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- ড়িজিক িাউড়লয়া, জাসড়মো খ্ারু্ে, 
র্ােড়জলাল ড়সড়িড়ক, লািেী দাস, রাজা নপািার, 
অড়মর্াভ দত্ত, িটু কত ষ্ণ হালদার, অড়িড়মত্র, পুলজকশ  
ও অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 
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ফড় িং কথা 
নেট ফড় িং এর পি নথজক সকলজক জাোই শুভ দীপািড়লর 
আন্তড়রক প্রীড়র্ ও শুজভচ্ছা। আড়িে মাজসর কত ষ্ণা ত্রজয়াদশীর ড়দে 
ধেজর্রাস অথিা ধেত্রজয়াদশী অেুষ্ঠাজের মধয ড়দজয় দীপািড়ল 
উৎসজির সূচ্ো হয়। েিরাড়ত্র উৎসি র্থা িাঙাড়লজদর দুজ ি্াৎসি 
নশষ হওয়ার ১৮ ড়দে পজর দীপািড়ল শুরু হয়। এড়দে নদজশর 
ড়িড়ভন্ন প্রাজন্ত কালীপূজাও হজয় থাজক। কড়থর্ আজছ নে দীপািড়লর 
ড়দে শ্রীরামচ্ন্দ্র নচ্ৌি িছজরর ড়েিিাসে নশজষ অজোধযা নফজরে। 
ড়েজজর পরমড়প্রয় রাজাজক ড়ফজর নপজয় অজোধযািাসীরা ড়িজয়র 
প্রদীপ নেজল সাড়জজয় নর্াজলে র্াজদর রাজধােীজক। আজলার 
উৎসজি আপোজদর সকজলর জীিে রড়ঙে হজয় উঠুক। মজে 
রাখ্জর্ হজি এই দীপািড়ল উৎসি হল আজলার উৎসি শজের েয়। 
র্াই শেিাড়জর নথজক দূজর থাকজর্ হজি সকলজক। আপোজদর 
আেন্দ নেে অেয কাজরা ড়েরােজন্দর কারি ো হজয় ওজঠ লিয 
রাখ্জর্ হজি নসড়দজকও। নকাে পশু-পাড়খ্-নক লিয কজর িাড়জ-
পটকা ছুুঁ জিে ো, িাচ্চাজদর সািধাজে রাখ্জিে। এিছজরর 
আজলার উৎসি আপোর পড়রিাজরর সকজলর সাজথ খু্ি আেজন্দ 
কাটুক এই প্রাথিো রইজলা। সকজল ভাজলা থাকুে, সুস্থ থাকুে। 
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সঙ্গী 

ড়িজিক িাউড়লয়া 
 

নচ্ো পথ 

একা একা োওয়াই োয়  

র্িু নেজর্ নেজর্ েড়দ নদখ্া নমজল পড়রড়চ্র্ মােুজষর। 

্জে-্জে পথ নশষ হয়  

নহাক দু’জজের ্ন্তিয আলাদা অথিা একই। 
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নমৌড়ল 

জাসড়মো খ্ারু্ে 

 

নমৌমাড়ছর িুজকর স্তজে োত্রা কজর ওজদর সন্তােজদর অোহাজর রাখ্া 
ড়িজিকিাে মােুষ আমরা। 

কর্ই ো সভয হজয়ড়ছ...! 

আমাজদর েজের প্রজয়াজজে হাুঁটুর ড়েজচ্ মুখ্থুিজ  পজ  আমরা সুখ্ 
আদায় কজর ড়েই। আমরাই নর্া মােুষ। 

কর্ই ো সভয হজয়ড়ছ...! 

নরাজ সকাজল ড়র্েজট ড়ভন্ন প্রজাড়র্র ড়ভন্ন স্বাজদর নখ্জুর নখ্জয় 
উপিাস করা সন্নযাসী আমরা। আমরাই নর্া মােুষ। 

কর্ই ো সভয হজয়ড়ছ...! 

