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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- িতড়ি (পড়ল ন াষ), অনেতা রড়িত,    
নরজাউল রহমাে, নদিড়জৎ রায়, রণীতা নদ,    
ড়ফরমদৌস আলম, নদিলীো ড়িশ্বাস, অড়মতাভ দত্ত,     
েীতা কড়ি মুখ্াজিী, পুলমকশ ও পার্িসারড়র্। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী এিিং      
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কর্া 
উড় ষযার প্রাচ্ীে পুুঁড়র্ ‘ব্রহ্মািপুরাণ’ এ জগন্নার্মদমির রর্যাত্রার 
ইড়তহাস প্রসমঙ্গ িলা হময়মছ নয, এই রর্যাত্রার প্রচ্লে হময়ড়ছল 
প্রায় সতযযুমগ। নস সময় উড় ষযা মালিমদশ োমম পড়রড়চ্ত ড়ছল। 
নসই মালিমদমশর সূযিিিংশীয় পরম ড়িষু্ণভক্ত রাজা ইন্দ্রদুযম্ন 
স্বপ্নাড়দি হময় ভগিাে ড়িষু্ণর জগন্নার্রূপী মূড়তি ড়েমিাণ কমরে এিিং 
রর্যাত্রারও স্বপ্নামদশ পাে। পরিতিীমত তাুঁর হাত ধমরই পুরীমত 
জগন্নার্ মড়ির ড়েমিাণ ও রর্যাত্রার প্রচ্লে শুরু হয়। িািংলায় রর্ 
প্রচ্লমের আিার ড়ভন্ন নপ্রিাপট। পুরাড়িদমদর মতােুযায়ী, পুরীর 
জগন্নার্মদমির রর্যাত্রা নর্মক িািংলায়ও রর্যাত্রার সূচ্ো৷ চচ্তেয 
মহাপ্রভু েীলাচ্ল নর্মক এই ধারাড়ট িািংলায় ড়েময় আমসে৷ 
চচ্তেযভক্ত চিষ্ণিরা িািংলায় পুরীর অেুকরমণ রর্যাত্রার প্রচ্লে 
কমরে। এখ্ে িািংলার িহু জায়গামতই এই রর্যাত্রা অতযন্ত 
জেড়প্রয়৷ িািংলা আষাঢ় মামসর শুক্লপমির ড়িতীয়া ড়তড়র্মত রর্ 
উৎসি হময় র্ামক। এই ড়দে দাদা িলরাম ও নিাে সুভদ্রার সমঙ্গ 
গুড়িচ্া মড়িমর যাে জগন্নার্। নসখ্াে নর্মক সাতড়দে পর ড়েজ 
মড়িমর ড়ফমর আমসে। যাওয়ার ড়দেমক িমল নসাজা রর্ এিিং 
একই পমর্ ড়েজ মড়িমর ড়ফমর আসামক িমল উমটা রর্। 
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অড়ভমাে 

িতড়ি (পড়ল ন াষ) 
 

নতামার অড়ভমাে নতামার েীরিতা!  

নতামার দু'নচ্াখ্ ভরা দুিুড়ম। 

কখ্মো স্মতড়তর পাতায়  

মে হয় ভারী আুঁড়খ্ ড়পপাড়সত।  

নতামার ভাুঁটা নযৌিমে  

শুধু মাত্র কমিমযামগ লীে হমত চ্াই।  

ড়দমল তুড়ম পাড়  অজাো পমর্ অেন্ত অমপিায়!  

নতামার ভামলািাসার েীম   

নযমে ভামি েীলাভ  াস 

মাড়টর সামর্ ড়েমজমক ড়মড়শময় নদয়।  

নজমগ ড়মলে ও পমর্ একা  

নতামার অমপিায় আুঁড়খ্ - 
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নচ্তমে আড়ম হমত চ্াই অমচ্তে।  

নজমগ র্াড়ক স্বাধীে ডাোয় 

নিুঁমচ্ র্াড়ক নরায়াধাে ড়শকম ।  

নিুঁমচ্ র্াড়ক অেন্ত অমপিায়।  

সুখ্ োমমর অহিংকার  

ছুুঁময়ড়ছ আড়ঙ্গক অেুভমি।  

ভাসমাে স্বপ্ন মধুময় ড়মলে  

হৃদময়র অতল গহীমে।  

ভরা সুমখ্র ড়শহরে কড়িতামক সতড়ি সুমখ্র জীিে জয়ী একান্ত  

আপে হিার জেয। 
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পড়রিতিে 

অনেতা রড়িত 
 

স্বমপ্নর নভতর ঢুমক র্াকা একমরাখ্া শরীর, 

ক্লান্ত মগ্ন অতীত নতার অসু্ফট গড়ণমতর নরখ্ায়! 

