্বর মহাজদি ' (২০১৮) প্রভত ড়ত। গত শতজকর একিাজর 
নশজষ ১৯৯৯ খ্ী: গড়ঠত 'নখ্জুরী ইড়তহাস সিংরিণ পদ ষিৎ' িতিমাজে 
'নখ্জুরী ইড়তহাস সিংরিণ সড়মড়ত' ও েতুে শতজক ড়দ্বতীয় দশজক 
গড়ঠত 'নখ্জুরী নহড়রজটজ সুরিা সড়মড়ত' (২০১৬) ড়েয়ড়মত 
নখ্জুরীর আঞ্চড়লক ইড়তহাস ড়েজয় পুদ স্তক-পুদ ড়স্তকা, নফাল্ডার-
ড়লফজলট ইতযাড়দ রচ্ো ও প্রকাশ ছা াও নখ্জুু্রীর ইড়তহাস ড়িষজয় 
জেসজচ্তেতা িতড়দ্ধজত োোে ধরজের অেুষ্ঠাে ও কমিসূচ্ীর 
উজদযাগ-আজয়াজে কজর িাজকে সারা িছর ধজরই। ফজল নখ্জুরীর 
আঞ্চড়লক ইড়তহাস ও ঐড়তহযিাহী িারক ও পুদ রাকীড়তিগুড়ল ড়েজয় 
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স্থােীয় মােুষজদর মজধয সজচ্তেতা িতড়দ্ধ পদ াজে ক্রমশ। নখ্জুরীর 
েিীে প্রজজন্মর অজেজকই এই ইড়তহাস ড়িমুখ্তার রু্যজগও 
মাতত ভূড়মর ইড়তহাস ড়েজয় চ্চ্িা ও সিংরিজণ এড়গজয় আসজছে, 
এটাও একটা আশার কিা। তাই আমরা আশািাদী 
আগামীড়দেগুড়লজতও েিীে প্রজজন্মর ভািী নখ্জুরীর ইড়তহাস 
চ্চ্িাকারীরা নখ্জুরীর ইড়তহাস চ্চ্িার এই সমতদ্ধ ধারাড়টজক িহে 
কজর ড়েজয় চ্লজিে। 
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আসমােী 

অনেতা রড়িত 
সযাঁতসযাঁজত পদ াজঁর গুজলা ড়মড়ছজলর মুখ্ 

নক িাজক সূর্যিমুখ্ীর শরীর নিজক? 

হয়জতা নকাজো অশ্লীল উপদ কিা! 

েজখ্র নকাণায় োপদ সা এড়পদ টাফ, 

মুড়ক্ত নশজষর েগ্নতা! 

রাজতর গড়ন্ড টপদ জকই ধমি সিংকট, 

সতড়ষ্টহীেতায় ড়চ্ত্র জাজগ 

ড়চ্জত্র জাজগ উষ্ণতা। 

আজন্ম চ্াল-িাওয়া অপদ রাড়জতা 

পদ াতালজপ্রমী! 

ড়িশ্বাস, ভািায় খু্ি। 

রাজতর নচ্াখ্ই হয়জতা ড়দ্বচ্াড়রণী 

এিার কিজর িতড়ষ্ট নহাক! 
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কালনিশাখ্ী আর সন্ধযার প্রদীপদ  

নদিড়জৎ রায় 
 

িাড়ল ড় র আদজল জীিে। 

ক্লাড়ন্ত আর ষ ড়রপুদ  র্যখ্ে িাড়লর মজতা- 

েুরেুর কজর পদ জ , তখ্ে নভতর নিজক নশাো র্যায় 

এক েীরি জড়টল ড়চ্ৎকার; 

এই ড়চ্ৎকাজরর ভয়ািহতা মারাত্মক, 

এর নরাজত নভজস র্যায় আত্ম াতীরা। 

 

িতড়তর  র নিজয় ওঠা সমজয়র অড়ভশাপদ  

মই নিজয় আকাজশ পদ াড়  নদয়, মুড়ক্তর আশায়; 

প্রজতযক মিকাড়লক আড্ডার নশজষ নেজম আজস, 

কালনিশাখ্ী; আর তুলসীমজঞ্চ জ্বালাজো হয় ো, 

সন্ধযার প্রদীপদ । 
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েড়ন্দতা 

রণীতা নদ 
 

মজের নজার ো িাকজল হয়জতা েড়ন্দতা এই ল াইটা ড়জতজতই 
পদ ারজতা ো। আপদ োরা হয়জতা ভািজছে কার সাজি ল াই। ল াইটা 
কযান্সাজরর সাজি। 

দী ি েয় মাজসর ল াই। ১৪টা নকজমা ও ২৮টা নরড়িজয়শে। 
দু’রকজমর নকজমা ড়ছল একটা পদ াঁচ্ ড়দজের আর একটা দু’ড়দজের। 

ড়দজে ছয় সাত  ন্টা কজর নকজমা চ্লজতা। পদ াঁচ্ ড়দজের নকজমা মাজে 
ড়কন্তু পদ াঁচ্টা নকজমা েয়, নমাট পদ াঁচ্ ড়দজের নকজমা ড়মজল একটা 
নকজমা। ড়ঠক নসরকমই দু’ড়দজের নকজমা মাজে ড়কন্তু দুজটা নকজমা 
েয় নমাট দু’ড়দজের নকজমা ড়মজল একটা নকজমা। প্রিজম দু’ড়দজের 
নকজমা তার ১৪ ড়দে পদ র পদ াঁচ্ ড়দজের নকজমা এভাজি চ্লজতা। 
সাতড়ট নকজমা হওয়ার পদ র নরড়িজয়শে শুরু হয়। তখ্ে নকজমা ও 
নরড়িজয়শে একসাজি চ্লত। 

এখ্ে েড়ন্দতার িয়স ১৪। ১৩ িছর িয়জস ওর brain tumar 
ধরা পদ জর। ২রা নফব্রুয়াড়র ২০২১ সাজল কলকাতার এক োমী 
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hospital এ ওর brain tumar ধরা পদ জর। তার পদ র ওজক 
Bangalore এ ড়েজয় র্যাই। 

ভািজছে হয়জতা আড়ম নকে েড়ন্দতাজক ড়েজয় Bangalore এ 
নগলাম ! েড়ন্দতার সাজি আমার কীজসর সম্পকি? আড়ম েড়ন্দতার 
নক? েড়ন্দতার সাজি আমার োরীর টাে। ওর সাজি আমার আত্মার 
সম্পকি। েড়ন্দতা আমার একমাত্র নমজয়। 

Bangalore এর best neuro hospital এ েড়ন্দতাজক নদখ্াজো 
হয়। ড়কন্তু COVID এর জেয লকিাউে ড়ছল তাই ওই hospital 
এ প্রচু্র surgery pending, নসই জেয েড়ন্দতার surgery র 
date পদ জরড়ছল ২৯নশ মাচ্ি। আমারা আর এজতা ড়দে ওজয়ট 
কড়রড়ে। তখ্ে আমারা েড়ন্দতাজক Bangalore এর অেয আর 
একড়ট hospital এ ড়েজয় র্যাই। নসখ্াজেই ১০ই নফব্রুয়াড়র 
েড়ন্দতার brain tumar surgery হয়। 

Brain tumar এর নকাজো লিণই ওর ড়ছল ো। সিার নর্যমে 
মািা িযিা হয় ওর ও ওইরকম মািা িযিা হত মাজে মাজে, নর্যমে 
দু-ড়তে মাজস একিার। জােুয়াড়রর ২০তাড়রখ্ নিজক েড়ন্দতার সি 
সময় কম নিড়শ মািা িযিা করত তাই ২৫নশ জােুয়াড়র ওজক 
নচ্াজখ্র িাক্তার নদখ্াই। উড়ে িলজলে সাইোস নিজকই মািা িযিা 
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হজে আর অল্প পদ াওয়ার লাগজি। ঔ ড়দেই রাত ৭টার ড়দজক ওর 
অসহয মািা িযিা তার সাজি িড়ম শুরু হয়। ৭-৮ িার িড়ম করার 
পদ র ও  ুড়মজয় পদ  ল। পদ রড়দেই ওজক একজে ড়ফড়জড়সয়েজক 
নদখ্াই উড়ে ও িলজলে সাইোস নিজক হজয়জছ। ২৭নশ জােুয়াড়র 
হঠাৎ ও সি ড়জড়েস দুজটা কজর নদখ্জত শুরু কজর, ওর িা নচ্াজখ্র 
মড়ণ ড়স্থর হজয় র্যায়। তখ্ে ওজক আমার একজে ড়েউরলাড়জস্ট এর 
কাজছ ড়েজয় র্যাই। উড়ে িলজলে ড়েউজরার নকাজো িযাপদ ার েয়। 
আপদ োরা ড়শড়লগুড় জত ভাজলা নচ্াজখ্র hospital এ ড়েজয় র্যাে ড়ঠক 
হজয় র্যাজি। ভজয়র ড়কছু নেই। আড়ম ওজক আর ড়শড়লগুড়  ড়েজয় 
র্যাইড়ে একিাজর ৩০নশ জােুয়াড়র কলকাতায় ড়েজয় র্যাই। 