আর্ঙ্ক আর ভজয়র রার্গুজলার নপছজে সর্য চ্াপা ড়দজয়, আমরাই 
নর্া সভযসমাজজর নো্য হজয়ড়ছ। আমরাই নর্া মােুষ। 

সভয সমাজজর নো্য হজয়ড়ছ। 

কর্ই ো সভয হজয়ড়ছ…! 
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নেষ্ঠ সম্পদ 

র্ােড়জলাল ড়সড়িড়ক 
 

অন্ধকারময় আকাশটা 

এর্িি মূলযহীে ড়ছল 

ড়কন্তু সূেিটা এজসই 

আকাশটাজর্ প্রাি আুঁকজলা। 

 

ওই নে সাদা কা্জগুজলা 

এজলাজমজলা উজ  নি াজচ্ছ 

ওগুজলা মূলযহীে 

ড়কন্তু ওগুজলাজর্ রু্ড়ম 

হৃদজয়র শে িসাও 

'ও'ও হজয় উঠজি সম্পদ 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৮ 

আর সম্পকি? 

নস নর্া একটা শে মাত্র 

ড়েষ্প্রাি কাজঠর ্ড়দ। 

 

েখ্ে রু্ড়ম ওজর্ 

আন্তড়রকর্ার আলপো আুঁকজি 

র্খ্ে হজয় উঠজি 'ও' 

প্রািময় সম্পকি, সম্পদ। 

 

এজসা আমরা 

প্রািময় সম্পজকি 

িনু্ধজত্বর ড়সুঁড়  ্ড়  

ো স্ব ি্ পেিন্ত হজয় থাকজি 

নেষ্ঠ সম্পদ...। 
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স্বপ্ন-শাখ্া 

লািেী দাস 

 

অজেকটা স্বপ্ন নদজখ্ড়ছলাম, জাজো নর্া? 

নসই দূর পাহাজ  পাড়  নদি নর্ামায় ড়েজয়; 

নেখ্াজে শে সাুঁজকার ড়ভজ  েীরির্া খু্ুঁজজি- 

নর্ামায় আমায় ড়িজর। 

মন্দ ড়ছল ো স্বপ্নটা, র্াই ো? 

দূর পাহাজ ই ড়মজশ ড়্জয়ড়ছজল রু্ড়ম, 

নফজল নরজখ্ড়ছজল অজেক ড়কছুই- 

জাড়ে, কখ্জো কেোর ড়ভজ ও র্া কুুঁড় জয় পাওয়া সম্ভি েয় আজ। 

িড্ড নলাভী ড়ছলাম িজলা! নর্ামায় ড়েজয়- 

র্াই নর্া সময় আজ এখ্াজে ড়েজয় এজসজছ আমায়, একাকীজত্বর 
ড়ভজ । 

েীল নরাজর্র মজর্া ভাড়সজয় ড়েজয় ড়্জয়ড়ছজল আমায়- 
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েড়দও নসটা স্বপ্ন ড়ছল! 

ভাড়িড়ে, নসই নরার্ আর কখ্জো নর্ামার ড়দজক িজয় োজি ো। 

এমেটা ড়ক হওয়ার কথা ড়ছল? হয়জর্া িা ড়ছল- 

ড়ক জাড়ে নকাে আচ্ছাদজে জড় জয়ছ আমায়- নরজখ্ ন্জছা 
সজঙ্গাপজের ্ভীরর্া, 

আসজল ড়ক িজলা নর্া- 

অজেকটা স্বপ্ন নদজখ্ড়ছলাম নর্ামায় ড়েজয়, স্বপ্ন নদখ্ড়ছ আজও- 

জাড়ে িুঝজি ো কখ্েও; 

র্িুও স্বপ্নটা নথজক োক আমার হজয়। 

আিার ো হয় নকাজো একড়দে দূর পাহাজ ই ড়মজশ োি; 

নর্ামার সাজথ: একরাশ স্বপ্ন হজয়।। 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়স্াজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-১৬ 

 

সন্ধযা ্ড় জয় রাড়ত্র নে কখ্ে হজয় ন্জছ, নস নখ্য়াল নেই 
ভাজলািাসার এই পাড়খ্দুজটার। ইিংজরড়জজর্ োজক িজল আিার, লাভ 
িার্িস। স্বাভাড়িকভাজিই, মীরা র্ার ড়েজজর িজর ড়ফজর নেজর্ 
পাজরড়ে। েড়দও, আজজকর এই রার্টা নেহার সাজথই র্ার নশায়ার 
কথা ড়ছল! 

