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ড়িক্রম শীল
মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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- শিংকর হালদার, নদিড়জৎ রায়,
নরজাউল রহমাে, সায়ে িড়িক, স্বপে কুমার রায়,
অড়মর্াভ দত্ত, শঙ্কর সূত্রধর, অড়েজমষ পড়ির্ ও
পার্িসারড়র্।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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শরৎ এজলা
শিংকর হালদার
িাদল নমজের নচ্াখ্রাঙাড়ে
হজয়জছ র্ার-ই গর্,
শরৎ এজলা শুভ্রজমজে
ড়শউড়ল, কাশ রর্।

োজসর আগায় ড়শড়শর আদর
রড়ি'র আজলার হাড়ম,
মুজতার মজর্া ড়শড়শরকিা
আমার কাজছ দামী।

ড়শউড়ল, কাশ, নমজের নভলা
শরৎ ড়েজয় আজস,

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৫

খ্ুশ দড়রয়ায় শরৎজশাভা
আলজর্া হাওয়ায় ভাজস।

সিুজ োজস দড়িি হাওয়া
মাজয়র নছাোঁয়া পাই,
সি মা'নে মা-ই হয়
দুুঃখ্ কীজসর ভাই।

ধাজের নিজর্ িায়ু 'র নখ্লা
ফুজলর িাহার রজঙ,
পিীরাড়জ নমলজছ ডাো
আপে আপে ঢজঙ।

পুজজার গজে জগৎ মাজর্
শরজর্র আগমে,
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দুুঃখ্, দদেয, জীিি র্যাজজ
িাঙালীর প্রাি-মে।
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িতড়ির প্রচ্ছদ
নদিড়জৎ রায়
শুকজো িাোঁজশর ডগা নর্জক ড়েজমিদ ছন্দহীে নভজা চ্ুজলর গে ঝজর
পজ ,
রাস্তায় আড়ম ড়চ্জে ড়েই ককিশ শাড়লজখ্র ডাক আর অশ্বজের
পার্া।
প্রড়র্ড়ট খ্াল-ড়িজলর মধযচ্ছদায় ড়িজকজলর নরাজদর মজর্া ম্লাে ধূ সর
কাঠজগালাজপ নর্ামার প্রড়র্চ্ছড়ি নদড়খ্
ড়েজিে অরজিয নশাো োয় নর্ামার র্ীক্ষ্ণ আর্িোদ,
আড়ম র্খ্েও জজল নভজা পাজটর গজে অভযস্ত হইড়ে।

শঙ্খধ্বড়ের মজর্া কাজে নিজজ ওজঠ ড়শরা-ধমেীর আর্িোদ,
এই আগুে নেভার েয়শুধু প্রদীজপর আগাজল নলজগ র্াকা কাড়ল নেে ড়িষাজদর চ্রমসীমা
অড়র্ক্রজমর পর দর্ড়র কজর িতড়ির প্রচ্ছদ...
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উৎসি
নরজাউল রহমাে
ভীষি রতাত উৎসি নলজগজছ
প্রড়র্ড়দে- নসড়দে- আজজক।
অসম্ভি নিপজরায়া আয়ো
প্রড়র্চ্ছড়ি ড়িয়মাি নপড়েস ড়ছল,
অল্প- ড়কছু শ্রদ্ধাঞ্জড়ল ড়ছল।
মশলা নপ্রজম হািুডুিু েুমন্ত স্তেয।
িাচ্চাড়টর নপড়েস িা জর্ র্াজক দুগ্ধপাজে।
হঠাৎ আয়ো নভজঙ নকজট োয় নপড়েস।
রতাত উৎসজি চ্াপা পজ োয় কান্না।
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ধারািাড়হক উপেযাস-