২৫নশ জােুয়াড়রর পদ র নিজক েড়ন্দতার আর নকাজো ড়দে মািা িযিা 
হয়ড়ে। তারপদ র ওর  া  নিজক পুদ জরা ড়পদ জঠ িযিা শুরু হয়, 
সাজিাড়রর আজগর ড়দে পদ র্যিন্ত এই িযিা ড়ছল। িড়ম ও আর নকাজো 
ড়দে হয় ড়ে,তজি িড়ম িড়ম একটা ভাি সি সময় ড়ছল। ড়কছু নখ্জত 
পদ ারত ো। সাজিাড়রর আজগর ড়দে পদ র্যিন্ত ও শুধু নপদ ড়িই নখ্জয়জছ। 

১০ই নফব্রুয়াড়র েড়ন্দতার সাজিাড়র হয়। সাজিাড়রর পদ র পদ াঁচ্ ড়দে 
হাসপদ াতাজল নিজক ছয় ড়দজের ড়দে ওর ছুড়ট হয়। আট ড়দজের ড়দে 
েড়ন্দতার নচ্কাপদ  ও biopsyর report ড়েজত hospital এ 
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নগলাম। িাক্তারিািু ওজক নচ্কাপদ  করজলে তার পদ র biopsyর 
report নদজখ্ িলজলে ওর Ewing Sarcoma (brain bone 
cancer) হজয়জছ। 

আমার নমজয়র Ewing Sarcoma..!? আমার নচ্াজখ্র সামজে সি 
অন্ধকার হজয় র্যাড়েজলা। পদ াজয়র তলার মাড়ট নর্যে সজর র্যাড়েজলা 
ড়ক করি ড়কছু িুেজত পদ ারড়ছলাম ো। আমার মািায় আকাশ নভজঙ্গ 
পদ  ল। নহ ভগিাে এটা ড়ক হজলা। এটা তুড়ম ড়ক করজল ঠাকুর। 
আমার নমজয় নতা ড়েষপদ াপদ  তজি নকে ওর এই মারণ নরাগ হজলা? 
নছাট নিজকই নতা ওর জীিেটা কজষ্টর তার ওপদ র এই নরাগ নকে 
ড়দজল ঠাকুর? ওর ড়ক িা িয়স ও জীিজের ড়ক িা নদজখ্জছ তার 
মজধযই এত ি  নরাগ হজলা এ নতামার নকমে ড়িচ্ার ভগিাে? 

তখ্েও COVID চ্লজছ তাই মুম্বাই ো ড়গজয় পদ র ড়দেই লাইাইজট 
কলকাতায় চ্জল এলাম। আড়ম েড়ন্দতারজক ড়কছু িলজত পদ াড়রড়ে। 

আড়ম ওর ড়দজক তাকাজতই পদ ারতাম ো। আমাজক কাঁদজত নদখ্জলই 
ও িলজতা "মা তুড়ম কাঁদজছা নকে? আড়ম নতা ভাজলা হজয় নগড়ছ, 
আমার অপদ াজরশজে সাকজসসফুল তাও নতামরা িাড়  ো ড়গজয় 
এখ্াজে এজল নকে? আমার কী হজয়জছ মা, িল ো আমার কী 
হজয়জছ, কী লুজকাজো আমার কাছ নিজক? "আড়ম িলতাম " 
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নকািায় কাঁদড়ছ ো নতা। তুড়ম নতা এখ্জো দুজটা কজর নদজখ্া তাই 
হয়জতা ভুল নদখ্জছা।" নকে জাড়ে ো ও আমার সি কিা অজন্ধর 
মজতা ড়িশ্বাস করত। আমার নমজয় ভািজতা ও দুজটা কজর নদজখ্ 
তাই হয়জতা ও সড়তযই ভুল নদজখ্জছ আর নকাজো কিা ো িজল চু্পদ  
কজর িজস িাকজতা। ওজক নদজখ্ আমার িুক নফজট কান্না আসত। 

ড়িটজমন্ট শুরু করার আজগ ওর িাক্তারিািুই ওজক সি িুড়েজয় 
িজলড়ছজলে। সড়তয কিা িলজত ড়ক ওর oncologist ওজক এজতা 
সুন্দর কজর িুড়েজয়ড়ছজলে নর্য ও র্যখ্ে শুজেজছ ওর Ewing 
Sarcoma ও এজতাটুকুও ভয় পদ ায়ড়ে। এই পুদ জরা ড়িটজমজন্ট এজতা 
ups & downs এজসজছ তাও ও একিাজরর জেযও কাঁজদড়ে িা 
নভজঙও পদ জরড়ে। She is a great fighter. 

েড়ন্দতার কযান্সাজরর ড়িটজমন্ট শুরু হজলা। প্রিম নকজমা দু ড়দজের 
তার ১৪ ড়দে পদ র ড়দ্বতীয় নকজমা। দু’ড়দজের নকজমাজত ওর খু্ি িড়ম 
হজতা। দু-ড়তে রকজমর ওষুধ িাকজতা িড়ম িন্ধ করার জেয। 
প্রড়তড়ট নকজমার পদ রই জ্বর চ্জল আসত কারণ neutrophil শূেয 
হজয় নর্যত, hemoglobin, platelet কজম নর্যত তখ্ে রক্ত ড়দজত 
হত। এই পুদ জরা ড়িটজমজন্ট ওজক ১৯ ইউড়েট রক্ত ও ৩ ইউড়েট 
platelet ড়দজত হজয়জছ। 
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তখ্ে মািায় অল্প অল্প চু্ল হজয়জছ। নকজমা শুরু হল ২রা মাচ্ি। র্যত 
নকজমার সিংখ্যা িা ড়ছল ততই শরীজর েতুে েতুে অসুড়িধা নদখ্া 
ড়দড়েজলা। চু্ল পদ জ  র্যাড়েজলা, সি ড়কছু নখ্জত পদ াড়েজলা ো কারণ 
গন্ধ করত। আমার নমজয় তখ্ে সি ড়কছুজতই নলিু ড়চ্জপদ  নখ্ত। 
নপদ ঁয়াজ, রসুে খ্াওয়া নতা দূজরর কিা গন্ধই সহয করজত পদ ারত 
ো। একিার পুদ জরা মুজখ্  া হজয় নগল িাক্তারিািু রাইস ড়টউি 
লাগাজত নচ্জয়ড়ছজলে ড়কন্তু েড়ন্দতা িলজলা "আমাজক ড়টউি লাড়গও 
ো আড়ম মুখ্ ড়দজয়ই খ্াি"। ড়েজজর নমজয় িজল িলড়ছ ো সড়তযই 
ওর অসম্ভি মজের নজার। এজতা কষ্ট কজরও নমজয়টা ড়লকুইি 
খ্ািারই আ াই-ড়তে  ন্টা ধজর আজস্ত আস্ত নখ্ত তাও রাইস ড়টউি 
লাগাজলা ো। ওর অসম্ভি মজের নজাজরর কাজছ নরাগও হার 
মােজলা মুজখ্র  া কজম নগল।  অজেক অজেক অসুড়িধা হজতা র্যা 
নচ্াজখ্ নদখ্া র্যায় ো, ভাষায় প্রকাশ করা র্যায় ো, ড়লজখ্ নিাোজো 
র্যায় ো। 

এই ভাজি একটার পদ র একটা নকজমা হড়েল। ১০ েম্বর নকজমা 
পদ াঁচ্ ড়দজের ড়ছল। নকজমার পদ র blood এর report নদজখ্ 
িাক্তারিািু রক্ত ড়দজত িজলড়ছজলে, নস ভাজি রক্ত ও নদওয়া 
হজয়ড়ছল। এিার নর্যড়দে ওজক রক্ত নদওয়া হল নসড়দেই ওর 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫০ 

শরীরটা ভাল লাগড়ছল ো। শরীজর খু্ি িযিা হড়েল। সারা রাত 
িার িার thermometer ড়দড়েলাম জ্বর এজলা ো ড়ক নদখ্ার জেয 
ড়কন্তু রাজত আর জ্বর আজসড়ে। সকাল হজত ো হজতই জ্বর এজলা। 
তা াতাড়  েড়ন্দতাজক hospital এর emergency নত ড়েজয় 
নগলাম। pediatric ড়িভাজগর সি নিজক ি  িাক্তারিািু ওজক 
নদখ্জত এজলে। আড়ম নদখ্ড়ছ ওজক অড়েজজে মাে পদ  াজো হজে। 
আমার হাত পদ া ঠান্ডা িরফ হজয় নগজছ। িজ া িাক্তারিািু আমাজক 
িলজলে  েড়ন্দতার একটু complications আজছ ওজক ICU নত 
পদ াঠাড়ে ড়চ্ন্তা করজিে ো। ICU মাজেই ভজয়র ড়িষয় এমেটা েয়। 
আড়ম মা আমার মে নতা মাজে ো। আমার সামজে আমার নমজয় 
ICU নত েুকজলা। ICUর দরজা িন্ধ হওয়ার সাজি সাজিই আমরা 
িুজকর নভতরটা ধরাস কজর উঠজলা। Brain tumar surgery র 
ড়দেও আমার সামজে এই ভাজিই O.T. র দরজা িন্ধ হজয় 
ড়গজয়ড়ছল, লকিাউজের জেয one patient one attenderএই 
ড়েয়ম ড়ছল। ওজতা িজ া hospital এ আড়ম একা। ঈশ্বজরর ওপদ র 
অগাধ ড়িশ্বাস ড়েজয় ঐ ড়দে ও একাই ICU এর সামজে অজপদ িা 
করড়ছলাম। 
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ICU নত েড়ন্দতা আ াই ড়দে ড়ছল। র্যখ্ে ওজক রুজম ড়সফট করল 
তখ্ে আমারা স্বড়স্তর ড়েুঃশ্বাস ড়েলাম। সাতড়ট নকজমার পদ রই ওর 
নরড়িজয়শে শুরু হয়। নরড়িজয়শজে ওর নকাজো ড়দে নকাজো 
অসুড়িধা হয়ড়ে। শুধু ওর মািার িাে ড়দক ও িাে কাে মাজে 
নর্যখ্াজে ড়িটজমন্ট হড়েজলা নসই জায়গাটা কাজলা হজয় ড়গজয়ড়ছল। 

িাক্তার, োসি হাসপদ াতাজলর সমস্ত স্টাফজদর িযিহার এজতা ভাজলা 
নর্য ওোরা নকাজো ড়দে েড়ন্দতাজক িুেজতই নদেড়ে Ewing  
Sarcoma এর মজতা এজতা ি  মারণ নরাজগর সাজি ও ল াই 
করজছ। অজেক ে  োপদ টা, অজেক ল াই কজর নশষ পদ র্যিন্ত 
ভগিাে ও সিার আশীিিাজদ েড়ন্দতা ১৪টা নকজমা ড়েজত পদ াজর। 

১৪টা নকজমা নশজষ িাক্তারিািু সমস্ত নচ্কাপদ  কজর িলজলে েড়ন্দতা 
এখ্ে ভাজলা তজি পদ াঁচ্ িছর নচ্কাজপদ  আসজত হজি নসড়দে 
আমাজদর মজের নর্য কী অিস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করা র্যাজি ো। এ 
নর্যে আমার নমজয়র েতুে জন্ম হজলা। দী ি েয় মাজসর ল াইজয়র 
অিসাে, ল াই নজতার আেন্দ, নমজয়জক সুস্থ কজর ড়েজয় েয় মাস 
পদ র িাড়  নফরার আেজন্দ আমারা সিাই আেড়ন্দত। 

এই িয়জস এজতা ি  জীিে রু্যজদ্ধ ওর অজেক অড়ভজ্ঞতা হজয়জছ। 
এই ল াই ওজক আজরা শড়ক্তশালী কজর তুজলজছ ওর মজের 
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নজারজক এজতা িাড় জয়জছ নর্য ও Ewing Sarcoma নক 
হাড়রজয়জছ। পদ রম করুণাময় ঈশ্বজরর আশীিিাজদ আজ ও কযান্সার 
জয়ী েড়ন্দতা। 
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 ুণজপদ াকা 

িেিীড়ি ঠাকুর 
 

নচ্াজখ্র ড়েজচ্র দু’েম্বড়র রাত নতামায় জােজত নদয়ড়ে, 

নশষকাজল কত অসহায় তুড়ম। 

নতামার শুধু লালসা ড়ছজলা, িজ া হিার, 

এড়গজয় র্যাওয়ার, 

নছাট্ট  ুণজপদ াকাটাজক নদখ্জতই পদ াওড়ে। 

কন্ঠ র্যখ্ে আকাশ ফাড়টজয় নতামার োম ধজর নিজকজছ, 

নভতরটা ড়েুঃশজে ফাকঁা হজয় র্যাজে তখ্ে। 

তুড়ম িুেজত পদ াজরাড়ে, 

একড়দে খ্াজদর মুজখ্ামুড়খ্ দা ঁাজত হজি নতামায়। 

চ্ারপদ াজশ র্যখ্ে নতাষজণর হাহাকার শুরু হজলা, 

তুড়ম তখ্েও ঠাওর করজত পদ াজরাড়ে, 

নছাট্ট ড়িষজক। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫০ 

তুড়ম পদ াজরাড়ে, পদ াজরাড়ে তুড়ম, 

 ুণজপদ াকাজক আয়োর সামজে রাখ্জত পদ াজরাড়ে, 

তার মুজখ্াশটা নটজে ড়ছঁজ  ড়দজত পদ াজরাড়ে। 

র্যা নপদ জরজছা, তা শুধু রাজতর অন্ধকাজর, 

আহজতর মজতা কাঁদজত।। 
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জ্ঞােহীেতার রু্যজগ 

শুভড়জৎ রায় 
 

রাস্তার রজক্তর দাগ শুড়কজয় কাঠ, কারও নেই নিাধ!  

জুজতার তলায় ড়পদ জষ র্যায় ভাজলািাসার োগড়রকত্ব, 

সমাজ আঁকজ  ধজর-জাপদ জট ধজর দাঙ্গার নরাষােল,  

এ রজক্তর অেুিীজ লাল েয় ধমি-জাতপদ াজতর সূজত্র গাঁিা।  

 

মেুষযত্ব মুজছ ড়চ্তা জ্বলজছ নদজশ পদ রজীড়ির ধেলুন্ঠজে, 

পদ ারমােড়িক অস্ত্র নচ্াখ্ রাঙায় প্রাজের নশষ ভ্রমজে।  

মােুষ েয় ড়পদ শাচ্ ধজরজছ রূপদ  শাড়ন্তর িাতিা হজয়,  

অড়গ্ন ড়শখ্ার েযায় করাল গ্ৰাজস ধ্বিংস সমাজ স্তম্ভ।  

 

কাজীর িােী ভুজল ধমি আজ রু্যজদ্ধর রোঙ্গজে,  

এত নকে ড়হিংসা? পদ রমাত্মা নর্যখ্াজে নদয় মােুজষ ভ্রাতত জত্বর সুখ্,  
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ভন্ড সাধুর সুমধুর িাজকয নদশ পুদ  জছ এখ্ে,  

ধমি েয় অধজমির পদ তাকা উ জছ হাওয়ায়।  

এ নকমে স্বাধীেতা অজিে? 

নর্যখ্াজে ধজমি নভদ- জাড়তজত নভদ!  

 

জ্ঞােহীেতার রু্যজগ দাড়ঁ জয় মােুজষ প্রশ্ন আমার,  

নক আপদ ড়ে? ড়ক অড়স্তত্ব আপদ োর?  

একটু খঁু্জজ িলজিে... 
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ভাজলািাসা িাড়ক আজছ 

কুশল রায় 

 

ো নচ্জয়ও আিারও ভাজলাজিজস নফজলড়ছ, জাজো? 