অরূপ আর মীরার ্াজয় হালকা একড়ট চ্াদর ড়িড়ছজয় রাখ্া। অরূপ 
োক নর্জক িুজমাজচ্ছ। মীরা চ্াদরটা একটু হার্ ড়দজয় নটজে নরজখ্, 
অরূজপর িুজকর ওপজর মাথা ড়দজয় শুজয়ড়ছল। নস একটু ে জর্ই, 
র্ার নচ্াখ্টা ধীজর ধীজর নস খু্লল এিিং িুঝজর্ পারল— নস অেয 
নকাথাও রজয়জছ। নচ্াখ্ খু্জল র্াকাজর্ই, অরূজপর মুখ্টা সিার 
আজ্ নস নদখ্জর্ পারল। মীরাজক িুমন্ত অিস্থায় অরূপ নদখ্জর্ ো 
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পারজলও, মীরা অরূপজক নদখ্জর্ পারল। িুড়মজয় থাকজল, অরূপজক 
খু্ি সুন্দর নদখ্ায়! মজে হয় নেে, ন্ালাড়প নঠাুঁটওয়ালা একজে 
ড়েষ্পাপ ড়শশু চু্পড়ট কজর শুজয় রজয়জছ। 

মীরা র্ার ড়দজক ড়কছুিি র্াড়কজয় রইল। নস র্ার চু্লগুজলা হার্ 
ড়দজয় নেজ  ড়ফসড়ফস কজর িলল, “আমার নসাোটা ড়ক আজ উঠজি 
ো? কর্িি িুজমাজি আর! আমাজদর নর্া নেজর্ হজি। এই ন্া— 
উঠজি ো! ড়খ্জদ নপজয়জছ নর্া... ধযার্!” এই িজল নস অেড়দজক 
িুজর ন্ল। 

অরূপ ধীজর ধীজর নচ্াখ্টা খু্জল, পাজশ রাখ্া র্ার নমািাইলটা ড়েজয় 
সময় নদখ্ল— ড়র্েজট সার্াশ। চ্াদর নছজ  উজঠ নস মীরাজক 
িলল, “নদজখ্ছ? সময় কীভাজি ্ড় জয় ন্জছ!” 

র্ারা দু’জজে ড়মজল ির গুড়ছজয় নিজরাজর্ নিজরাজর্ প্রায় সাজ  
ড়র্েটা নিজজ ন্ল। েীজচ্ নেজম র্ারা দুজজে ড়মজল মীরার 
নহাজেজল ন্ল এিিং নসখ্াে নথজক িযা্পত্র ড়েজয় িাইজর এজস 
দুজজে ড়মজল সামজের একটা ‘চ্২০ িণ্টা’ োজমর নরেুজরজে ন্ল। 
নসখ্াে নথজক র্ারা রাজত্রর খ্াওয়া নভারজিলা সারল। 
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মীরা িলল, “নশাজো ো? রাড়ত্র নর্া নশষ হজয়ই ন্ল... আড়ম 
ভািড়ছ নে, এখ্ে আর ফালরু্ ্াড় জর্ ড়্জয় ড়কই আর হজি! এর 
নচ্জয় নর্া ভাজলা নেজেই োই।” 

অরূপ িলল, “হযাুঁ, ড়ঠক। আর আড়মও নভজি নদখ্লাম... অজেক 
জাড়েি-ও হজি, আিার অজেক সময়ও লা্জি ্াড় জর্ কজর ন্জল। 
এর নচ্জয় নর্া ভাজলা, নেজে কজর োওয়া।” 