নশষ ড়সগাজরজটর টাজে
সায়ে িড়িক
পিি-১৩
মীরার মাজয়র কর্া মর্ ওষু ধগুজলা মীরাজক খ্াওয়াজো হজয়জছ।
মীরা আজগর নচ্জয় ড়ঠক আজছ। এখ্ে আর নস র্ার কাল্পড়েক
চ্ড়রত্রজদর নদখ্জর্ পাজচ্ছ ো। ড়িজকল গড় জয় সেযা হজয় নগজছ।
অরূপ আর মীরা র্ারা দুজজে নহাজেল নর্জক ড়কছু িি আজগই
নির হল। এখ্ে র্ারা রাস্তা ড়দজয় হাোঁটজছ। মীরা িলল,
“নর্ামাজক আড়ম আজগই িজলড়ছলাম— আড়ম অজেক ড়কছু অদ্ভুর্
নদখ্জর্ পাই... ো িাস্তজি হয় ো! আড়ম সিই িুড়ঝ। ড়কন্তু জাজো?
এরা আমার ড়পছু ছাজ ো।”
অরূপ িলল, “নর্ামার মা িলল নে, র্ুড়ম োড়ক ড়পলসগুজলা খ্াওয়া
িে কজর ড়দজয়ড়ছজল? কর্াটা ড়ক সড়র্য?”
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মীরা চ্মজক উজঠ িলল, “ড়কহ! র্ুড়ম আমার মাজক নফাে
কজরড়ছজল? আুঃ-হা! ড়ক করজল এটা! আমার মা ড়ক িলল... ড়ক
ভািল... এমা! ড়ছ ড়ছ ড়ছ... আড়ম কালজক িাড় োজিা! আমায় ওরা
ড়ক িলজি! আুঃ!” নস হায়-আপজসাশ করজর্ লাগল।
“নর্ামার মা নসরকম ড়কছু ভাজিড়ে। আমার কর্া িজল মজে হল,
উড়ে সড়র্যই একজে খ্ুি ভাজলা মােু ষ। র্জি, একটা কর্া মুখ্
ড়দজয় নিড়রজয় নগজছ... র্ুড়ম নসড়দে আমার োজ মার্া নরজখ্
িজসড়ছজল ো? নসটা মুখ্ ড়দজয় নিড়রজয় নগজছ। র্িুও, নস ড়কন্তু
ড়কচ্ছু ভাজিেড়ে। আমরা আসজল সাইজকালড়জর মােু ষ নর্া...
মােু জষর সাজর্ অল্প কর্া িলজলই ড়চ্েজর্ পাড়র! আমার মজে হল,
উজে উড়ে খ্ুড়শ হজয়জছে। নস োই নহাক, র্ুড়ম ওষু ধগুজলা খ্াওয়া
িে কজরড়ছজল নকজো িজলা নর্া?”
মীরা িলল, “োই নহাক িজল ড়ক লাভ? আড়ম নশষ... িাড় জর্ ড়গজয়
আমার অিস্থা সড়র্যই খ্ারাপ আজছ।”
“ওফ! র্ুড়ম ড়কন্তু কর্া েুড়রজয় ড়েচ্ছ”
“আমার ওষু ধগুজলা নখ্জর্ ভাজলা লাজগ ো, ড়িশ্বাস কজরা!
ওষু ধগুজলা নখ্জল আমার শরীরটা নকমে নেে করজর্ র্াজক।
সারাটা জীিে নর্া ওষু ধ নখ্জয়ই আসড়ছ... মাজঝ মজধয ভাড়ি,
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নখ্লামই নর্া এর্ ওষু ধ! কই, আমার নর্া নরাগ ছাজ ো। নে
নকউই েখ্ে শুেজর্ পাজর, আড়ম একজে ড়িজজাজেড়েক— র্খ্েই
নস আমার নর্জক দূ জর সজর োয়।” মীরা অরূজপর হার্দুজটাজক
ড়েজজর মজধয ড়েজয় িলল, “আড়ম একজে ড়িজজাজেড়েক জজেয
র্ুড়ম আমায় কখ্েও নছজ োজি ো নর্া অরূপ?” নস অরূজপর
ড়দজক র্াড়কজয় িলল।
অরূপ িলল, “আজর ো িািা, ো! ড়ক সি নে িজলা ো! আড়ম েড়দ
নর্ামায় নছজ ড়দর্াম, র্াহজল কজি কাজলই নছজ ড়দজর্ পারর্াম।
র্জি, সময় মর্ ওষু ধ ো নখ্জল আড়ম নছজ নদি। র্খ্ে আিার
আমার জজেয অজপিা কজর নর্জকা ো... ভাজলা নদজখ্ কাউজক খ্ুজোঁ জ
ড়েও।” এই িজল নস ড়খ্লড়খ্ড়লজয় হাসজর্ লাগল।
মীরা র্ার ড়পজঠর মজধয হার্ ড়দজয় একটা েুড়স নমজর িলল, “এমে
মারজিা ো... এসি কর্া িলজল কখ্েও” এই িজল নস র্ার িাোঁ
হার্টা ডাে হাজর্র নভর্র ঢুড়কজয় হাোঁটজর্ লাগল। (চ্লজি)