ইড়তহাস নফমর, মুহূতি হারায়, কাুঁমচ্র মমতা, 

স্পিে জামে নতার গভীরতা কতটা ড়িলীে। 

জলছড়ি ড়ফমর ড়ফমর আমস, শীমতর কযােভামস, 

ড়েিঃস্তব্ধতা ভামলা ো, অসুখ্ সামর ড়ে, সামর ো। 

সমময়র দায় চ্াপামো নতার নিরড়িে হাত, 

আত্মঅহিংকামরর গাময় মুমখ্াশ ছুুঁইময় নদয় ো। 

তুই স্বচ্ছ, অেুভূড়তরা অোিতত িরািমরর মমতাই, 

পড়রিতিে ড়চ্রকাল আমপড়িক। 
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গরম রক্ত 

নরজাউল রহমাে 
 

হৃদড়পমি এখ্ে রমক্তর চ্াষ হয়। 

গরম রক্ত ড়কমলা প্রড়ত মড়স্তষ্ক। 

ড়িমকামচ্ছ িাজামর, শড়পিংমমল 

ড়কিংিা নকামো মফস্বমলর সাপ্তাড়হক হামট। 
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কালনিশাখ্ী আর সন্ধ্যার প্রদীপ 

নদিড়জৎ রায় 

 

িাড়ল ড় র আদমল জীিে। 

ক্লাড়ন্ত আর ষ ড়রপু যখ্ে িাড়লর মমতা- 

ঝুরঝুর কমর পম , তখ্ে নভতর নর্মক নশাো যায় 

এক েীরি জড়টল ড়চ্ৎকার; 

এই ড়চ্ৎকামরর ভয়ািহতা মারাত্মক, 

এর নরামত নভমস যায় আত্ম াতীরা। 

 

স্মতড়তর  র নিময় ওঠা সমময়র অড়ভশাপ 

মই নিময় আকামশ পাড়  নদয়, মুড়ক্তর আশায়; 

প্রমতযক চিকাড়লক আড্ডার নশমষ নেমম আমস, 

কালনিশাখ্ী; আর তুলসীমমে জ্বালামো হয় ো, 

সন্ধ্যার প্রদীপ। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযাগামযাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লমগ নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ড়ি ম্বো 

রণীতা নদ 
 

অরুপ ও রূপালী দুজমেই ড়সড়ভল ইড়িড়েয়ার। ওরা ব্লমক চ্াকড়র 
কমর। ওমদর পড়রচ্য় চ্াকড়র করমত করমতই। দু’জমের িাড়  
নর্মকই দু’জেমক ড়িময়র জেয চ্াপ ড়দমচ্ছ, রূপালী নদখ্মত মি 
েয়। দু’জমেরই দু’জমের প্রড়ত একটা ড়ফড়লিংস্ও আমছ। 

দু’জমে িামসই যাতায়াত কমর। অরুপ নরাজ রূপালীর ভা া নদয়। 
রূপালী নকামো আপড়ত্ত কমর ো। মামঝ মামঝ রূপালী িাড়  নর্মক 
ড়টড়ফে িাড়েময় আমে ওরা এক সামর্ খ্ায়। ড়সড়েয়র দাদারা 
নদখ্মলই িমল এভামি আর কতড়দে চ্লমি এিার রূপালীমক 
িাড় মত ড়েময় আয়। নকউ নকামো উত্তর নদয় ো শুধু মুচ্ড়ক হামস। 

নরড়টো অরুপ ও রূপালীর সহকমিী। হঠাৎই একড়দে নরড়টো 
রূপালীর িাড় মত ড়গময় ওর িািামক িলল অরুপদা খু্ি িামজ 
নছমল। এতড়দে আমামক ড়েময় নখ্মলমছ এখ্ে ওর লিয রূপালী। 