“হযাুঁ, ওটাই... আর নশাজো? আমার ড়টড়কট েষ্ট হজি, নহাক... ড়কন্তু 
আড়ম নর্ামার সাজথই নেজে োজিা, এড়স কাম ায়। নেভাজিই নহাক, 
রু্ড়ম আমার সাজথই োচ্ছ... আর এখ্েই রু্ড়ম নসটার িযািস্থা 
করজি।” মীরা অরূজপর দুজটা হার্ ধজর ড়েজয় িলল। “রা্ করজল 
ো নর্া? োজি নর্া আমার সাজথ?” 

অরূপ নহজস িলল, “হযাুঁ ন্া, োজিা। নদড়খ্, নেশজে ন্জলই 
একটা িযিস্থা হজি। ওটা ড়েজয় ড়চ্ন্তা ক’নরা ো, আমরা একসাজথই 
োজিা। আর নর্ামাজক নর্া একা ছা াই োজি ো...” 

নরেুজরে নথজক নিড়রজয় র্ারা নেশজে ড়্জয় নপৌঁজছজছ। র্খ্ে 
নভার হজয় এজসড়ছল। র্াজদর নচ্াজখ্ িুম। র্াজদর ভা্য ভাজলা 
থাকায়, এড়স কাম ার ড়টড়কটটাও নপজয় ন্জছ। নেেটা ইড়র্মজধয 
হাও া নেশে নথজক নছজ  ড়দজয়জছ। অরূপ িলল, “সড়র্যই মীরা! 
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আড়ম খু্ি ড়মস করি, জাজো? এসি ড়দে আর পাওয়া োজি ো। 
এসি ন্াজেে নর্ইস... আশুজর্াষ কজলজ। কজলজজর কর্ 
নেন্ডস। হাাঃ!” 

জােলার ধাজর মুখ্ কজর রাখ্া অরূজপর ড়দজক র্াড়কজয় িলল, 
“নসটাই!” 

মীরা অরূজপর পাজশ িজস নহায়াটসযাজপ েযাটাস নদখ্ড়ছল। হঠাৎ 
র্ার ড়ক একটা মজে হওয়ায়, নস িলল— “আচ্ছা! রু্ড়ম একড়দে 
আমায় িলড়ছজল নে, নর্ামার োড়ক ফােি লাভ ড়ছল? আমায় ড়কছু 
িলজি নসই ড়িষজয়?” 

অরূপ জােলার িাইজর নথজক মুখ্ সড়রজয় মীরার হাজর্র ওপর হার্ 
নরজখ্ িলল, “ছাজ া নর্া এসি এখ্ে...” 

মীরা িলল, “ো ো! শুড়ে... িজলা ো! এখ্ে নর্া আমরা ফাুঁকাই 
িজস থাকি র্াছা াও।” 

“আচ্ছা ড়ঠক আজছ, িলড়ছ। ড়কন্তু একটা শর্ি আজছ, নকাজোরকম 
খ্ারাপ রু্ড়ম পাজি ো। কথা দাও?” 

“আজর ো ন্া! পাে ইস পাে। রু্ড়ম নর্া সারাটা জীিে-ই এখ্ে 
আমার। এজর্ই আড়ম খু্ড়শ।” (চ্লজি) 
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িজ্ির ি ি্মূল 

রাজা নপািার 
 

ি্ি ড়েধিারজি ি ি্মূল, 

সিংখ্যা দুই সমাে, 

ধেী ্রীি দাড় -পািা, 

রক্ত মািংজস প্রমাি। 

অঙ্ক নহাক িা ড়িজ্ঞাে, 

্জিষিার ড়িভা্, 

ইড়র্হাস আর ভূজ্াল, 

মুখ্জস্থর স্বভাি। 

প াশুো অসহয িড়ল, 

ওয়াে টু নটে, 

িনু্ধত্ব ক্লাস টুজয়লভ, 

পাথিকয নদে। 
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কজলজ পাশ সাড়টিড়ফজকট, 