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ড়িদযাসাগজরর জদিনড়দে পালজে োরী উজদযাগ আজছ
ড়ক- স্বপে কুমার রায়
ঈশ্বরচ্ন্দ্র ড়িদযাসাগর োরীড়শিার ড়িস্তাজরর পড়র্কতৎ। ড়র্ড়ে উপলড়
কজরে নে, োরীজাড়র্র উন্নড়র্ ো েটজল িািংলার সমাজ ও
সিংিত ড়র্র প্রকতর্ উন্নড়র্ সম্ভি েয়। ঈশ্বরচ্ন্দ্র ড়িদযাসাগর ও
ড়িঙ্কওয়াটার ড়িটে উজদযাগী হজয় কলকার্ায় ‘ড়হন্দু িাড়লকা
ড়িদযালয়’ (১৮৪৯ ড়ি.) প্রড়র্ষ্ঠা কজরে। এড়টই ভারজর্র প্রর্ম
িাড়লকা ড়িদযালয়। ড়িদযাসাগর ড়ছজলে এই ড়িদযালজয়র সম্পাদক।
এড়ট ির্িমাজে নির্ুে িুল োজম পড়রড়চ্র্। ড়িদযাসাগর ১৮৫৭
ড়িোজে িধিমাে নজলায় নমজয়জদর জেয একড়ট ড়িদযালয় প্রড়র্ষ্ঠা
কজরে।
গ্রামাঞ্চজল োরীজদর মজধয ড়শিার প্রসাজরর উজেজশয ড়িদযাসাগর
িািংলার ড়িড়ভন্ন নজলায় স্ত্রীড়শিা ড়িধায়েী সড়িলেী’ প্রড়র্ষ্ঠা কজরে।
ড়র্ড়ে িযড়তগর্ উজদযাগ ড়েজয় ১৮৫৮ ড়িোজের নম মাজসর মজধয
েদীয়া, িধিমাে, হুগড়ল ও নমড়দেীপুর নজলায় ৩৫ ড়ট িাড়লকা
ড়িদযালয় প্রড়র্ষ্ঠা কজরে। এগুড়লজর্ ১৩০০ ছাত্রী প াজশাো করর্।
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পরির্িীকাজল ড়িদযাসাগর সরকাজরর কাজছ ধারািাড়হক র্দড়ির
করায় সরকার এই ড়িদযালয়গুড়লর ড়কছু আড়র্িক িযয়ভার িহে
করজর্ রাড়জ হয়।
এগুড়ল ছা াও ড়িদযাসাগর পরির্িীকাজল আরও কজয়কড়ট িাড়লকা
ড়িদযালয় প্রড়র্ষ্ঠা কজরে। ১৮৫৪ ড়িোজে িািংলায় িাড়লকা
ড়িদযালজয়র সিংখ্যা দাোঁ ায় ২৮৮ ড়ট। এই িছর সরকার োরীড়শিার
প্রসাজরর উজেজশয।
স্বামী ড়িজিকােন্দ িজলড়ছজলে, রামকতজের পর, আড়ম ড়িদযাসাগরজক
অেু সরি কড়র (After Ramakrishna, I follow Vidyasagar)
োরীড়শিায় ড়িদযাসাগজরর অিদাে ড়ছল অসামােয। স্বয়িং রিীন্দ্রোর্
িজলজছে, “ড়িধার্া ড়িদযাসাগজরর প্রড়র্ িঙ্গভূড়মজক মােু ষ কড়রিার
ভার ড়দয়াড়ছজলে”। ড়র্ড়েই ড়ছজলে িািংলার েিজাগরজির এক
উজ্জ্বল পড়র্কতৎ।
র্ৎকালীে ড়হন্দু সমাজজ প্রচ্ড়লর্ নকৌড়লেয প্রর্ার ফজল কুল রিার
উজেজশয িহু ড়পর্া-মার্া র্াজদর িাড়লকা কেযাজক খ্ুি িয়ি,
এমেড়ক িতজদ্ধর সজঙ্গ ড়িিাহ নদে এর ফজল ভড়িষযজর্ ড়হন্দু োরীর
জীিজে সীমাহীে দুদিশা নেজম আসর্। ড়র্ড়ে এই নকৌড়লেয প্রর্ার
ড়িরুজদ্ধ র্ীব্র প্রড়র্িাদ জাোে। নকৌড়লেয প্রর্ার সু জোগ ড়েজয় কুলীে
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ব্রাহ্মি ড়কভাজি োরীজদর সিিোশ করজছ র্া ড়র্ড়ে হুগড়ল নজলার
১৩৩ জে ব্রাহ্মজির দিিাড়হক সম্পজকির র্াড়লকা দর্ড়র কজর প্রমাি
নদয়।
ড়িধিা োরীজদর জীিজের করুি দশা ড়িদযাসাগরজক খ্ুিই িযড়র্র্
কজর। ড়র্ড়ে ড়হন্দুশাস্ত্র ড়িজশষর্ ‘পরাশর সিংড়হর্া’ নর্জক উদ্ধতড়র্
ড়দজয় প্রমাি করার নচ্িা কজরে নে, ড়িধিা ড়িিাহ শাস্ত্রসির্।
ড়র্ড়ে ড়িধিা ড়িিাজহর সমর্িজে িযাপক প্রচ্ার শুরু কজরে এিিং
আজন্দালে গজ

