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ফড় িং কথা 
এিাকরর ফুটিল ড়িশ্বকাকপ প্রমাি হকয় নেকে নে সড়িক পড়রকল্পো 
থাককল নোট দলগুকলাও অকপিাকত ত ি  দলগুকলাকক হারাকত 
পাকর। এই নখ্লাগুকলা জাোে নদয় নে পতড়থিীকত অসম্ভি িকল 
ড়কেুই নেই, নচ্ষ্টা থাককল সিই সম্ভিপর হয়। এরই মাকে েজর 
নকক কে জাপাকের নখ্কলায়া  ও সমথিককদর শতঙ্খলাকিাধ। 
এিাকরর ড়িশ্বকাকপ এড়শয়ার নদশগুকলার মকধয দড়িি নকাড়রয়ার 
পাশাপাড়শ সিকচ্কয় েজর নকক কে জাপাকের দুরন্ত ফুটিল। 
তাকদর এই উত্থাে সড়তযই চ্মকপ্রদ। আোমীড়দকে তারা নে আরও 
চ্মকক নদকি একথা িলাই োয়। নদকশ ড়ফকর নস নদকশর 
নখ্কলায়া রা িীকরর সম্মাে নপকয়কেে। জাপাে ড়িশ্বকাপ ড়জতকত 
পাকরড়ে ড়িকই তকি সককলর হৃদয় ড়জকত ড়েকয়কে। এিাকরর 
ড়িশ্বকাকপর নশষ আকটর ল াইকয় একক একক ড়িদায় ড়েকয়কে 
ব্রাড়জল, পতুিোল, নেদারলযান্ড তকি এখ্কো ল াইকয় আকে নমড়সর 
আকজিড়িো। ভারতীয় সমথিকরা আশায় িুক নিেঁকধকেে নে এিাকরর 
ড়িশ্বকাপ নেে নমড়সময় হয়। নশষ পেিন্ত ড়িশ্বকাপ নক ড়জতকি 
নসটা সময়ই িলকি ড়কন্তু অকেক গুরুত্বপূিি ড়িষয় ড়শড়খ্কয় ড়দকয় 
নেল এিাকরর ফুটিল ড়িশ্বকাপ। 
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নকারাস 

নরজাউল রহমাে 
 

এখ্ে-তখ্ে নজাৎস্নায় 

কড়িতায় ড়িষম নখ্কল 

তারাকদর নকারাকস ড়মকশ োকি 

সকল নপ্রড়মককর ভাকলািাসাগুকলা, 

নতামার-আমার-তাকদর িযাথাগুকলা 

োরা িন্ধ ককর রাকখ্ দরজা-জাোলায়। 
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স্তব্ধ-িাসা 

লািেী দাস 

 

ড়েস্তব্ধতা চ্াইড়েলাম ‘নসড়দে’ ড়কেুিি- 

কারিটা আজও অজাো। 

আসকল জােকত হয়কতা আড়মই চ্াইড়ে। 

নতামায় ড়িকর থাককল মুহূতিরাও আসকত নে িড্ড ভয় পায়, জাকো 
নতা নসটা িকলা? 

েলমকল আকলাকত েখ্ে নতামার মুখ্টা নভকস ওকি; তখ্েও নতা 
চ্াড়রড়দকক ড়েস্তব্ধতা িকয় োয়- 

নসটাও নতামার জাো। 

আকাশ ড়িকর েখ্ে কাকলা নমকিরা ওকলাট পাকলাট হয় চ্ারপাকশ- 

নসই শকেও নতা আড়ম শুধু নতামাককই খু্েঁড়জ,স্তব্ধতার আ াকল 

নসটাও নতামার অজাো েয়। 

জাকো তুড়ম সিটাই, তিুও আজ ড়েস্তব্ধ হিার ভাে ককর োও! 
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নেমেটা আজকাল আড়ম ককর থাড়ক নতামার মকতা। 

নভকিড়েকল ড়ক িকলা নতা? 

মুহূকতির নিকশ ড়েস্তব্ধ হকয় থাককত পারকিা ো! 

কিকো ো, আিারও িলড়ে নকাকোড়দেও ো। 

আজ নতামার ড়েস্তব্ধতার ভ্রুমটা নভকে োও সিার আকে, 
এমেভাকি মুক্ত ককর োও ড়েকজকক োকত স্তব্ধতাকতও চ্মক লাকে। 

অকেক ড়দে নতা হল; 

আজও নতামার আমার নসতুটা শুধু স্তব্ধতার, অসা তার। 

তাই চ্কলা ো, অসা তার িােঁধটা ড়িড়েকয় আিার ো হয় ‘নসড়দে’- 
এ ড়ফকর োই! 