ো নচ্জয়ও, ভািোর তুড়লজত 

আমার মজে নতামার ছড়ি এঁজকড়ছ। জাজো? 

 

ো নচ্জয়ও, প্রিম নদখ্া করার ড়দে গুজেড়ছ 

কযাজলন্ডার এর পদ াতায়। জাজো? 

 

নর্যমে কজর ো নচ্জয়ও, 

এক ততষ্ণাতি চ্াতকজক 

অজপদ িা করজত হয় িতড়ষ্টর জজেয। 

নর্যমে কজর ো নচ্জয়ও, 

একড়ট সন্ধযা-মালড়ত, সূর্যি ওঠার আজগই 
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গুড়টজয় নেয় তার নকামল পদ াঁপদ ড় । 

নর্যমে কজর ো নচ্জয়ও, 

একড়ট পদ জর িাকা কাঠজগালাপদ ও; 

ভািজত িাজক নকাজো এক নপ্রড়মক 

তাজক কুড় জয় ড়েজয় গঁুজজ নদজি 

তার নপ্রড়মকার নখ্াঁপদ ায়। 

 

হাঁ, আড়ম নসই নপ্রড়মক। 

নর্য ো নচ্জয়ও, নতামায় ড়েুঃস্বািিভাজি 

ভাজলাজিজস র্যাজে আজও।। 
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হাড়রজয় নফলার কড়িতা 

দীপদ জজযাড়ত গাঙু্গলী 
 

সময় হজল ড়ঠক িদলাজি ড়দে  

ভাঙজি সকল অড়ভমাে  

জাপদ জট ধরা, নঠাঁজটর নছাঁয়ায়  

চ্লজি ভাজলািাসার অড়ভর্যাে  

নসড়দে ো হয় আকঁজ  ধরজিা  

আর নর্যওো িজল  

আজগর মজতাই রাখ্জিা মািা  

নসই নতামারই নকাজল   

 

সড়তয হজিো নজজেও ভািোগুজলা  

আজ িড্ড ভািুক কজর  

আমার মজতা আরও কত নপ্রম  
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নরাজ এভাজিই মজর  

 

নকে নর্য নপ্রজম পদ  জল ভড়িষযজতর  

অিংক কজষ নলাক  

ভাজলািাসার মােুজষরা সিাই  

সহিাসী নহাক। 

 

(সহিাস ড়সড়রজজর একড়ট কড়িতা) 
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সফলতা আসুক 

নসৌড়মত সরকার 
িনু্ধ চ্ল... আজ ড়েিিাক েদীর উেলতায় গা ভাসাই, 

নভাজরর কলকাকড়লর ড়মষ্টতা আর ড়শড়শর মাখ্া  াজসর গাড়লচ্ায় পদ া 
নফলজত নফলজত নহঁজট র্যাই আরও কজয়ক মাইল। 

সমস্ত েীল কষ্ট আর েস্ট সময়গুজলা নপদ ছজে নফজল আরও একিার 
ড়দগন্তজরখ্া ছুঁজয় আড়স, 

হলুদ ড়িজকজলর হাতছাড়ে উজপদ িা কজর। 

গান্ধী াজটর ড়হজমল িাতাজস র্যতটুকু নমদুরতা নমশাজো আজছ, 

তুই আড়ম নমজখ্ ড়েই িুজকর খ্াঁচ্ায়, 

তারপদ র রাস্তাটা ভাগ হজয় র্যাক তাজত িড়ত নেই। 

ভূজতর রাজার ড়তেড়ট ির নতার হাজত ড়দজয় 

ড়ফজর আড়স নমজঠা িাড়ঁশর  জর। 

সফলতার মুকুট পদ জর সামজে এজস একড়দে দাঁ াস িরিং, 

িরণ কজর নেজি সমস্ত িোেীর সিুজ, আর পদ লাজশর লাড়লমা। 
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ভ্রামরী 

পদ ািি নদি পদ াপদ াে 
 

"কড়ির িুঁন্দ সমাো ড়সনু্ধজম নসা জাজে সভজলায়। 

ড়সনু্ধ সমাো িুঁন্দজম, িুজে ড়ফরলাম নকায়। 

কড়ির সমুদ্র সমাো িুঁন্দজম, নগৌ িুর নক আস্থাে। 

ইো রূপদ  সমাইয়া, িহুড়র ো পদ াওজয় জাে।" 

কড়ির িজলজছে ড়িনু্দ হজলা সমুজদ্রর েযায়। সকজল জাজেে ো নর্য 
ড়সনু্ধ ড়িনু্দর মজধয প্রজিশ কজর, র্যারা জাজেে এমে নলাক অড়ত 
ড়িরল। 

ড়সনু্ধ ড়িনু্দর মজধয প্রজিশ করায় নস স্থাে তা গরুর িুজরর মত 
নদখ্া নর্যজত লাগজলা। মে র্যখ্ে ড়স্থর হয়, তার শ্বাসজরাজতর 
িহমােতা িন্ধ হজয় র্যায়, তখ্ে মে কুটজস্থ ড়স্থর হয় এিিং দশিে হয় 
ড়িনু্দর। এই ড়িনু্দজত মেরূপদ ী ড়সনু্ধর প্রজিশ করাজত পদ ারজল, 
ড়ত্রজকাণাকার দশিে হয়। ড়ত্রজকাণাকার মাতত পদ দ ধজরই অেন্ত ব্রজের 
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মজধয আত্মা ড়স্থর হয়। ড়স্থর আত্মাজতই ড়ত্রজলাক অেুভূত হয়। ড়স্থর 
ব্রে হজত সতষ্ট সকল ড়িজশ্বর অন্তুঃপুদ জর প্রজিশ করা হয়। 
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ই া ড়পদ ঙ্গলা সুষুম্নাই ড়ত্রজরাতারূপদ  অন্তুঃপুদ জর অিস্থাে করজছে। ই া 
ড়পদ ঙ্গলা অড়তিাড়হত হজয় সুষুম্না ো ী ধজরই ভ্রামরী গুহায় নপদ ৌছাজো 
র্যাজি। ভ্রামরী গুহায় ড়স্থর অিস্থােই ড়সড়দ্ধ প্রদায়ক। জগন্মাতা তারঁ 
ড়হরণযগভি হজত জগজতর সতড়ষ্ট কজরজছে। সতড়ষ্ট, ড়স্থড়ত, লয় সিই 
তার ড়েজদিজশ কারণ পদ ালে কতত ি স্বয়িং জগন্মাতা। ব্রো ড়িষু্ণ 
মজহশ্বজরর অিস্থাে নদিীশড়ক্তজত ড়মড়লত হজয়জছ। ঈশ্বজরর শড়ক্তজত 
মাততরূপদ  আজরাপদ  কজর ব্রে মা আমাজদর মা হজয়জছে। ড়তড়ে 
ড়ত্রশড়ক্ত ধাড়রণী। 

পদ ীঠ প্রসজঙ্গ িলজত নগজল িলজতই হয় ড়ত্রজরাতা কিাড়টর মজধযই 
স্থােড়টর অিস্থাে সুস্পষ্ট। ড়ত্রজরাত অিিাৎ ড়তেড়ট েদীর ধারার মজধয 
এস্থাে। করজতায়া, ড়তস্তা ও জজঠাদ্ভি িা জঠদা িা জদিা েদীর 
ধারার মজধয এ পদ ীঠস্থাে। এখ্াজে নদিী ভ্রামরী ড়সজদ্ধশ্বরী রূজপদ  
ড়িরাড়জতা আর অদূজর পদ ীঠ মভরি জজল্পশ্বর। জজল্পশ্বর মহাজদজির 
জজল্পশ োম পূদ ণযতীিি। কাড়লকা পুদ রাণ মজত নদিী ভ্রামরীর িা 
ড়সজদ্ধশ্বরীর িণিো পদ াওয়া র্যায়। "জদিী চ্তুভুিজা ড়ত্রেয়ো পদ ীজোন্নত 
পদ জয়াধরা। দড়িজণ খ্র্প্িরধাড়রণী িাজম িরাভয় প্রদাড়য়েী। 

মহামায়া জটাজুট ড়সনু্দরারুণ ড়িগ্ৰহ তিা ড়িত মুখ্ী।" এখ্াজে 
নদিীর িাম পদ দ পদ ড়তত হজয় পদ ীঠ মর্যিাদা লাভ কজরজছ। 
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ঐ রাঙা পদ াজয়র আকষিজণই সাধকিগি জগৎ ভুজল মে সঁজপদ জছ।  ঐ 
রাতুল পদ দড়িনু্দজতই নতা মেড়সনু্ধ সাধকিগি অোিরত নকঁজদ িলজছ 
'চ্রণ ছা া কড়রস োজর' নসখ্াে নিজক মহাজজেরা গাে ড়লজখ্জছে 
'চ্রণ ছা া কড়রস োজর এ মে'... 