নর্াজলে। র্া ছা া দড়রদ্র ড়িধিাজদর সহায়র্ার

উজেজশয ড়র্ড়ে ১৮৭২ ড়িোজে ‘ড়হন্দু ফযাড়মড়ল অযােু ইড়ট ফান্ড’
গঠে কজরে।
ড়িধিা ড়িিাহ প্রচ্ড়লর্ হওয়া উড়চ্র্ ড়ক ো এ ড়িষজয় ড়িদযাসাগর
১৮৫৫ ড়িিাজে দুড়ট পুড়স্তকা রচ্ো কজরে। এক িছজরর মজধযই
পুড়স্তকা দুড়টর ইিংজরড়জ অেু িাদ প্রকাড়শর্ হয়। র্ার উজদযাজগ
ড়িধিা ড়িিাজহর প্রড়র্ সমর্িে জাড়েজয় ১৮৫৫ ড়িিাজের ৪ঠা
অজটাির ১ হাজার িযড়তর স্বািড়রর্ একড়ট আজিদেপত্র সরকাজরর
কাজছ পাঠাজো হয়। নশষপেিন্ত ড়িদযাসাগজরর প্রজচ্িায় িজ ালাট
লডি ডালজহৌড়স ১৮৫৬ ড়িোজে ২৬নশ জুলাই ১৪০ েিং নরগুজলশে
দ্বারা ড়িধিা ড়িিাহ আইে পাস কজরে।
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ড়িদযাসাগজরর উজদযাজগ সিংিত র্ কজলজজর অধযাপক রীশচশচ্ন্দ্র
ড়িদযারত্ন ১৮৫৬ ড়িোজে িধিমাে নজলার পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মােন্দ
মুজখ্াপাধযাজয়র ১০ িছজরর ড়িধিা কেযা কালীমূ ড়র্ি নদিীজক ড়িিাহ
কজরে। ড়িদযাসাগর ড়েজ পুত্র োরায়িচ্জন্দ্রর সজঙ্গ অিাদশী ড়িধিা
ভিসু ন্দরীর ড়িিাহ নদে। ড়িদযাসাগর ১৮৫৬ নর্জক ১৮৬৭
ড়িোজের মজধয ড়েজজর উজদযাজগ ৮২ টাকা িযয় কজর ৬০ জে
ড়িধিার ড়িিাহ নদে।
উেড়িিংশ শর্জক ভারজর্র ড়হন্দু সমাজজ িালযড়িিাজহর প্রজকাপ
ড়ছল। িালযড়িিাজহর অড়ভশাপ নর্জক সমাজজক মুত করার উজেজশয
ড়িদযাসাগর সিিশুভকরী সভার মুখ্পাত্র সিিশুভকরী পড়ত্রকার প্রর্ম
সিংখ্যাজর্ই ‘িালযড়িিাজহর নদাষ’ োজম একড়ট প্রিে প্রকাশ কজরে।
নসামপ্রকাশ পড়ত্রকায় নলখ্া হয় িালযড়িধিাজদর দুুঃখ্ নমাচ্জের জেয
ড়িধিা ড়িিাজহর উজদযাগ নেওয়া হয়। ড়িদযাসাগর িালযড়িিাজহর
ড়িরুজদ্ধ নজারাজলা প্রচ্ার শুরু কজরে। এর ফজল ড়ব্রড়টশ সরকার
আইে প্রিয়ে কজর নমজয়জদর ড়িিাজহর সিিড়েম্ন িয়স ১০ িছর ধােি
কজর নদয়।
ড়িদযাসাগর িহুড়িিাহ প্রর্ার ড়িরুজদ্ধ প্রড়র্িাদ ও আজন্দালে গজ