রূপালী িাড় মত এমলই ওর িািা িলমলে নতামার ড়দড়দর কাকামতা 
নদওমরর নতামামক খু্ি পছি। কাল ওরা নতামামক নদখ্মত 
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আসমছে। নছমলড়ট নিোরস ড়হিু ড়িশ্বড়িদযালময়র প্রমফসর, আমার 
নছমলড়টমক মি লামগ ো, আড়ম চ্াই তুড়ম ওমকই ড়িময় কর। 

ড়তে ড়দে পর রূপালী ড়েমজর গাড় মত অড়ফমস এল ওর ইস্তফা 
জমা ড়দমত। রূপালীমক নদমখ্ অরুপ খু্ি খু্ড়শ। অরুপ রূপালীমক 
ড়কছু একটা িলমত যাড়চ্ছমলা তখ্েই রূপালী একটা খু্চ্মরা পয়সা 
ভড়তি নছাট্ট িটুয়া অরুমপর হামত ড়দময় িলল “অরুপদা এ জমে 
আমার আর নতামার িাড় র লক্ষ্মী হওয়া হল ো। নতামার িাস 
ভা াগুমলা নফরত ড়দলাম”। এটা ড়ক শুধুই নরড়টোর ষ যন্ত্র োড়ক 
ভামগযর ড়ি ম্বো। 
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রূহােী মােুষ 

ড়ফরমদৌস আলম 
 

রুমহর জগমত িিী মােুষ 

প্রভুর আরশ  মর, 

আদর কমর পাঠামলে রুহু 

মােুষ আকার কমর। 

 

মাড়টর ড়িছাো ড়িড়ছময় ড়দমলে, 

আকামশ নদখ্ামলে তারা, 

জল িতড়ি িতি ড়দমলে 

নেয়ামত ড়দমলে ভরা। 

 

সরল মমে স্বীকার কড়র 

প্রভু তুড়ম একাই 
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রূহােী আমলামত নতামার নদখ্া 

আড়ম নযে পাই। 

 

দু'হাত তুমলা প্রার্িো কড়র 

প্রভু নতামার দরিামর , 

মরমণর পমর জীড়িত কমর 

নরমখ্া অমর কমর। 
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আিার জে নেমিা 

নদিলীো ড়িশ্বাস 
 

যখ্ে খু্ড়শ ভামলািাসাটা স্বভাি  

শহর জুমর ভামলািাসার অভাি 

েীল  ুড়  পাক নখ্ময় পম  জমল 

চ্মল যামি তিু একিার নযও িমল 

ড়েমজমক খু্ম  অসিংখ্য কির নদি  

কুয়াশা নভামর ড়ঠক আিার জে নেমিা। 
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জাড়ে তুড়ম আসমিই 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

যড়দ আর নকামো ড়দেই ো হয় নদখ্া নতামার আমার, 

ো শুড়ে নকাড়কমলর কুহুতাে ড়শশুমুখ্ ফুল, 

তুড়ম র্াকমিই জাড়ে ঐ খ্রমরাতা ড়শপ্রা েদীর মমতা। 

র্াকমিই জাড়ে অসীম অন্তরীমি আমলামকাজ্জ্বল স্বাতী,  

িিাকামশ জাজ্জ্বলযমাে রূপময় অতযাশ্চযি আড়লঙ্গমে। 

অযুত তারা কর্মপাকর্মে রাড়ত্রর পালঙ্ক শযযায়, 

নপা া মে অড়লমি জাগরমণ কণ্টকাকীণি নিদোয়, 

অকারমণ নচ্ময় দূর আুঁধার রজেীর সুদূর িুমক, 

জাড়ে ; এই আড়ছ এই নেই জরাজীণি মাড়টর  মর, 

তিুও নক নযে েগ্ন ড়েজিমে মুহূমতির অিকামশ ড়িজমে, 

ো ায় ক া অড়িশ্বাসয মড়র্ত হদময় মড়ণমকাঠায়! 

মরু ঝম  ওম  রাড়শকত ত িালুকা ড়িধ্বস্ত ড়চ্ত্রাকামশ, 
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নফামট ফুল কণ্টকাকীণি মমোমিদোয় কযাকটামস! 

জাড়ে তুড়ম আসমিই ড়পপাসাতি হৃদময় মততুযমুমখ্...! 