অজেজকর মজত আেুমাড়েক ১০০ খ্ীষ্টাজে রাজা জল্প এই মড়ন্দর 
মতরী কজরে। আিার অজেজক মজে কজরে ১২ শতজক ভূটাে 
নদশীয় রাজা প্রিম এই মড়ন্দর মতরী করাে। তজি নস নর্যই কজর 
িাকুে ো নকজো নসই পুদ জরাজো মড়ন্দজরর িতিমাজে নকাে অড়স্তত্ব 
নেই তাই আর নস দর কষাকড়ষ কজর কাজ িা ড়ক !  

িতিমাে মড়ন্দর সিদশ শতজক নকাচ্ড়িহাজরর মহারাজা প্রাণোরায়ণ 
মতরী করাে। িতিমাে মড়ন্দরড়টও কাজলর িািায় আিার কখ্ে 
ভূড়মকজম্পর ফজল িহুিার িড়তগ্ৰস্ত হজয়জছ, আিার গজ ও উজঠজছ।  
তজি মড়ন্দরড়ট েিরত্ন মড়ন্দর োজম খ্যাত। মড়ন্দরড়ট মতরীর িহুশ্রুত 
গল্প হজলা মহারাজ প্রাণোরায়ণ মতগয়ায় এজস শুেজত পদ াে একড়ট 
গাভী গভীর িোভযন্তজর ধ্বিংসসূ্তজপদ র মজধয ড়েতয দুগ্ধ দাে কজর। 
নকৌতূহল িশতুঃ মহারাজ ধ্বিংসসূ্তপদ ড়ট  সরাে ও ড়শিড়লজঙ্গর দশিে 
হয় তখ্ে ড়তড়ে নসখ্াজে মড়ন্দর ড়েমিাজণর ড়সদ্ধান্ত নেে এিিং 
িতিমাে মড়ন্দরড়ট ড়েমিাণ করাে। মড়ন্দরড়ট পূদ জিির অষ্টজকাণ মড়ন্দজরর 
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ড়ভড়ি স্থাজে চ্তুজকাণ ড়িড়শষ্ট। এই মড়ন্দজরর পূদ িিড়দজক েন্দীশ্বর 
মড়ন্দজর পদ াল রু্যজগর প্রড়তড়ষ্ঠত িযাসল্টপদ ািজরর গদাপদ দ্মধারী ড়িষু্ণ 
মূড়তি তিা লক্ষ্মী গজণশ মূড়তিও নদখ্জত পদ াওয়া র্যায়।  এমেড়ক এই 
স্থাজে নদিী ড়সজদ্ধশ্বরীর মূড়তিও পদ াওয়া র্যায়। এধারণা নিজক ড়স্থর 
ড়সদ্ধাজন্ত আসা র্যায় নর্য রাজা জল্প নহাক িা ভূটাে রাজাই নহাক 
মহারাজ প্রাণোরায়জণর মড়ন্দর প্রড়তষ্ঠার পূদ জিিই এখ্াজে নকউ মড়ন্দর 
কজরড়ছজলা।  
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এখ্াজে জজল্পশ্বর অোড়দ স্বয়মু্ভ ড়লঙ্গ। আধুড়েক সমজয় মড়ন্দর 
খ্েেকাজল এই শ্রীড়লজঙ্গর নকােও অন্ত পদ াওয়া র্যায়ড়ে। কাড়লকা 
পুদ রাজণ জজল্পজশ্বজরর িণিো এরুপদ : 

"িরদাভয়হজস্তাহয়িং ড়দ্বভূজ কুন্দসড়ন্নভুঃ" 

পদ ীঠজদিী ও পদ ীঠ মভরজির িযাখ্া করজত নগজল িলজত হয় এখ্াজে 
আমরা জজল্পশ্বরজক সিসময় জজলর মজধয ড়েমড়িত নদড়খ্। জল 
অিিাৎ প্রাণ িা জীিে। প্রাণরুপদ  আত্মা সিি  জট ও পদ জট 
ড়িরাজমাে। এই আত্মাই প্রকত ড়তর গভি হজত িাইজর নিড়রজয় অপদ রা 
প্রকত ড়তরুপদ  মে রাজয মজধয ড়িরাজ করজছে। মােুষ র্যা ইো কজর 
তা সিসময় পূদ রণ হয় ো। আর র্যড়দ তার হজতা তজি সকজলই 
সুখ্ী হজতে নকউ দুুঃখ্ ড়ক তার িুেজতা ো। কাজরার মজধয নশাজকর 
ছায়া িা কান্না আসজতা ো। সকজলই নসই মহাকাল হজত আগত 
আিার পুদ ণরায় নসই মহাকাজলই ড়মশজত হজি। প্রাণরুপদ  মহাকাল 
প্রাণময় হজয় শরীর মজধয ড়িরাড়জত। নসই প্রাণ ড়স্থররূপদ  পুদ রুষ 
হজত চু্যত হজয় ভ্রামরী গুহা রুপদ ী নর্যােী মাধযজম ড়েজম্ন অিতরণ 
কজরে তখ্ে নস মজের রাজজত্ব প্রজিশ কজর।  

সিড়কছুই মুজখ্ িলা র্যায় ো ড়কছু ড়কছু নিত্র র্যা কিিদ্বারাই 
ড়েজজজক িুেজত হয় । ভ্রমরূপদ ী মায়াজাজল মােুষ আিদ্ধ। নস 
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সিিদাই সিড়কছুর নপদ ছজে একটা সড়ন্ধগ্ধতা ড়েজয় অজিষণ কজর। 
তাই এসময় ভ্রমান্ধ মােুষ অজেক ড়কছুই িলজি। র্যারা প্রকত ত 
মমিস্পশিী র্যারা প্রকত ত অজিি কজমি ড়েরু্যক্ত তারাই একমাত্র এর অিি 
হৃদয়ঙ্গম করজত সমিি হে। মা আদজত এখ্াজে ভ্রমোড়শেী। তারঁ 
চ্রজণ ড়েজজজক সমপদ িণ করজল তজিই ড়তড়ে সকল ভ্রম োশ 
কজরে। তাই ড়তড়ে ভ্রামরী অিিাৎ ভ্রজমর শত্রু।  
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নদিী ভ্রামরীর ড়িগ্ৰহ আজ কাজলর গ্ৰাজস ধ্বিংসপ্রাি । িড়হুঃ 
আক্রান্তজদর দ্বারা নদিীর ড়িগ্ৰজহর আজ এই দশা। তারই মজধয 
নসই ভগ্নসূ্তপদ  হজত উদ্ধারীকত ত প্রস্তর খ্ন্ডগুজলাজক একত্র কজর 
র্যজতাটুকু সম্ভি তজতাটুকুই রড়িত করার নচ্ষ্টা কজরজছ মড়ন্দর 
প্রশাসে। আজও িহুপ্রস্তরখ্ি উদ্ধার করা র্যায়ড়ে। তাজদর অিস্থাে 
আদজত নকািায় তা এখ্েও ড়েধিারণ করা সম্ভি হয়ড়ে। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫০ 

 
ছড়ি- নসৌজজেয নলখ্ক 
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জ্ঞােী িতিপুদ রুষ 

কাজল মমত্র 
 

ড়িদূষক একড়ট জ্ঞােী িতি 

হয় নস নকাে পুদ রুষ 

েয় নতা ভাগযতাড় ত মােুষ 

অজিষজে িযস্ত নজযাড়তষীর মায়ািী কিায় 

নভজস চ্জল র্যায় অকাল নজাছোয় 

শুধু রাত জাজগ উেন্ন নিদোয় 

নপদ াষা হাত ন ালা কাঁজচ্ নদজখ্ 

ড়েজজর ভড়িষযজতর অড়ভলাষ। 
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ড়শিা 

ড়িপুদ ল সরকার 
 

ও ভাই েন্দ, 

শুেলাম পদ  া শুো োড়ক িন্ধ? 

র্যড়দ নকউ পদ  জত িজল 

িাড়  নিজক োড়ক র্যাও চ্জল? 