নর্াজলে। ড়র্ড়ে িধিমাজের মহারাজার সহায়র্ায় িহুড়িিাহ প্রর্ার
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ড়িরুজদ্ধ ৫০ হাজার িযড়তর স্বাির সম্বড়লর্ একড়ট প্রড়র্িাদপত্র
ড়ব্রড়টশ সরকাজরর কাজছ পাঠাে। িহুড়িিাহ িজের উজেজশয আইে
প্রিয়ে করার জেয ড়ব্রড়টশ সরকার ড়িদযাসাগর সহ কজয়কজে
ড়িড়শি িযড়তজক ড়েজয় একড়ট কড়মড়ট গঠে কজরে। ড়কন্তু ইড়র্মজধয
১৮৫৭ ড়িোজে ড়ব্রড়টশ সরকাজরর ড়িরুজদ্ধ মহা ড়িজদ্রাহ সিংেড়টর্
হওয়ার পর সরকার ড়হন্দুজদর সামাড়জক প্রর্ায় হস্তজিপ নর্জক
ড়িরর্ র্াকার ড়সদ্ধান্ত নেয়।
ড়িদযাসাগর এজর্া ড়কছু করার পরও নশষ জীিে ড়ছল কজির।
োোঁজদর জেয জীিজের প্রায় সিিস্ব র্যাগ কজরড়ছজলে, আকন্ঠ ডুজি
ড়গজয়ড়ছজলে ঋজি, র্াোঁজদর অড়ধকািংশই এজক এজক ওোঁর কাছ নর্জক
দূ জর সজর ড়গজয়ড়ছজলে। অজেক প্রভািশালী িযড়ত োো রকম
প্রড়র্শ্রুড়র্ ড়দজয়ও নশষ পেিন্ত পাজশ র্াজকেড়ে। ড়েজজর ভাই ড়হন্দু
নপ্রজসর স্বত্ব পাওয়ার জেয শুরু কজরড়ছজলে মামলা। ফলর্ ঋি
নশাজধর জেয িাধয হজয়ড়ছজলে নসই নপ্রস ড়িড়ক্র কজর ড়দজর্। প্রর্ম
ড়িধিা ড়িিাহকারী রীশচশ চ্জন্দ্রর কাছ নর্জক টাকা ধার ড়েজয়ড়ছজলে
সাগর পাজর মাইজকল মধুসূদেজক িাোঁচ্াজোর জেয। সময়মজর্া নসই
টাকা নশাধ ো করার জেয রীশচশ হুমড়ক ড়দজয়ড়ছজলে মামলা করার।
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ড়েজজর নছজলর দুষ্কজমির জেয িাধয হজয়ড়ছজলে র্াজক র্যাজযপুত্র
করজর্। স্ত্রীর সজঙ্গও দর্ড়র হজয়ড়ছল িযিধাে।
ফলর্ একটু শাড়ন্তজর্ র্াকার জেয ড়েুঃসঙ্গ ড়িদযাসাগর নশষ পেিন্ত
কলকার্ার র্র্াকড়র্র্ ভদ্র সমাজ র্যাগ কজর নিজছ ড়েজয়ড়ছজলে
কামিাটাজ সাোঁওর্ালজদর সাড়ন্নধয। একিার কলকার্ার একজে ধেী
ও প্রভািশালী িযড়ত ড়িদযাসাগরজক িজলড়ছজলে“পড়ন্ডর্, র্ুড়ম আমাজদর নছজ

চ্জল নগজল সাোঁওর্ালজদর কাজছ...