নতামার আমার নসই স্তব্ধ িাসায়। 
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অমূলয রতে 

সম্পা চ্যাটাজিী 
 

মকোজিািু ড়শড়লগুড়  শহকরর একজে োমী িযািসায়ী। ওষুধ নথকক 
শুরু ককর, জামাকাপ , নহাকটল এরকম আকরা িহুরকম এর 
িযিসা আকে তার। সিটাই ড়তড়ে ড়েকজর পড়রশ্রম আর িুড়ির 
নজাকর দােঁ  কড়রকয়কেে। 

ড়শড়লগুড়  নথকক ড়কেুটা দূকর এক গ্রাকম তােঁর শশশি নককটকে। তােঁর 
িািা নপশায় ড়েকলে প্রাইমাড়র সু্ককলর ড়শিক, মা েতহিধু। ড়তে 
ভাইকিাকের মকধয সিকচ্কয় নোকটা ড়েকলে ড়তড়ে। িািা নপশায় 
প্রাইমাড়র ড়শিক হাওয়ায় খু্ি একটা ড়িলাসিহুল জীিে তােঁকদর 
ড়েকলা ো। তারমকধয তােঁর িক া দুকটা ড়দড়দ ড়েল। ড়তে ভাইকিাকের 
প াশুো, ড়দড়দকদর ড়িকয় এসি ককর তােঁর িািা খু্ি একটা 
টাকাপয়সা জমাকত পাকরেড়ে। 

মকোজিািু তােঁর ড়দড়দকদর নথকক িয়স এ অকেকটাই নোকটা 
ড়েকলে। তাই খু্ি নোকটা িয়স নথককই ড়তড়ে দাড়রদ্রতাকক খু্িই 
কাকের নথকক নদকখ্কেে। ফকল অল্প িয়স নথকক মকের মকধয 
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একটা নজদ ড়েল, নেভাকিই নহাক অকেক পয়সা নরাজোর করকত 
হকি। তাই ড়তড়ে নকাকোড়দে চ্াকরীর কথা ভাকিেড়ে। প াশুোর 
পাশাপাড়শ িযিসা করকত শুরু ককরে। এভাকি ড়দে চ্লকত থাকক, 
একসময় ড়তড়ে ো ো নচ্কয়ড়েকলে সি স্বপ্ন িাস্তকি রূপান্তড়রত হয়। 
ড়তড়ে ড়শড়লগুড়  শহকর িাড়  ককরে, িািা-মাককও নসখ্াকে ড়েকয় 
আকসে। এরপর ড়েকজ ড়িকয় ককরে। ড়িকয়র দু-িের পকর 
দূেিাষষ্ঠীর ড়দে তােঁর পুত্রসন্তাে এর জন্ম হয়। সি ড়কেু নেে 
পড়রপূিি, নকাকো ড়কেুরই আর অভাি নেই। 

আলাপ মকোজিািুর একমাত্র সন্তাে। নোকটাকিলা নথকক িািা, মা, 
িাকুমা, িাকুরদা সিার খু্ি আদর এই আলাপ িক া হকত থাকক। 
িািার প্রচু্র টাকা, তাই নকাকোড়দে নকাকোড়কেুর অভাি নস 
নিাকেড়ে। ফকল টাকাপয়সার মূলযটাই নোকটাকিলা নথকক িুেকত 
নশকখ্ড়ে। এভাকি ড়িলাসিহুল জীিে এর মকধয আলাপ একটু একটু 
ককর িক া হকত থাকক। 

অকেক িনু্ধিান্ধি ড়েল তার ড়িকই ড়কন্তু তিুও একটা অহিংকার সি 
সময় আলাপ এর মকধয থাককতা। ড়েকজকক িনু্ধকদর মকধয নশ্রষ্ঠ 
িকল মকে করকতা। 
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রাত নজকে পাড়টি করা, নিারাকফরা এসি তার ড়েতযড়দকের িযাপার 
ড়েল। মকোজিািু অকেকিার এই ড়েকয় রাোরাড়েও ককরকেে। ড়কন্তু 
মকোজিািুর স্ত্রী রমাকদিী িকলে নে সময় হকল সি ড়িক হকয় 
োকি। আর আমাকদর ো ড়কেু আকে একড়দে সিই নতা ওরই 
হকি। এখ্ে ককলকজ প কে, একটু জীিেটাকক উপকভাে ককর 
ড়েক। স্ত্রীর এই কথাটা মকোজিািু মােকত ো পারকলও চু্প ককর 
থাককে। 