িজলজছা ড়ক হজি পদ জ ? 

ো পদ জ ই র্যড়দ সিাই পদ াশ কজর! 

ড়শিাগ্ৰহণ কজর, 

ড়ক হজি? ভাত র্যড়দ ো িাজক  জর? 

নর্যটা সিজচ্জয় দরকাড়র, 

পদ াজি ড়ক এমড়ে সরকাড়র চ্াকড়র? 

আর পদ  াশুো করজি ো 

িাকজি চ্াকড়রটা নতামার কাজছ অজাো। 
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একান্ত িষিা 

েুর সাড়মম িসুেীয়া 
 

আজ হঠাৎ নম গজজি আওয়াজ ড়দজল 

পুদ জরাজো সি জমাট ধুজলা মুজছ ড়দজত, 

িমজক ওঠা িাতাস ড়শহড়রজয়   

ড়েজয় এজলা অন্ধকার এক রাড়ত্র। 

িষিাই এখ্ে ভরসা তাজক মজে করিার  

 ড় র কাঁটায় জীিে িাঁজচ্  

একলা মে এখ্জো ভারী কাঁজধ নিঁজধজছ আজরা দুই স্বপ্ন  

িতড়ষ্টর নফাঁটা র্যখ্ে চ্াল নছায়ঁ তুড়ম নেজম পদ জ া নচ্াজখ্র গভীর 
নিজক  

তারপদ র আটজক িাকা কত িতড়ত 

উষ্ণ নচ্াজখ্র জজল ড়ভজজ র্যায় শাজটির কলাট। 

এক সাজির কত স্বপ্ন ড়ছল 
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সিুজ নছায়ঁা- নতামার ইজেই পদ াহা  ভ্রমে  

িাধঁে ছা া  ুড়  হজয় উ জত  

গজজি আরও প্রড়তিাদী হজত, 

এ সমাজ িযািস্থা মােুজষর নচ্াজখ্র িদরুড়চ্  

সি পদ াজল্ট নফলিার ইজে। 

তজি েুতে কজর আর হয়ড়ে ড়িড়ধ 

নকাে এ িসজন্ত নগালাপদ  কাঁটা ড়িঁধজলা নতামায়  

আর খঁু্জজ পদ াইড়ে। 

তজি এখ্জো র্যখ্ে একলা লাজগ আড়ম শুধু নতামায় খঁু্ড়জ  

একটা িাক শুেজত পদ াই  

কিা হয় ড়েজজ ড়েজজ  

আড়ম- আড়ম আর তুড়ম। 

কজলজ নপদ জরাজোর আজ পদ জেজরাটা িছর  

ড়ঠকাোটা হাড়রজয় নফজলড়ছ অজেক আজগই  

ইজে হজলও নদখ্া হয় ো   
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নজার কড়রজয় আর আড্ডা হয় ো সিার, 

নচ্াজখ্র ফাঁজক চ্শমা িজসজছ   

কাজছর অজেক ড়কছুই আর স্পষ্ট েয়  

িতড়তগুজলাও সি ে িজ   

ভুজল নগজলই এই িুড়ে সি হারায়। 

তাই আজও র্যখ্ে িতড়ষ্ট োজম  

আড়ম চ্াতক হজয় রই  

আর কটা ড়দে... 

নতামায় ভুজল িাঁচ্জত োরাজ  

নতামায় ড়েজয়ই েজল পদ  জত চ্াই পদ তড়িিীর িুজক।। 
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িুধার রাজজয 

রাহুল দাস 
 

িুধার রাজজয িুধাতি সিাই 

অিকাশ শুধু প্রকাশ করায়। 

নকউ নর্য মজর ভাজতর িুধায় 

নকউ িা আিার অতত ি আত্মায়। 

 

সজন্ধযজিলার কাজলা আঁধাজর 

দুিত িিরা সুজর্যাগ নখ্াঁজজ; 

জায়গা িুজে নোজপদ র আ াজল 

িুধা নমটায় লযািংজটা হজয়। 

 

িুধার রাজজযর ধষিকরা সি 

জায়গা পদ াজি োন্ডার তজল। 
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ভয়টা ড়কজসর,ধরা পদ  জলই; 

িাপদ  নর্য ওজদর উচ্চপদ জদই! 

 

মাড়ফ ড়মজলগা স্ স্ িার 

ভলাৎকার করজলা ড়দল খু্লকার...! 
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সিাই রাজা 

জয়দীপদ  সরকার 
 

রাজার হাড়স িড্ড দাড়ম 

নদখ্জত সিাই ছুজট আজস, 

রাজার নচ্াজখ্র জল নকে 

লুড়কজয় িাকজত ভাজলািাজস! 

 

রাজতর নিলা অন্ধকাজর  

রাগ জজম র্যায় রাজার মজে, 

রাজা ভাজি সি সমসযা 

ঐ অপদ য়া ড়সিংহাসজে। 

 

ড়দজের আজলায় রাজার হাড়স 

সিার মুজখ্ হাড়স নফাটায়, 
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রাজতর নিলায় এই হাড়সটাই 

ক্লান্ত নচ্াজখ্ অড়স্তত্ব হারায়। 

 

রাজা আসজল অড়ভজেতা 

হাড়স তার নপদ শার মজতা, 

সিিজশ্রষ্ঠ রাজা হজত 

হাসজত হজি রাজার মজতা। 
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একলা পদ জি 

ইমােুজয়ল হক 
 

স্বািিপদ র হজত পদ াড়রড়ে আড়ম, 

পদ াড়রড়ে ধমি ড়েজয় নভদাজভদ করজত। 

মােড়িকতা আর সিংকীণিতার ল াইজয় 

তযাগ করজত হজয়জছ পদ ড়রিারজক।  

চ্লড়ছ- একলা পদ জি। 

 

িনু্ধরা প্রাজণর নচ্জয়ও ড়প্রয়,  

প্রড়তদাে একরাশ অিজ্ঞা!  

অভাজির িতজি পদ ড়রহাজসর ফল- 

হাড়রজয়ড়ছ অজেকজকই শীঘ্র-অকাল।  

তিুও চ্লড়ছ- একলা পদ জি।  
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প্রড়তজিশীরা অড়ভজর্যাগ নতাজল,  

নমধা োড়ক পদ রীিাখ্াজম! 

 তোর উপদ হার নিশ নমজল,  

কিার িাজক তত ণসম দজহ!  

নিপদ জরায়া চ্লড়ছ- একলা পদ জি।  

 

ড়প্রয় আমার, ড়প্রয়তমা তজর,  

জীিে নর্যে রঙীে লাজগ।  

সমজয়র পদ ড়রহাজস িযিি হজয়, 

নিজম িাড়কড়ে তিুও- 

চ্লড়ছ- একলা পদ জি! 

 

স্বপ্নগুজলা োঁপদ সা লাজগ,  

মজেিল নজাজর কড়ঠে পদ জি  

চ্লড়ছ একলা মুসাড়ফর হজয়। 
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ভ্রমণ িাড়ক দী ি পদ জি- 

সিুজ শর্যযায়  ুজমর আজগ! 
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িতড়ষ্টর দুষু্টড়ম 

অড়পদ িতা ভট্টাচ্ার্যিয 
 

নমজ র কাজলা জুড়টজয় আজলা 

চ্াঁদ নর কয়- এড়ক? 

সন্ধযা হজলা নপদ ড়রজয় নগজলা 

ড়দজো তুড়ম ফাড়ঁক। 

 

চ্াঁদ নর্য ড়করণ ছড় জয় তখ্ে 

মুখ্ড়ট কজর ভার, 

সারা ড়িজকল িতড়ষ্ট র্যখ্ে 

নদাষড়ট িজলা কার? 

 

িতড়ষ্ট মাড়স নিজায় হাড়স 

িলজলা ওজগা মামা, 
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রিং নখ্লাজত মি সিাই 

আড়ম নভজাই জামা। 

 

রজঙর িাড়ল ড়েজয় কাড়ল 

র্যাজি র্যখ্ে দাদা, 

ড়পদ চ্ড়কড়রর আজগ েরজিা আড়ম 

মাখ্জিা তখ্ে কাদা। 

 

সূড়র্যি মামা পদ াজল্ট জামা 

হাঁকজলা এিার ওজর, 

ড়দে দুপুদ জর নভজায় আমায় 

  জল িতড়ষ্ট েজ ।। 
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পদ  ন্ত এক ড়িজকজল 

শঙ্কর সূত্রধর 
 

ধূসর রজঙর পদ  ন্ত এক ড়িজকজল, 

নভজস নি াড়ে ড়চ্জলর মতে, 

আর পদ াকঁ নখ্জয় র্যাড়ে নেশার ন াজর, 

শূেয আকাজশ ড়েজজর শূেযতা অেুভি করজত! 