অড়শড়ির্ সাোঁওর্ালরা নর্ামার এর্ ড়প্রয়?”
ড়িদযাসাগর ঋজুভাজি উত্তর ড়দজয়ড়ছজলে -“নর্ামাজদর মজর্া ড়িত্তিাে আেি সন্তােজদর নর্জক আমার অড়শড়ির্
সাোঁওর্ালরা অজেক ভাজলা। র্ারা আমার সজঙ্গ ড়িশ্বাসোর্কর্া কজর
ো...।”
ড়িদযাসাগজরর জদিনড়দজে র্াোঁর জীিজের োোে ড়িষয় ড়েজয় জ্ঞােগভি
আজলাচ্ো হজচ্ছ। ড়কন্তু র্াোঁর েকতজর্র আোর্ ড়েজয় নকােও
আজলাচ্ো হয় ো নকার্াও। ১৮৬৬ নর্ উত্তরপা া িাড়লকাড়িদযালয়
পড়রদশিজে ড়গজয়ড়ছজলে ড়র্ড়ে। সজঙ্গ ড়ডজরটর অযাটড়কেসে, িুল
পড়রদশিক উজিা ছা াও ড়ছজলে ড়িড়শি ড়ফলযােথ্রড়পে ও গজিষক
ড়মস নমড়র কাজপিন্টার। িুল পড়রদশিে নসজর নফরার পজর্ ড়র্ড়ে
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িাড়ল নেশজের কাজছ নো ার গাড়
উপু