সকল দরজায় নিাজর, 

আড়ম এখ্ে সামােয, 

ড়শড়িজর্র পজর। 

হজিা আড়ম প্রড়র্ড়ষ্ঠর্, 

ভাড়ি নরাজ নভাজর, 

স্বপ্ন োড়ক চ্াষীর িাসা, 

অন্ন নজা্ায় নমাজর। 

মেুষযত্ব ্ঠে নহাক, 

আড়দম মােুষ র্ম, 

গুহার নথজক একজশা র্লা, 

সকল র্জর সম।। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৮ 

অর্ত ড়ি এিিং কামো-িাসো 

অড়মর্াভ দত্ত 

 

নক নেে িুজকর পজর অ্ড়ির্, 

অড়িরাম নফজল িাস-প্রিাস, 

আড়দম ড়চ্ত্রড়লড়প কাজছ এজস ভাজলাজিজস, 

সু্ড়ন্ধর্া; ড়দজয়ছ জীিজে রড়ঙে আিাস। 

অশান্ত নকশরাড়শ নখ্লা কজর, 

অেুচ্চাড়রর্ নর্ামার দুই ওষ্ঠদ্বজয়। 

েজল দীপড়শখ্া দুরুদুরু কড়ম্পর্ অন্তমিজে, 

অজাড়ের্ মোকাজশর পার্ায় ড়েভিজয়। 

অর্তি িার্াস নছাুঁয়ায় জাজ্ ড়চ্ত্রকলা গুহা্াজত্র, 

আড়দম আজলায় র্রঙ্গাড়য়র্ দ্বন্দ্বািাজর্,  

অড়িকল উথাড়লপাথাড়ল উতু্তঙ্গ নেউজয়। 
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উৎসজির জঞ্জাল নেে পড়রজিশ দূষজির কারি ো 
হয়- িটু কত ষ্ণ হালদার 

 

উৎসি সম্পজকি ড়িিকড়ি রড়ি ঠাকুজরর ভাষায় "মােুষ উৎসি কজর, 
মােুষ নেড়দে আপোর মেুষযত্ব শড়ক্ত ড়িজশষ ভাজি স্মরি কজর, 
ড়িজশষ ভাজি উপলড়ি কজর নসইড়দে। প্রড়র্ড়দে মােুষ িুদ্র ড়দে 
একাকী, ড়কন্তু উৎসি এর ড়দজে িতহৎ মােুষ, নসড়দে নস সমস্ত 
মােুজষর সজঙ্গ একাত্ম হইয়া িতহৎ, নসড়দে নস সমস্ত মেুষযজত্বর 
শড়ক্তর অেুভি কড়রয়া মহৎ"। 

উৎসি িলজর্ মূলর্ আেন্দময় অেুষ্ঠােজক নিাঝায়। এর মজধয 
ড়দজয় িযড়ক্ত ড়িজশষ কাজরা একার েয় সিার আেন্দ প্রকাশ পায়। 
ঋরু্ বিড়চ্ত্রযময়, আত্ম-প্রকাজশর রঙ্গ-মজে ভারর্িজষি ড়িড়ভন্ন ধমিীয়, 
সামাড়জক, ও সিংস্কত ড়র্ক উৎসি পাড়লর্ হয়। এই উৎসি জীিজের 
ছন্দপর্ে, প্রড়র্ড়দজের একাকীত্বর্া, েিড়েকা, আত্মার ড়দ্ন্ত 
প্রসাজরর চ্লমাে োে। উৎসজির মজধয ড়দজয় সামাড়জক সমিয় এর 
ড়িকাশ িজট। মােুষ মােুজষর সম্প্রীড়র্র নমল িন্ধে িজট। 
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প্রড়র্ড়দজের কমিিযস্তর্া নথজক নথজক মুড়ক্তর একমাত্র উপায় হল 
উৎসি। 