 

নকািায় মােি মজের শাড়ন্ত? 

নকািায় স্বজগির ড়চ্রন্তে সুখ্? 

খঁু্জজ নি াড়ে হেয হজয়! 

প্রাড়ি নর্যে মরুভূড়মর জল আর শুধুই অিসাদ জীিজের প্রড়তেড়ি! 

 

দু পদ াজয়র ফাঁজক এখ্ে ও আজছ জীিে! 

অন্ধকার ো িাকজল নর্যমে আজলার মুখ্ প্রভাত নদজখ্ ো, 
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ড়ঠক নতমড়ে মেুষয জীিে, 

পদ  ন্ত এক ড়িজকজল ড়েজজর  

সাফলয, 

িযিিতা ছা া নদখ্ার আেজন্দ মজজ ওজঠ ো। 
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িািা 

অড়েজমষ পদ ড়িত 
 

মাজয়র মুজখ্ এখ্েও শুড়ে  

আমার িািার কিা, 

গজভি িাকায় আড়ম োড়ক 

িািা িলজতা নগাপদ জে কিা। 

 

মারজল লাড়ি গজভি তখ্ে 

িাড় জয় ড়দজতে ড়েজজর হাত, 

নসই অেুভূড়ত পদ ািার আশায় 

িন্ধ রাখ্জতে ড়েজজর-ও কাজ। 

 

নর্য ড়দে আড়ম জজন্মড়ছলাম 

িািা ড়গজয়ড়ছজলে হাট, 
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জজন্মর খ্ির নশাোর পদ জরই 

িযিসা নছজ  নদখ্জত ড়গজয়ড়ছজলে মাজয়র কাছ। 

 

আমায় নদজখ্ িািার নচ্াজখ্জত 

আেজন্দ এজসড়ছল জল, 

আজও নদড়খ্ আমায় সফলতায় 

পূদ জরা পদ া া জুজ  িাধঁায় কলহল। 

 

এমেই ভাজি নপদ ড়রজয় নগল  

আমার মশশজির ড়দে, 

আমার নর্যৌিজে পদ া পদ জ জছ 

িািা কাটাজে িাদ্ধিজক ড়দে। 

 

আজজক িািা আড়ম হজয়ড়ছ  

উড়ে হজয়জছে নছজল, 
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তাইজতা, কাজজর ছুড়টর পদ জরই দু-জে  

র্যায় নর্য মশশজি ড়ফজর। 
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পদ জির নখ্াজঁজ 

প্রণড়ত 
 

নহ ড়দকভ্রান্ত পদ ড়িক, 

তুড়ম নহঁজটজছা নকােপদ জি কখ্জো তা নজজেজছা ড়ক? 

শুরুজতই নশষ হজয় র্যায় িা নশজষ হয় র্যার শুরু, 

নসই অলীক পদ জির মায়া তুড়ম িুজেছ ড়ক? 

কখ্জো িা সুন্দর, কখ্জো িা ভয়িংকর, কখ্জো িা দূজভিদয; 

এই জীিেপদ জি কখ্জো নহঁজটছ ড়ক? 

নহ ভ্রান্ত পদ ড়িক, তুড়ম নতামার পদ ি খঁু্জজছ ড়ক? 

ড়দজশহারা হজয় ড়িষাদ হজয়ছ কতিার তুড়ম, 

তিুও নতামার পদ জির সন্ধাে স্তব্ধ হজয়জছ ড়ক? 

তুড়ম নতামার ধ্রুিতারার নখ্াজঁ নপদ জয়ছ ড়ক? 

নহ ক্লান্ত পদ ড়িক তুড়ম তাঁজক নপদ জয়ছ ড়ক? 
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সিংেত ত 

শাশ্বতী নসহােিীশ 
 

শুরুটা কড়র ক্লাস নসজভজে 

েরুঃ েজরৌ েরাুঃ 

নশষটা কড়র ড়েন্দা কজর, নসটা ড়ক উড়চ্ত করা? 

প্রজয়াজজে আিার ইজলজভজে 

শুধু েম্বরটা চ্াই 

তারপদ র আিার ড়েন্দা  

িজলা নতা নকািায় র্যাই! 

আড়ম নতামাজদর মাতত ভাষা  

আড়ম সিংেত ত  

মাজক শ্রদ্ধা করজত হয়, তা নতামরা অিগত।  

তাহজল নকে এ ভৎসো  

আজছ িলার সাহস! 
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সাহসী হজতও নতা চ্াই সিংেত ত  

আজছ শেজকাষ- মুগ্ধজিাধ। 

সিাই িজল মততভাষা  

এ ভাষা নকউ পদ জ ? 

নতামরা সড়তযই স্বািিপদ র  

েও সিংেত জতর  জরর।  

সিড়কছু আড়মই ড়দলাম  

জ্ঞাে নিজক সিংর্যম  

তার র্যিািি িযিহার করজল ক’জে! 

জন্ম নিজক শ্রাদ্ধিাসর সজিজতই আড়ম  

তার ওপদ র এত অমর্যিাদা, এ নতা নিইমাড়ে।  

ক’জে ভাজলাজিজস ড়দজল মর্যিাদা 

চ্াকুরী ড়ক সি! এই ড়শিার পূদ ণিতা! 

শাড়ন্তর িরাভয় ড়দড়ে নগা, আড়ম সিংেত ত  

আমায় ড়েজয় চ্চ্িা কজরা, কজরা মেজক সুপদ ড়রকত ত। 
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পদ াঠ প্রড়তড়ক্রয়া 

ড়েজিদজে- নদিড়িতা ন াষ 
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িইজয়র োম- কালজয়ী কাদড়ম্বেী 

নলখ্ক- িুঃ সুেীতা িজন্দযাপদ াধযায় 

প্রকাশেী- পদ ারুল 

পদ তষ্ঠা সিংখ্যা- ১৩১ 

মুড়দ্রত মূলয- ২০০টাকা 

িাধঁাই- নিািি িাইড়ন্ডিং 

পদ াঠ প্রড়তড়ক্রয়ায়- নদিড়িতা ন াষ 

 

○িইজয়র োমকরণ প্রসঙ্গ: 

ড়িখ্যাত ড়িদুষী োরী, িািংলার প্রিম মড়হলা ড়চ্ড়কৎসক কাদড়ম্বেী 
গজঙ্গাপদ াধযায় জীিজের এর শুরু নিজক নশষ কমিজীিজে ড়িজশষত 
ড়চ্ড়কৎসা ড়িজ্ঞাজের সাধোয় নর্য ড়িরল কত ড়তত্ব অজিে কজরড়ছজলে 
নসই সাফজলযর কাড়হেী এই িইজয় িড়ণিত রজয়জছ। তাই, তাঁর োজম 
িইজয়র োমকরণ র্যজিষ্ট রু্যড়ক্তরু্যক্ত। 
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○ড়িষয়িস্তু: 

ইড়তহাজসর পদ াতায় নর্যজকাজো ড়িজশষ ড়কছুর 'প্রিম িযড়ক্ত'র জেয 
আলাদাই একটা গুরুত্বপূদ ণি স্থাে দখ্ল করা িাজক। এই িইড়টজত 
কাদড়ম্বেী গজঙ্গাপদ াধযাজয়র জীিেীর সাজি সাজি সমসামড়য়ক 
সামাড়জক নপ্রিাপদ জটর ড়দজকও আজলাকপদ াত করা হজয়জছ। 
নমজয়জদর ড়শিাগ্ৰহজণর ড়িরুজদ্ধ অজর্যৌড়ক্তক ধারোর প্রচ্ড়লত 
িযিস্থার প্রড়তিাজদ রুজখ্ দাড়ঁ জয় কাদড়ম্বেী নদিী এিিং তার স্বামী 
দ্বারকাোি গজঙ্গাপদ াধযায় ড়িজশষ ভূড়মকা নরজখ্ড়ছজলে। 
ড়চ্ড়কৎসাশাজস্ত্রর পদ াশাপদ াড়শ িািংলা ড়শল্প-সিংেত ড়ত নিজত্রও 
কাদম্বেীজদিীর অিদাে র্যজিষ্ট উজিখ্জর্যাগয। উড়েশ শতজকর 
অগ্ৰসর ব্রােসমাজ এর মজধযও প্রকট রিণশীলতার মাজেও 
সমাজজসিার উজদ্দশয ড়েজয় অজেক প্রড়তকূল পদ ড়রজিজশর মধয ড়দজয় 
কাদড়ম্বেী গজঙ্গাপদ াধযায় নর্যভাজি িািংলার প্রিম মড়হলা ড়চ্ড়কৎসক 
হজয় ড়চ্ড়কৎসা নিজত্র ড়িশাল অিদাে নরজখ্ নগজছে তা এই িইড়টর 
পদ াতায় পদ াতায় ড়িজশষ গুরুত্ব সহকাজর িড়ণিত রজয়জছ। 