মকোজিািু মকে মকে ভাকিে নে এভাকি তার নেকলকক ড়তড়ে 
নকাকোড়দেই টাকার মূলয নিাোকত পারকিে ো। অেযড়কেু একটা 
উপায় নির করকত হকি। ড়তড়ে নভকিই চ্কলে এিিং নভকি নভকি 
অিকশকষ একটা উপায় ও নির ককরে। এিার নসটা প্রকয়াে করার 
জেয সড়িক সময় এর অকপিা করকত থাককে। 

এড়দকক আলাপ এর এিার একুশ িের পূিি হকি। অকেক িের 
পকর এিার দূেিাষষ্ঠীর ড়দেই তার জন্মড়দে পক কে। একড়দকক 
িাড় কত দূেিাপূজা আর অেযড়দকক আলাপ এর জন্মড়দে, নসই 
উপলকিয িাড়  এককিাকর জমজমাট। ভাইকপার জন্মড়দে আর 
িাড় কত দূেিাপুকজা নসই উপলকি আলাপ এর দুই ড়পড়স তােঁকদর 
পড়রিার ড়েকয় আসকিে, তারপর আলাপ এর মামািাড় র সিাই 
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আসকিে, এই ড়েকয় রমাকদিী খু্িই িযস্ত। জন্মড়দে এ ড়ক ড়ক 
করকিে এই ড়েকয় সারািি ড়তড়ে নফাে এ সিার সাকথ আকলাচ্ো 
করকেে। 

এরমকধয একড়দে সন্ধযাকিলায় আলাপ একস িকল নে, নস তার 
জন্মড়দে িাড় কত পালে করকত চ্ায় ো, আর দূেিাপুকজাকতও 
িাড় কত থাকার তার নকাকো ইচ্ছা নেই। নস িনু্ধকদর সাকথ ড়সমলা 
িুরকত নেকত চ্ায়, আর নসখ্াকেই নস তার জন্মড়দে পালে করকত 
চ্ায়। নেকহতু তাকদর গ্রুকপ দু’জে টাকা ড়দকত পারকে ো, তাই 
তাকদর খ্রচ্ও আলাপ নদকি িকল ড়িক ককরকে আর তাো া 
নহাকটল খ্রচ্, নিারার খ্রচ্, খ্াওয়া, িাথিকি পাড়টি সি ড়মড়লকয় নস 
তার িািার কাকে ড়তে লি টাকা চ্ায়। 

এড়দকক জন্মড়দকে আলাপ িাড় কত থাককি ো তার মাকয়র ও মে 
খ্ারাপ হকয় োয়। ড়কন্তু নেকলর খু্ড়শর কথা নভকি ড়তড়ে মকোজিািু-
নক রাড়জ করাকোর নচ্ষ্টা ককরে। ড়তড়ে িকলে নে আলাপ এখ্কো 
নোট আকে, তাই এই িয়সটা একটু আেন্দ ককর ড়েক, এরপর 
নতা সারাজীিে িযিসাই করকত হকি। মকোজিািু তার স্ত্রী-নক 
আিার ও নিাোকোর নচ্ষ্টা ককরে। ড়তড়ে িকলে নে নেককাকো 
কাউকক হটাৎ ককর পাইলট এর ড়সকট িড়সকয় ড়দকল নেমে নস 
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নেে চ্ালাকত পারকি ো, তার জেয নেড়েিং দরকার। ড়িক নসরকমই 
িযিসা সামলাকিা িলকলই িযিসা সামলাকো োয় ো, তার আকে 
িযিসা সামলাকো ড়শখ্কত হয়। 

এরকম অকেক কথা িলার পরও েখ্ে আলাপ এর মা ড়কেুকতই 
মােকত চ্াে ো তখ্ে মকোজিািু িকলে নে ড়তড়ে টাকা নদকিে 
ড়কন্তু একটা শকতি। একত আলাপ ও রমাকদিী দু’জকেই খু্ি খু্ড়শ 
হকয় োয়। আলাপ িকল নস নেককাকো শতি পূরি করকত রাড়জ। 