অড়েিিাণ সুদীপ্তা সিংযুক্তা নসৌিযিময়ী সুে…। 
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সাড়হতয-সম্রাট 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

মহাে মেীষী, মহাে ঋড়ষ িড়ঙ্কমচ্ন্দ্র তুড়ম 

নতামার চ্রণ পরমশ আজমক ধে য িঙ্গভূড়ম। 

ড়পতা মহাশয় রামহড়র আর দূমগিশেড়িেী মাতা 

ড়পতা-মাতাকূল ধে য করমল, কমতা নয গল্পকর্া। 

 

কাুঁঠালপা ার মাড়ট নয আজমক সিিজে সুড়িড়দত 

আকাশ িাতাস সকড়ল নসখ্ামে তি গুমে সুরড়ভত। 

সাড়হতয আকামশ ধ্রুিতারা আর সাড়হত য সম্রাট তুড়ম 

শয়মে স্বপমে তাই নতামায় স্মরণ কড়র আড়ম। 

 

মাতত িিোর মূলমন্ত্র আমামদমর ড়দমল দাে 

িমি মাতরম্ মমন্ত্র জাগমলা ভারমতর সন্তাে। 
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ইিংরাজ ভূত ভয় নপময়ড়ছমলা নতামার কড়িতা গামে 

গীতার ি যাখ্ যা ড়দময়ড়ছমল তুড়ম মহাঋড়ষসম জ্ঞামে। 

 

সাড়হত য,সমাজ, রাজেীড়ত আর আইেকােুে জ্ঞামে 

পূজেীয় তুড়ম, স্মরেীয় তুড়ম ড়িশ্বভুিে জামে। 

 

সিংস্কত মতর মহা পড়িত, নতামার নলখ্েী মহাে 

আেিমঠ, দূমগিশেড়িেী আরও কমতা ড়দমল দাে। 

ভারত মাময়র সুসন্তাে তুড়ম এমসা নযে আরিার 

অিড়ল ড়দই চ্রমণ নতামার, প্রণড়ম নতামায় িামরিার। 
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আত্ম-কর্ে 

ড়েমিদমে- পুলমকশ  
 

কত কর্া িলা হল ো নতামামক, িলমত নচ্ময়ও মুমছ নফমলড়ছ 
ইেিক্স নর্মক, জমম র্াকুক নস কর্া েীরিতায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫১ 

সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- পার্িসারড়র্ 
 

सुभाषितम् - 

कालः  पचषत भूताषि कालः  संहरते प्रजाः । 

कालः  सुपे्तिु जागषति कालो षह दुरषतक्रमः ।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

কালিঃ পচ্ড়ত ভূতাড়ে কালিঃ সিংহরমত প্রজািঃ। 

কালিঃ সুমপ্তষু জাগড়তি কামলা ড়হ দুরড়তক্রমিঃ।। 

 

উচ্চারণ - 

কালিঃ(কালপ্) পচ্ড়ত ভূতাড়ে কালিঃ(কালহ) সিংহরমত প্রজািঃ। 

কালিঃ(কালহ) সুমপ্তষু জাগড়তি কামলা ড়হ দুরড়তক্রমিঃ।। 
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অর্ি - 

কাল অর্িাৎ সময়। সময় সকল জীিমক দিতা প্রদাে কমর, সময় 
সকল জীিমক ধ্বিংস কমর। 

সকমল  ুড়মময় র্াকমলও সময় একা নজমগ র্ামক, সময়মক নকউ 
জয় করমত পামর ো। 
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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 ড়পড়ডএফ ডাউেমলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

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 অেুভূড়তর কর্া। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লামগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়ঠময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কর্া Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পাঠমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভামগ যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক 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- দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী 

 

হাড়রময় যামিা এই অজাোয় 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পাঠামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আুঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাঠামিে িািংলামত টাইপ কমর িা ডক 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 
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পাঠমকর মতামত নেপমর্য- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লাগমছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ 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 অড়ভমযাগও। 

পাময় পাময় ২৫১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ র্াকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাড করমিা আমরা। 

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

 

Whats app এ ছড়ি পাঠামল ডক ফরমযামট পাঠামিে। 

Whats app No- 7501403002 
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োম ো জাো ফুমল 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার  
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পেম িষি, সিংখ্যা-২৫১ 

২৬নশ জুে, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী। 

প্রচ্ছদ- ো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 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ্, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠময় 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।।  