ড়িজির কাজছ ভারর্িজষির সিি ধমি সমিয়ক নদশ ড়হসাজি 
পড়রড়চ্র্। র্াই িছজরর ড়িড়ভন্ন সমজয় ড়িড়ভন্ন ধরজের উৎসি নলজ্ 
থাজক ভারজর্। কখ্েও কখ্েও এই উৎসি এর সীমাো ছাড় জয় 
প্রভাি নফজল আন্তজিাড়র্ক পেিাজয়। জার্, ধমি ড়েড়িিজশজষ নমজর্ 
ওজঠ নর্মড়ে এক ি  উৎসি হল দু ি্াপূজা। এই পূজাজক ড়িজর 
সমগ্র িাঙাড়ল ড়হনু্দ জাড়র্র সিংস্কত ড়র্মেস্ক মজোভাি, আজি্ 
সমূ্পিিরূজপ প্রকাশ পায়। িছজরর এই কটাড়দে উৎসজির নরশ-নক  
ড়িজর উন্মাদোর র্ীব্র মাত্রা ছড় জয় োয় আর নসই আেন্দ অেয 
কাজরা দুাঃজখ্র কারি হজয় দাুঁ ায় অজেক নিজত্র। র্জি মাথায় 
রাখ্জর্ হজি, আপোর আেন্দ উচ্ছ্বাস আজি্ নেে অজেযর দুাঃজখ্র 
কারি ো হজয় দাুঁ ায়। 

এই ড়িশাল আয়র্ে নদজশ উৎসি পালে করজর্ ড়্জয় আমরা 
ড়েজজরাই ড়েজজজদর ড়িপদ নর্জক আেজছ। একড়ট উৎসি পালে 
করজর্ নেমে িহু অথি িযয় হয় নর্মে েম। রড়ঙে আজলার 
নরাশোই নর্ র্ালা সাজাজো বেজিদয ছুুঁজর্ পাজরো দাড়রদ্রর্া। 
নকাড়ট নকাড়ট অথি িযয় কজর উৎসজির আজয়াজে করা হয় নর্মেই 
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পূজার নশজষ উড়চ্ছষ্ট, আিজিো নজজে শুজে ড়েজিপ করা হয়, 
নলাকালজয়, েয় নর্া ্ঙ্গার জজল। আিার ধমিীয়, আচ্ার, অেুষ্ঠাে, 
সতজেশীলর্া, সিংেজমর নি াজাল নভজঙ ড়দজয় নেশাজর্ আসক্ত হজয় 
োোড়িধ অসামাড়জক, ড়েয়ম ড়িজরাধী, কােিকলাপ ড়দজে-ড়দজে নিজ  
চ্লজছ। রাজনেড়র্ক নিজত্র েয়, ধমিীয় আচ্ার-অেুষ্ঠােজক ড়িজর 
এমে অসামাড়জকর্া, অশালীের্া সমাজজর পজি ড়কন্তু অর্যন্ত 
ভয়ািহ ও িড়র্কারক হজয় উঠজর্ পাজর। েুি সমাজজর লা্াম 
ছা া উিীপোজর্ প্রািহােী িটজছ ড়েজজজদর এিিং সমাজজর 
অজেজকর। উৎসি একই সজঙ্গ জল দূষি, সামাড়জক দূষজির কারি 
হজয় দাুঁ াজচ্ছ। উৎসি িহু মাজয়র নকাল খ্াড়ল করজছ, িহু 
পড়রিাজরর নচ্াজখ্র জজলর কারি হজয় দাুঁ াজচ্ছ। 