তখ্ে মকোজিািু িকলে নে, আোমীকাল মহালয়া, আর আলাপ 
এর পরীিা। কালকক আলাপ েড়দ ড়েকজ সৎপকথ পড়রশ্রম ককর 
মকোজিািু নক পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে ককর একে নদয় তাহকল 
মকোজিািুও আলাপ-নক জন্মড়দে উপলকিয ৩ লি েয় ৫ লি 
টাকা নদকিে। আলাপ খু্ি খু্ড়শ হকয় োয়, এিিং মকে মকে ভাকি 
িািা একতা সহজ শতি রাখ্কলা, পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে করা এমে 
ড়ক িযাপার, নস কালককই পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে ককর তার িািার 
হাকত নদকি এিিং িািার নথকক পােঁচ্ লি টাকা নেকি। ড়ক মজা 
হকি। ড়সমলাকত িনু্ধকদর সাকথ ড়ক ড়ক করকি এটা ভািকত ভািকত 
আলাপ িুড়মকয় পকর। 
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মহালয়ার ড়দে নভাকর সিাই মহালয়া নশাোর জেয তা াতাড়  িুম 
নথকক ওকি। ড়কন্তু আলাপ তখ্েও িুড়মকয়। মকোজিািু আলাপ এর 
িকর ড়েকয় তাকক নিকক নতাকল এিিং শকতির কথা মকে কড়রকয় 
নদয়। আলাপ নকাকোড়দে ে’টার আকে িুম নথকক উকিকে িকল মকে 
পকর ো। আজকক একতা নভাকর তার িুম নথকক উিকত ইচ্ছা 
করড়েকলা ো, ড়কন্তু নকাকো উপায় নেই, িািার নদওয়া শতি তাকক 
পূরি করকতই হকি।এটা নভকি সকাকল হালকা ড়কেু নখ্কয় নস 
নিড়রকয় পকর। 

িািার ড়েকদিকশ তাকক পাকয় নহেঁকট নিকরাকত হয়। িাইক িা োড়  
নস আজকক িযিহার করকত পারকি ো। আর তাো া দু’জে নলাক 
আকে তাকক পাহারা নদওয়ার জেয। নস োকত কাকরা কাকে ধার 
ককর িা নকাকো অসৎ উপায় অিলম্বে ককর তার িািাকক টাকা ো 
নদয় নসটা তারা নদখ্কি। একমাত্র পড়রশ্রম ককর, সৎপকথই তাকক 
পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে করকত হকি। 

িাড়  নথকক নিড়রকয় আলাপ নেে একটা মহাসমুকদ্রর মকধয পক  
োয়। নস এতিি নে কাজটাকক একতা সহজ িকল মকে ককরড়েকলা, 
নসটাই তার কাকে এখ্ে খু্ি কড়িে িকল মকে হকচ্ছ। িহু নিারািুড়  
করার পকরও নস িুেকত পাকর ো, নে ড়কভাকি নস পােঁচ্কশা টাকা 
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উপাজিে করকি। এভাকি িুরকত িুরকত তার খু্ি ড়খ্কদ নপকয় োয় 
এিিং হটাৎ ককর তার মাথায় একটা িুড়ি ও চ্কল আকস টাকা 
উপাজিে করার। 

নস একটা নরসু্টকরকি প্রকিশ ককর। এই নরসু্টকরকি নস আকরা 
অকেকিার একসকে ড়কন্তু নসটা িনু্ধকদর সাকথ নখ্কত। এভাকি কাজ 
খু্েঁজকত নস নকাকোড়দে আকসড়ে। তার খু্ি লজ্জা হকত থাকক। তিুও 
িািাকক নদওয়া শতি তাকক পূরি করকতই হকি, এটা ড়চ্ন্তা ককর 
নস নরসু্টকরি এর মাড়লক-নক িকল নে তার একটা কাকজর খু্ি 
দরকার। অেয নকাকো কাজ খ্াড়ল ো থাকায় মাড়লক তাকক রান্নার 
কাকজ সাহােয করা আর িাসুে মাজার কাজ নদয়। 

আলাপ নকাকোড়দেই িাড় র নকাকো কাজ ককরড়ে। তাই নকাকো 
কাজই নস ড়িক ভাকি করকত পারড়েকলা ো। সিড়জ কাটকত ড়েকয় 
নস হাত নককট নফকল, আিার নসই কােঁটা হাত ড়েকয়ই তাকক িাসুে 
মাজকত হয়। আলাপ এর তার মাকয়র কথা খু্ি মকে প কত থাকক। 
তার মা ককতা েত্ন ককর আলাপ নক নখ্কত নদয়, এসি নভকি 
আলাপ এর নচ্াকখ্ জল চ্কল আকস। চ্াড়রড়দকক ককতা আেন্দ, 
মহালয়া উপলকি সিাই িনু্ধকদর সাকথ আড্ডা ড়দকচ্ছ, নরসু্টকরকি 
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খ্াকচ্ছ, আলাপ এরও এসি করকত খু্ি ইচ্ছা ককর। তিুও িািাকক 
নদওয়া শতি পূরি করকত নস প্রািপি নচ্ষ্টা করকত থাকক। 