নর্জক ড়ছটজক পজ

োে।

হজয় প ার ফজল র্ার িুজক ও নপজট আোর্ আজগ। র্াোঁর

ড়ঠক কী হজয়ড়ছল, নকে ১৮৯১ এ মতর্ুয পেিন্ত নসই আোর্ নর্জক
ড়র্ড়ে মুড়ত নপজলে ো। র্াোঁর মতর্ুযর কারি নকউ জাজে? নকাে োরী
ড়ক জাজেে িাড়লকা ড়িদযালয় পড়রদশিে কজর নফরার পজর্ িুজক
আোজর্র কর্া?
সারা জীিে োরীজদর সদিনাজের জেয কাজ করা আজ ড়িদযাসাগজরর
জদিনড়দে ড়েজয় োরীজদর উজদযাগ ড়ক নচ্াজখ্ প ার মজর্া? ো।
আজ ড়িদযাসাগরজক শ্রদ্ধাঞ্জড়ল জাোজো নর্া দুজরর কর্া, অজেক
ড়শড়ির্ োরী ড়িদযাসাগজরর জদিনড়দে কজি জাজে ড়ক ো সজন্দহ?
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নগাপে িিিমালা
অড়মর্াভ দত্ত
একাজন্ত সু জরর পরজশ এক আকাশ নমে,
এজস ড়ফজর নগজছ চ্ড়কজর্ ড়েজমজষ ড়েজিজে।
অঞ্চজল সু গড়ের্া ড়শউড়ল ফুল ছ ায় সু িাস,
কড়ির্া পিংড়তমালায় সু সড়ির্ উে িাহুিেজে।
আোঁকািাোঁকা চ্লমাে নরখ্াড়চ্জত্র েদী জলধারা,
রিং আোঁজক ছড়ন্দর্ সমতদ্ধ ছন্দময় উদাত্ত আহ্বাে,
নকর্কী পার্ার আ াজল নগাপে শজের সোজে।
নচ্াজখ্র পার্ায় উে অেু ভজি কুয়াশাচ্ছন্ন নভার,
মড়ন্দ্রর্ জুই
োঁ ড়ফড়রজয়জছ মুখ্ আলর্া রাঙা পায়,
দেুঃশড়ের্ আজগাছাজলা সঙ্গীর্াঙ্গজে িার্ায়জে।
মজে নসর্ু ড়েমিাি প্রজকৌশলী উদ্ভাড়সর্ উদ্ভািে,
র্ুড়ম এষা অজিষা নসর্ু; নপ্রজমর উে সম্ভাষজি।
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নিলা োয় আোঁধার গহে িীিাজলাজক কতে গহ্বজর...
অর্তপ্ত হৃদয়াকাজশ ধ্বড়ের্ শেিদ্ধ িিিমালা গ্রন্থজে।
ওুঃ নস ড়ক অসহয দ্বন্দ্বাত্মক আজলাজকাজ্জ্বল দুড়িিষহজিদে,
নস ড়ক প্রিল িাোঁধ ভাঙা কণ্টকাকীিি মমিজভদী গজিে!
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দুগ্গা দুগ্গা
শঙ্কর সূত্রধর
িাঙাড়লর প্রাি আর িাঙাড়লর সিংিত ড়র্,
উৎসজি মজজ র্াজক আর মজে র্াজক হাজাজরা রীড়র্-েীড়র্।
শারদ প্রাজর্ শুরু হয় শারদীয়ার চ্চ্িা,
িাজার র্খ্ে নিজায় গরম ভাজি ো নকউ কর্ হজচ্ছ খ্রচ্া।
আড়শ্বে মাজসর কতড়ষ আর ধাজের সিুজ পাহা ,
দূ র কজর ভয় আর নপছজে রাজখ্ খ্াজদযর হাহাকার।
র্াই নর্া এ উৎসি নর্জক োক ড়চ্রর্জর,
দুগ্গা-দুগ্গা ধ্বড়ে উচ্চাড়রর্ নহাক িািংলার প্রড়র্ড়ট েজর-েজর।
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আত্ম-কর্ে
ড়েজিদজে- অড়েজমষ পড়ির্
হয়জর্া একড়দে হাড়রজয় োি
র্াকজি পজ আমার স্মতড়র্!
র্খ্ে প জল মজে আমার কর্া
ড়েজজর অজাজন্ত িষিা নেজম আসজি ড়ঠকই।
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সিংিতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্
सुभाषितम् आत्मच्छिद्रं न जानाषत परच्छिद्राषि पश्यषत।
स्वच्छिद्रं यषि जानाषत परच्छिद्रं न पश्यषत।।

সু ভাড়ষর্ম্ আত্মড়চ্ছদ্রিং ে জাোড়র্ পরড়চ্ছদ্রাড়ি পশযড়র্।
স্বড়চ্ছদ্রিং েড়দ জাোড়র্ পরড়চ্ছদ্রিং ে পশযড়র্।।

উচ্চারি আত্মুঃ ড়ছদ্রিং ে জাোড়র্ পরুঃ ড়ছদ্রাড়ি পশযড়র্।
স্বুঃ ড়ছদ্রিং েড়দ জাোড়র্ পরুঃ ড়ছদ্রিং ে পশযড়র্।।
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সরলার্ি নে িযড়ত ড়েজজর নদাষ জাজে ো নসই িযড়তই পজরর নদাষ
অজিষজি প্রয়াসরর্ র্াজক।
আর নে ড়েজজর নদাষ সম্বজে অিগর্ নস কখ্জোই পজরর নদাষ
অজিষি কজর ো।