সামাড়জক জীি ড়হজসজি পড়রজিশজক সুস্থ রাখ্ার দাড়য়ত্ব ড়কন্তু 
আমাজদর। সিিজিজত্র পড়রজিশ েড়দ দূড়ষর্ হয়, র্াজর্ ভয়ােকভাজি 
িড়র্গ্রস্ত হজি জীি কুল, আমাজদর ভড়িষযর্। ির্িমাে সমাজ 
িযিস্থায় দাুঁড় জয় প্লাড়েক িযা্ পড়রজিশ দূষজির নিজত্র হুিংকার 
হজয় দাুঁ াজচ্ছ। সরকার ক া হজর্ পদজিপ ড়েজয় প্লাড়েজকর িযা্  
িজিে নথজক িযহর্ করজর্ পাজরড়ে ো ড়কো দূষজির মাত্রা িাড় জয় 
রু্লজছ। শুধু সরকার েয় সামাড়জকভাজি প্লাড়েকজক িজিে করার 
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দাড়য়ত্ব ড়কন্তু আমাজদর। প্লাড়েক ড়িজরাধী অড়ভোে চ্াড়লজয়ও িহু 
নিজত্র নদখ্া ন্জছ ি  ি  উৎসজি প্লাড়েজকর িযিহার নিড়শ 
মাত্রায় হজচ্ছ। এসি নিজত্র  ড়িজশষ েজর-নদওয়া দরকার। শুধু 
প্রশাসড়েক দাড়য়ত্ব েয়, েুি সমাজজকও সমাজ িা পড়রজিশ 
িাুঁচ্াজোর দাড়য়ত্ব কাজধ ড়েজর্ হজি। আিার নেখ্াজে-নসখ্াজে পাে, 
গুটখ্ার ড়পক নফজল িদজল নদয় নসৌন্দেি এর মােড়চ্ত্র। 

মােি শরীজরর সিজথজক গুরুত্বপূিি অঙ্গ হল ড়লভার। ড়লভারজক 
সুস্থ রাখ্ার দাড়য়ত্ব আমাজদর। ড়লভার পড়রচ্েিার অভাজি সতষ্ট হয় 
োোে মারি িযাড়ধ। ড়লভাজরর নকাে সমসযা হজলই র্ৎিিাৎ 
আমরা র্াক্তাজরর কাজছ ড়্জয় পরামশি ড়েজর্ থাড়ক। ড়কন্তু প্রাকত ড়র্ক 
পড়রজিজশর ড়লভার েষ্ট হজল, র্াজক নক র্াক্তাজরর কাজছ ড়েজয় 
োজি? এই মহাে দাড়য়ত্ব নর্া আমাজদর কাুঁজধর উপজর থাজক। 

মজে রাখ্জর্ হজি উৎসি হল অোড়িল সুজখ্র আেন্দ। এজর্ 
সামাড়জক দূষি ড়কিংিা কাজরা নচ্াজখ্ জল কাময েয়। র্িুও 
উৎসজির আেজন্দ আমরা সিাই সামাড়জক ড়কিংিা পড়রজিশ দূষি 
দূষি নখ্লায় নমজর্ উড়ঠ। উৎসজির জঞ্জাল েত্রর্ত্র ড়েজিপ ো 
কজর, নকাথায় নফলজল পড়রজিশ দূষি হজি ো র্ার পড়রকেো 
আজ্ নথজকই গ্রহি করা উড়চ্র্ সরকার এিিং জে্জির। 
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একটু নভজি নদখ্ার অেুজরাধ জাোই, অড়চ্জরই িজয় আেড়ছ মতরু্যর 
পজরায়াো ড়কিংিা ড়েজজজদর কড়ফজের ্র্ি আমরা ড়েজজরাই খ্েে 
কজর চ্জলড়ছ। জাড়ে ো এর নশষ নকাথায়। আমরা ড়েজজরাই েড়দ 
সজচ্র্ে ো হই র্জি এ পতড়থিী নে িসিাজসর অজো্য হজয় োজি 
র্া িলার অজপিা রাজখ্ ো। কারি পড়রজিজশর নচ্াজখ্র জল 
জীিকুল ধ্বিংজসর অেযর্ম প্রধাে কারি, এটা নেে আমরা নকাে 
মজর্ ভুজল ো োই। 
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আুঁধার 

অড়িড়মত্র 
 

আড়ম আুঁধাজরর পজথ হাুঁড়টড়ে, 

আুঁধার আমার সঙ্গী হজয়জছ। 

র্াও আড়ম ভরসা রাড়খ্, 

র্ার পজর আসজি আজলা! 