এভাকি ড়দে নশষ হকয় োয়। নরসু্টকরি িন্ধ হওয়ার পকর আলাপ 
মাড়লক এর কাকে টাকা চ্ায়। তখ্ে নরসু্টকরি এর মাড়লক তাকক 
ড়তেকশা টাকা নদয়। আলাপ িকল তার পােঁচ্কশা টাকার খু্ি দরকার। 
নরসু্টকরি এর মাড়লক নসটা ড়দকত রাড়জ ো হাওয়ায় আলাপ 
ড়তেকশা টাকা ড়েকয়ই িাড় র উকিশয রওো নদয়। সারাড়দে এর 
অক্লান্ত পড়রশ্রকম নস হােঁটকত পারড়েকলা ো। আিার এই টাকা নথকক 
টাকা খ্রচ্ ককর নস নটাকটা ককর িাড়  োকি নসটাও নস পারড়েকলা 
ো। ফকল অকেক কষ্ট ককর নহেঁকটই নস িাড়  ড়ফরকলা। 

িাড় কত একস নস তার িািাকক সারাড়দে ড়ক ড়ক ককরকে তা জাোয় 
এিিং নস পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে করকত পাকরড়ে জেয তার িািার 
কাকে িমা ও নচ্কয় নেয়। নস ভাকি তার একতা পড়রশ্রকমর কথা 
শুকে তার িািা ড়েশ্চই খু্ি কষ্ট পাকি। ড়কন্তু মকোজিািু নকাকো 
কষ্ট প্রকাশ ককরে ো। ড়তড়ে আলাপ এর কাে নথকক ড়তেকশা 
টাকার নোট ড়েকয়, তার িদকল আলাপ এর হাকত ড়ত্রশটা দশ 
টাকার ককয়ে ধড়রকয় নদে এিিং িকলে নে আলাপ নেে ফুকলশ্বরী 
েদীর ড়ব্রকজর ওপর ড়েকয় তার জেয অকপিা ককর। 
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সারাড়দে এর পড়রশ্রকম আলাপ খু্িই ক্লান্ত ড়েল। তারপর আিার 
নস নহেঁকট িাড়  ড়ফকরকে। আিার নহেঁকট ফুকলশ্বরী েদীর ড়ব্রজ এর 
ওপর োওয়ার িমতা আলাপ এর ড়েল ো। ড়কন্তু তিুও িািার 
কথা নস অমােয করকত পাকরড়ে। িহু কষ্ট ককর নহেঁকট নস ফুকলশ্বরী 
েদীর ড়ব্রজ এর ওপর নপৌঁোয়। 

অকেকিি অকপিা করার পকর নস নদখ্কত পায় মকোজিািু োড়  
ককর নসখ্াকে আসকলে। এিার আলাপ এর খু্ি অড়ভমাে হয়। তার 
িািা েখ্ে োড়  ককর আসকিই তাহকল তাকক নকে নহেঁকট আসকত 
িলকলা। তিুও নস িািাকক ড়কেু ো িকল চু্প ককর দােঁড় কয় থাকক। 

এরপর মকোজিািু আলাপ এর হাত নথকক একটা ককয়ে ড়েকয় 
জকল েুক  নফকল নদে। আলাপ ড়কেু িুকে ওিার আকেই ড়তড়ে 
ড়িতীয় ককয়ে ও জকল েুক  নফকল নদে। আলাপ এিার ড়কেু 
িলকত োকি নদকখ্ মকোজিািু িকলে নে, তুড়ম নোকো কটা ককয়ে 
জকল পক কে, আর কটা ককয়ে এখ্কো নতামার হাকত আকে। 

আলাপ এর এখ্ে তার িািাকক অকেক স্বাথিপর একটা মােুষ িকল 
মকে হয়। আলাপ সারাড়দে ধকর ককতা কষ্ট ককর এই ড়তেকশা 
টাকা উপাজিে ককরকে। নস পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে করকত পাকরড়ে 
ড়িকই, ড়কন্তু নস নচ্ষ্টা নতা ককরকে। এই নচ্ষ্টার নকাকো দামই নেই 
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তার িািার কাকে? উকে পােঁচ্কশা টাকা উপাজিে করকত পাকরড়ে 
নদকখ্ সি টাকাগুকলাই জকল নফকল ড়দকচ্ছ। 