○িইড়টজত ভাজলা লাগার ড়িষয়: 

ড়িশ্বকড়ি রিীন্দ্রোি ঠাকুজরর একই সাজি সাধিশতিজষির উদর্যাপদ জে 
িাঙাড়লর অজ্ঞতার অন্ধকার িাকা নর্যভাজি শ্রদ্ধার সাজি এক অেেয 
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চ্ড়রজত্রর অড়ধকারী িািংলার প্রিম মড়হলা ড়চ্ড়কৎসক কাদড়ম্বেী 
গজঙ্গাপদ াধযাজয়র জীিজের ড়িড়ভন্ন  টো িহু অজাো তিযসহ 
পদ াঠকজদর সামজে পদ ড়রজিশে করা হজয়জছ তা সড়তযই িলািাহুলয। 
এছা াও, িইজয় ড়লড়খ্ত  টোগুজলার প্রারজম্ভ ড়কছু পদ াতা জুজ  ড়কছু 
ড়িজশষ িযড়ক্তত্ব এিিং স্থাজের সড়চ্ত্র িণিো িইড়টজক আরও 
আকষিণীয় কজর তুজলজছ। 

এর সাজি িইজয়র প্রেদ, িাঁধাই, ছাপদ া ইতযাড়দ র্যজিষ্ট প্রশিংসার 
নর্যাগয।  

 

○পদ াঠক মহজল জেড়প্রয়তা: 

এই িইজয় কাদড়ম্বেী গজঙ্গাপদ াধযাজয়র জীিেচ্ড়রত রচ্োর পদ াশাপদ াড়শ 
সমসামড়য়ক ড়িজশষ  টোিলী শুরু নিজক নশষ অড়ে এক অজমা  
আকষিণ পদ াঠকগণজক আেন্ন কজর রাখ্ার মত। তাই, িািংলার 
প্রিম মড়হলা ড়চ্ড়কৎসক কাদড়ম্বেী গজঙ্গাপদ াধযায় সম্পজকি িহু জাো-
অজাো তজিযর সন্ধাে নপদ জত িইড়ট ড়কজে পদ াঠকগণ পদ  জল নর্য 
ভীষণ ভাজলা লাগজি তা িলাই িাহুলয।। 
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আত্ম-কিে 

ড়েজিদজে- পুদ লজকশ  
 

আমার ভাজলািাসার নরামাে সাম্রাজয নতামার অিজহলার হুণ 
আক্রমজণ এজতা সহজজ নভজঙ পদ  জি ো। 
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সিংেত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम् - 

अषि समू्पर्णतायुक्तैः  कतणव्या सुहृदो बुधतैः । 

नदीशैः  िरििूर्ोऽषि चन्द्रोदयमिेक्षते।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

অড়পদ  সমূ্পণিতারু্যনক্তুঃ কতিি যাুঃ সুহৃজদা িুনধুঃ। 

েদীশুঃ পদ ড়রপূদ জণিাsড়পদ  চ্জন্দ্রাদয়মজপদ িজত।। 

 

উচ্চারণ - 

অড়পদ  সমূ্পণিতারু্যনক্তুঃ কতিি যাুঃ সুহৃজদা িুনধুঃ। 

েদীশুঃ পদ ড়রপূদ ণিুঃ অড়পদ  চ্ন্দ্র-উদয়ম্-অজপদ িজত।। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫০ 

অিি - 

সমস্ত ড়দক নিজক পদ ড়রপূদ ণিতায় সমতদ্ধ িযড়ক্তও অেয সুহৃদ ও নর্যাগয 
িযড়ক্তর সজঙ্গ িনু্ধত্ব করা তাজদর কতিিয িজল মজে কজর। নদজখ্া 
ো... সমস্ত েদীর অড়ধপদ ড়ত সমুদ্রও হওয়া সজেও নস কীভাজি তার 
জলস্তর িতড়দ্ধর জেয আকাজশ চ্াঁজদর ওঠার অজপদ িায় িাজক। 

 

তাৎপদ র্যি - 

উপদ জরর সুভাড়ষতজত নলখ্ক চ্াঁজদর মহাকষিীয় টাজের কারজণ 
মহাসাগজর নজায়ার-ভাটা সতড়ষ্টর  টোর উপদ মাড়ট সুদিতার সাজি 
িযিহার কজরজছে। র্যড়দ ড়িদ্বাে িযড়ক্তরা অেয মহৎ িযড়ক্তজদর সাজি 
িনু্ধত্ব কজর, তজি তারা অিশযই দী িজময়াজদ এই ধরজের িনু্ধত্ব 
নিজক উপদ কত ত হজি। এমেড়ক তাজদর নকাে সাহাজর্যযর প্রজয়াজে 
ছা াও তার উপদ কত ত হজত পদ াজর। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিাজরর দুপুদ র.... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পদ ড়িএফ িাউেজলাি করার ড়লঙ্ক... 

 

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

 

আপদ ড়ে হয়জতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পদ াঠক। এিার আমরা শুেজত চ্াই 
আপদ োর অেুভূড়তর কিা। 
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নেট ফড় িং পদ  জত আপদ োর নকমে লাজগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপদ োর মতামত। 

ড়লজখ্ পদ াড়ঠজয় ড়দে আপদ োর অেুভূড়তর কিা Whats 
App িা Mail এ। র্যা প্রকাড়শত হজি "পদ াঠজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ। 

সজঙ্গ পদ াঠাে আপদ োর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপদ াস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপদ র উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পদ রমাণু কড়িতার ড়িভাজগ র্যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পদ াঠাে। 

 

ড়প্রয় পদ াঠক আমাজদর জাোে আপদ োর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- ব্রততী দাস 

 

স্থাপদ তয 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্য নর্য ড়িষজয় 
নলখ্া পদ াঠাজত পদ াজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শে) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শে) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িজশ্লষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ ছড়ি (হাজত আঁকা িা কযাজমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পদ াঠাজিে িািংলাজত টাইপদ  কজর িা িক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সিাজহর িতহস্পড়তিাজরর মজধয। নলখ্ার 
সাজি নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো িাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পদ াঠজকর মতামত নেপদ জিয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপদ োর মতামত, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মতামত 
জাোজত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপদ  করজত পদ াজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপদ োজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পদ জির অেুজপ্ররণা, জাোে 
আপদ োর অড়ভজর্যাগও। 

পদ াজয় পদ াজয় ২৫০ সিংখ্যায় পদ া ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পদ াজশ িাকুে। 
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আপদ ড়েও পদ াঠাে ছড়ি পদ রিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পদ রিতিী 
সিংখ্যায় আপদ জলাি করজিা আমরা। 

সময় নপদ জলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি ছড়ি 
পদ াড়ঠজয় ড়দে। আপদ ড়েও হজত পদ াজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পদ াঠাজত পদ াজরে নর্য নকাে ড়িষজয়র ওপদ র। পদ াঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পদ াঠাজল িক ফরমযাজট পদ াঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সন্ধযা োমার মুজখ্ 

Camera-man of the week 

দীপদ াড়িতা সাহা 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পদ ঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৫০ 

১৯নশ জুে, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়জৎ রায়, অনেতা রড়িত, নদিড়িতা ন াষ,    

ধ্রুপদ দ চ্ক্রিতিী, দীপদ জজযাড়ত গাঙু্গলী। 

প্রেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫০ 

পুদ েশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কিা 
ড়দলাম। এই পদ ড়ত্রকা আপদ োজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পদ াজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পদ াড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