নসই আজলার নখ্াুঁজজই কখ্ে 

সময় নকজট োয়... 

জীিে নকজট চ্জল। 

জাড়ে ো, এজক ড়ক 

জীিে িলা োয়? 
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আত্ম-কথে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ 
 

রু্ড়ম নেখ্াজে হার্টা নছজ ড়ছজল ড়ঠক নসখ্াজেই দাুঁড় জয় আড়ছ 
আজও...।  
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী 
 

सुभाषितम्- 

कदषथितस्याषि षि धैर्िवृत्तेः  न शक्यतत धैर्िगुणेः  प्रमार्ष्ुिम्। 

अधोमुखस्याषि कृतस्य वह्त ेः  नाधेः  षशखा र्ान्ति कदाषिदतव।। 

 

সুভাড়ষর্ম্- 

কদড়থির্সযাড়প ড়হ বধেিিতজত্তাঃ ে শকযজর্ বধেিগুিাঃ প্রমাষু্টিম্। 

অজধামুখ্সযাড়প কত র্সয িজনাঃ োধাঃ ড়শখ্া োড়ন্ত কদাড়চ্জদি ।। 

 

উচ্চারি - 

কদড়থির্সয অড়প ড়হ বধেিিতজত্তাঃ ে শকযজর্ বধেি গুিাঃ প্রমাষু্টিম্। 

অধাঃ মুখ্সয অড়প কত র্সয িজনাঃ োধাঃ ড়শখ্া োড়ন্ত কদাড়চ্ৎ এি ।। 
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সরলাথি - 

অজেক প্রকাজরর আিার্ নপজয়ও বধেিশীল মােুজষর বধেি েষ্ট করা 
সম্ভি েয়, নেমে অড়ির মুখ্ েীজচ্র ড়দজক কজর ড়দজলও র্ার ড়শখ্া 
কখ্েও েীচু্ হয় ো। 

 

ড়ে্ূঢ়াথি - 

ড়িড়ভন্ন প্রকাজরর আিার্, অপমাে, ড়েন্দা, কাজজ অসফলর্া ইর্যাড়দ 
নপজয়ও গুেিাি, পড়ির্ ও বধেিশীল মােুজষর বধেি রূপগুি কদাড়প 
েষ্ট িা িীি হজয় োয় ো। সিিদা ড়স্থরিুড়িজর্ বধেিিাে িা বধেিশীল 
হজয় থাজক, নেমে কজর অড়ির মুখ্ িা ড়শখ্া ড়েজচ্র ড়দজক কজর 
ড়দজলও র্ার ড়শখ্া কখ্জোই েীচু্ হয় ো। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নো্াজো্ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক 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 ড়পড়র্এফ র্াউেজলার্ করার ড়লঙ্ক... 

 

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

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই 
আপোর অেুভূড়র্র কথা। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজ্? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভা্ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজ্। 

সজঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজ্ নলখ্া নপাে করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল্। 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজ্ েড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তাঃড়মল 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 সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষজয় 
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিু্ে (২৫০ শে) 

▪ নছাট ্ে (১০০০ শে) 

▪ ি  ্ে (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আুঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা র্ক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়র্ সিাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার 
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়ঠকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৮ 

পাঠজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লা্জছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা্ 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 পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজো্ও। 

পাজয় পাজয় ২৬৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লা্জছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাঠাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলার্ করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল 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 আইড়র্ netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল র্ক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অেলাইে মযা্াড়জে নেটফড় িং 

ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৬৮ 

২৩নশ অজটাির, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকাঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা্ীয় সম্পাদোাঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 

প্রচ্ছদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিু্ে, ্ে, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