উকোড়ত্রশ োম্বার ককয়েটাও জকল নফকল ড়দকলে মকোজিািু। আর 
মাত্র একটা ককয়ে। আলাপ আর সহয করকত ো নপকর 
মকোজিািুর পাকয় ধকর নশষ ককয়েটা জকল ো নফলার অেুকরাধ 
ককর। 

মকোজিািু িকলে ড়িক আকে তুড়ম েখ্ে িলকো, আড়ম এই 
ককয়েটা জকল নফলকিা ো। নতামার প্রথম উপাজিে এর টাকা, এটা 
আমার কাকেও খু্ি মূলযিাে। আড়ম এটাকক সি সময় আমার 
কাকেই নরকখ্ নদকিা। আলাপ তিুও কােঁদকত থাকক। নসটা নদকখ্ 
মকোজিািু িকলে, আজকক তুড়ম পড়রশ্রম ককর ড়তেকশা টাকা 
উপাজিে ককরকো। আড়ম জাড়ে এজেয নতামাকক অকেক অকেক 
পড়রশ্রম করকত হকয়কে। আড়ম েখ্ে নসই পড়রশ্রম এর টাকা জকল 
নফকল ড়দড়চ্ছলাম, নতামার খু্ি কষ্ট হকয়কে। ড়কন্তু তুড়ম একিার 
নভকি নদকখ্া নতা, আড়ম সারাজীিে পড়রশ্রম ককর নে টাকা উপাজিে 
ককরড়ে, তুড়ম তার নথকক ককতা টাকা এভাকি েষ্ট ককরকো? 

আলাপ এিার ড়েকজর ভুল িুেকত পাকর। নস মকোজিািুকক জড় কয় 
ধকর িকল- িািা তুড়ম আজকক আমাকক নে ড়শিা ড়দকয়কো, 
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নকাকোড়দে নকাকো সু্কল-ককলজ আমাকক নস ড়শিা ড়দকত পাকরড়ে। 
আড়ম সিড়কেু িুেকত নপকরড়ে। নতামার ওপর এতিি নে অড়ভমাে 
হড়চ্ছল নসটা এখ্ে শ্রিায় পড়রিত হকয়কে। আড়ম নতামাকক কথা 
ড়দড়চ্ছ আড়ম নকাকোড়দে টাকা েষ্ট করকিা ো। আর নতামার সাকথ 
নথকক িযিসা একটু একটু ককর ড়শকখ্ নেকিা। আমার পােঁচ্ লি 
টাকার দরকার নেই। আড়ম িাড় কত সিার সাকথ পূজা আর আমার 
জন্মড়দে পালে করকিা। িনু্ধকদরককও িাড় কত আসকত িলকিা। 
আমার ড়দক নথকক তুড়ম আর নকাকো অড়ভকোে করার সুকোে 
পাকি ো। 

মকোজিািু নেকলকক িুকক জড় কয় ধকরে এিিং মা দূেিাকক অকেক 
ধেযিাদ জাোে এিিং মাকক িকলে এিের িািা-নেকল দু’জকে ড়মকল 
মাকয়র পূজাকত অিংশগ্রহি করকিে। নেটা একতাড়দে তার স্বপ্ন ড়েল 
আজকক নসটা সড়তয হকয়কে, আর সিই হকয়কে মাকয়র কত পায়। 
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শক্ত ড়সেঁড়  

তােড়জলাল ড়সড়িড়ক 
 

িযথিতা নতা শক্ত ড়সকমি 

পাকয়র তলার মাড়ট; 

িযথিতা নতা নশাধে ককর 

জীিে ককর খ্ােঁড়ট। 

 

একটা িযথি একটা ড়সেঁড়  

ড়শিা নেওয়ার কল; 

িযথিতাকতই উতকর ড়েকয় 

হকিই নো সফল। 

 

নকিল নতামায় ড়শখ্কত হকি 

িযথিতা'র-ই খ্ােঁকজ; 
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ওই ড়শিা'ই আসকি তখ্ে 

জীিে ে ার কাকজ। 

 

চ্ালিস্ ড়িককন্স নতা ড়শড়খ্কয় নেকলে  

ড়দকলে মকোিল; 

এই ড়শিায় জীিে হকি 

চ্কচ্কক উজ্জ্বল। 

 

িযথিতা নতা শক্ত ড়সকমি 

নশখ্ায় সড়িক ভুল; 

ড়শিা ড়েকয় নপকরাও সাের 

পাকিই পাকি কূল... 