ড়েগূ ঢ়ার্ি ক্রমপড়রির্িেশীল ইট কাঠ পার্জরর োগড়রক সভযর্ার র্াজল র্াল
ড়মড়লজয় চ্লজর্ ড়গজয় র্র্াকড়র্র্ আমরা মাজে "মােু জষরা"
নিড়শরভাগ সমজয়ই নকিলমাত্র ড়েজজজদর প্রজয়াজজেই ড়প্রয়জে
িাড়েজয় র্াড়ক। আর নসই ড়প্রয়জজের নর্জক সামােযর্ম অিজহলা
প্রাপ্ত হজল র্ার সম্বজেই ড়িরূপ মন্তিয কজর র্াড়ক। কখ্জো িা র্া
শালীের্ার মাত্রাজকও অড়র্ক্রম কজর োয়। এই সু ভাড়ষর্ড়ট নসই
িযড়তজদর ড়েজয় িযঙ্গ-ড়িদ্রুপমূ লক সু ভাড়ষর্ োরা অজেযর (কাজছর
মােু ষ নহাক িা দূ জরর মােু ষ, র্াজদর) নদাষ নখ্াোঁজার নচ্িা কজরে
ড়কন্তু ড়েজজর নদাষগুজলাজক খ্ুি সু ন্দরভাজি উজপিা কজর োে।
গ্রাম িািংলার প্রচ্ড়লর্ প্রিাদ- "চ্ালুেী আিার ছু জচ্র ড়িচ্ার করজছ!"
আমরা "মােু ষ"রাও ভুজলই োয় অজেযর ড়দজক একটা আঙ্গুল নর্ালা
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মাজে আমাজদর হাজর্র িাড়ক চ্ারজট আঙ্গুল আমাজদর ড়েজজজদর
ড়দজকই নর্জক োয়। আমরা সিসময়ই সু খ্শাড়ন্ত চ্াই। ড়কন্তু
আমাজদর একান্ত দিষড়য়ক আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও িাহক
নকিলমাত্র আমরা ড়েজজরাই। নসগুজলা অেয নকউ ধারি ও িহে
করজিো এটা ভুজল ড়গজয় অপজরর নর্জক দুুঃখ্প্রাপ্ত হজয় শুধু ও
শুধুমাত্র মজের শাড়ন্তর জেয ড়েজজজদর নদাষ নঢজক অজেযর নদাজষর
ড়িচ্ার ড়িজেষি করজর্ িড়স। ড়কন্তু এজর্ িড়িজকর শাড়ন্ত পাওয়া
োয়। স্থায়ী শাড়ন্ত নপজর্ হজল আমাজদর অজেযর নদাষ নছজ
ড়েজজজদর নদাজষর ড়দজক আজলাকপার্ করা জরুরী। আর রীশচমা নর্া
িজলই নগজছে- "েড়দ শাড়ন্ত চ্াও মা! অজেযর েয়, ড়েজজর নদাষ
নদখ্জি।"
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরজি ড়িজ্ঞাপে
ড়দজর্ নোগাজোগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ...

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লগ।

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ।
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Award Winning Short Film Streaming Free
On Youtube
Produced by Pathikrit Films
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রড়িিাজরর দুপুর...

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

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং
এর ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড করার ড়লঙ্ক...

প্রড়র্ সপ্তাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা...

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং
এর ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই
আপোর অেুভূড়র্র কর্া।
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজগ? ের্ুে আর
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্।
ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কর্া Whats
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ।
সজঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো।
Whats App- 7501403002
Mail Id- netphoring@gmail.com
-ড়টম নেট ফড় িং
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাে করজর্ নমইল করুে
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্
করুে নেট ফড় িং ব্লগ।

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজগ েড়দ ড়েজজর নলখ্াও
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়ির্া
পাঠাে।

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

অিকাজশ
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষজয়
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে)
▪ অিুগল্প (২৫০ শে)
▪ নছাট গল্প (১০০০ শে)
▪ ি গল্প (২০০০ শে)
▪ প্রিে/ড়েিে (২০০০ শে)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শে)
▪ ড়িজেষিমূ লক নলখ্া (১৫০০ শে)
▪ ছড়ি (হাজর্ আোঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)
⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার
সাজর্ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো র্াকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজর্যড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং,
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস
আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজর্র অেু জপ্ররিা, জাোে
আপোর অড়ভজোগও।
পাজয় পাজয় ২৬৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্
ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ র্াকুে।
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা।
সময় নপজলই ড়ক হাজর্ র্ুজল ড়েজর্ ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাঠাজর্ পাজরে নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে।
Whats app No- 7501403002
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং
ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৬৫
২রা অজটাির, ২০২২
Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com
Whatsapp: 7501403002

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল
ড়িভাগীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
প্রচ্ছদ- োজজস মাহমুদ
নেট ফড় িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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পুেশ্চ
প্রড়র্িারই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কর্া
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিে, ছড়ি ইর্যাড়দ
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমাজদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