ড়শিা ড়েকয় নপকরাও সাের 

পাকিই পাকি কূল... 
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আমাকদর মঙ্গল ড়ককস হকি 

নদিামতত িাসুকদি দাস 
 

আমাকদর প্রকত ত নচ্তোর জােরি- 

শ্রীচচ্তেয-চ্ড়রতামতকত িলা হকয়কে, “ড়িশুি কত ষ্ণকপ্রম সককলর 
হৃদকয়ই আকে। হড়রকথা শ্রিি-কীতিে িারা হৃদয় ড়েমিল হকল 
অড়চ্করই জীকির হৃদকয় কত ষ্ণকপ্রকমর উদয় হয়। কত ষ্ণকসিা জীকির 
জন্মেত অড়ধকার। তাই সকলকক কত ষ্ণকথা নশাোর সুকোে নদওয়া 
উড়চ্ত। শুধু শ্রিি-কীতিে’ ককর ড়চ্ত্ত শুি হয় এিিং সকঙ্গ সকঙ্গ 
হৃদকয় কত ষ্ণভড়ক্তর উদয় হয়। “কত ষ্ণভড়ক্ত সি সময় সককলর হৃদকয় 
রকয়কে, কত ড়ত্রমভাকি তা জীকির হৃদকয় আকরাপ করা োয় ো। 
ভেিাে শ্রীকত কষ্ণর োমকীতিে করকল জীকির ড়চ্ত্তদপিি ড়েমিল হয়। 
(উপকদশামতত, নলাক ৪) 
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নজহাদ িতিমাে সমাকজ কখ্কোই সমথিে নোেয 
েয়- িটু কত ষ্ণ হালদার 

 

ভাকলািাসা হল পতড়থিীর সি নথকক মধুর ও পড়িত্রতম সম্পকি। নে 
সম্পককির নকাে তুলো হয় ো। তকি অকেককই িকলে ভাকলািাসার 
নকাকো ড়েড়দিষ্ট সিংজ্ঞা নেই। এটা অেুভূড়তর িড়হিঃপ্রকাশ। ভাকলািাসা 
হকত পাকর নপ্রড়মকার, প্রকত ড়তর স্রষ্টার, মা িািা ভাই নিাে আত্মীয়-
স্বজে পা া-প্রড়তকিশীকদর সকঙ্গ। তকি ভাকলািাসা ড়দিসড়ট নেকহতু 
নপ্রড়মক-নপ্রড়মকাকক নকন্দ্র ককর সতড়ষ্ট হকয়কে। ভাকলািাসা হৃদকয়র 
একড়ট অেুভূড়ত। ভাকলািাসা মাকে দূকর নথককও কাকে থাকার 
অেুভি করা। সি রকম ভাকলািাসায় থাককত হয় ড়িশ্বাস ও 
সম্মাে। তকি ভাকলািাসা একড়দকের জেয েয়, িেকরর প্রড়তড়ট 
ড়দকের জেয ভাকলািাসা থাকা দরকার। 

ভাকলািাসা মাকে কড়মটকমি। একজকের কাকে আকরকজকের 
দায়িিতা। কখ্েও ড়প্রয় মােুষড়টর প্রড়ত অশুভ আচ্রি ো করা। 
িড়ত ো চ্াওয়া। সুকখ্-দুিঃকখ্ সি সময় পাকশ থাকা। সুখ্-দুিঃখ্ ভাে 
ককর নেওয়ার োমই ভাকলািাসা। এ ভাকলািাসা ঋতুর মকতা 
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পড়রিতিেশীল েয়। সি সময় একই থাককি। সুকখ্-দুিঃকখ্ সি সময় 
ভাকলািাসা। মায়া নদখ্াকো। কখ্েও িা আদর নদখ্াকো আিার 
শাসেও করা। 

ভাকলািাসা মকের একড়ট অেুভূড়ত। এ অেুভূড়তটাও নকউ নদখ্কত 
পায় ো, অেুভি ককর িুকে ড়েকত হয়। এ ভাকলািাসা শুধু মােুকষ 
মােুকষ েয়। সি জীি ও জক র প্রড়তও হকত পাকর। ভাকলািাসা 
হকি ড়েখু্েঁত। নেখ্াকে থাককি সম্মােকিাধ। নকাকো প্রতারিা থাককি 
ো। আড়ম মকে কড়র, ভাকলািাসা একড়দকের জেয েয়। একড়দকে 
নদখ্াকোর মকতা ভাকলািাসা িলকত ড়কেু নেই। প্রড়তড়েয়ত 
ভাকলািাসকত হয়। ভাকলািাসা ড়দকয় ভাকলািাসা জয় করকত হয়। 
আিার এই পড়িত্র ড়িশ্বাস ও মায়ার িন্ধকে ভাকলাকিকস অকেককই 
ড়প্রয় মােুষড়টকক ো পাওয়ার েন্ত্রিায় সহয করকত ো নপকর এ 
পতড়থিীর মায়া তযাে ককর পাড়  ড়দকয়কেে অেয জেকত। একমাত্র 
ভাকলািাসা ড়দকয় সন্ত্রাসিাদ, ড়ক্রড়মোলকক ও িশ করা োয়। 
চ্ন্ডাকশাক নথকক ধমি নশাকক পড়রিত হকয় সম্রাট অকশাক 
ভাকলািাসা ড়দকয় সমগ্র ড়িশ্বকক জয় ককরড়েল। নমািল সম্রাট 
শাহজাহাে ড়েকজর স্ত্রীর প্রড়ত ভালিাসাকক জেম জেকমর মত 
অিত রাখ্কত তাজমহল ককর ইড়তহাস রচ্ো ককরকেে। এমে 
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জ্বলন্ত উদাহরি আমাকদর সমাকজ িহু আকে। ড়কন্তু কাউকক 
ভালকিকস ধমিান্তড়রতকরি করার িাসোয় ভাকলািাসার মােুষড়টকক 
খু্ে ককর ৩৫ টুককরা ককর ড়িকজ নরকখ্ নদওয়ার োম ড়ক 
ভাকলািাসা? 

মােুষ স্বাধীেস্বত্তা ড়েকয় এই পতড়থিীকত জন্ম গ্রহি ককরে। তাই এই 
পড়রকিকশর প্রড়ত ড়কেু সামাড়জক দাড়য়ত্ব ও কতিিয থাকক। একড়ট 
পড়রকিশ নক সুস্থ ও িসিাকসর নোেয ককর নতালা নসই দাড়য়কত্বর 
মকধয পক । শাড়ন্তপূিি পড়রকিশ েক  তুলকত নেকল দরকার একক 
অপকরর প্রড়ত আন্তড়রকতা, হৃদযতা, ভাকলািাসা। আপকদ ড়িপকদ 
একক অপকরর পাকশ থাকা। স্বাধীে তার পকর ধমি ড়েরকপি নদশ 
ড়হসাকি স্বীকত ড়ত লাভ ককর ভারতিষি। জাত, পাত ধমি ড়েড়িিকশকষ 
পাশাপাড়শ িসিাস ককরে এই নদকশর মােুষ। নসই আন্তড়রকতার 
িহু ড়েদশিে পাওয়া োয়। ড়কন্তু িতিমাে এই সিংস্কত ড়ত নক পদােত 
ককর একক অপকরর প্রড়ত ড়হিংসায় নমকত উিকে। এর মাকে নে 
ড়িষয়ড়ট প্রকট হকয় উকিকে তা হল লাভ ড়জহাদ। ভাকলািাসায় 
নজকর নকক  ড়েকচ্ছ প্রাি। নে ভাকলািাসা একটা সুন্দর সম্পকি েক  
নতাকল েক  নতাকল নসই নসই ভাকলািাসা প্রাি নকক  ড়েকচ্ছ, 
ভািকত নকমে অিাক লাকে তাই ো। এই মুহূকতি লাভ ড়জহাকদর 
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ড়েকত ষ্ট উদাহরি হকলা ড়েড়কতা, শ্রিা ওয়াকার সি িহু িটো। তকি 
এমে জিেয িটো সমাকজর িুকক প্রড়তড়েয়ত িকট চ্কলকে। ড়কন্তু 
এই ভারতিকষি ড়ভন্ন ধকমির ড়িিাহ প্রথা আজ নথকক চ্ালু হয়ড়ে, 
উড়েশ শতককও এই হৃদযতার নোেঁয়া পাওয়া োয়। তৎকালীে 
সমাকজ িহু কুসিংস্কার প্রচ্ড়লত ড়েল। ড়েল জাত-পাত, ধকমির 
নি াজাল। নসই েড়িকক উকপিা ককর জেম জেকমর জেয ড়িিাহ-
িন্ধকে আিি হে ড়িকদ্রাহী কড়ি েজরুল ইসলাম ও প্রমীলাকদিী। 
শিিাড়হক জীিকে কম চ্ াই-উতরাই পার হকত হয়ড়ে। তিুও 
জীিকের নশষ ড়দে পেিন্ত একক অপকরর প্রড়ত কতিকিযর প্রড়ত 
অে  ড়েকলে। িতিমাে সমাকজ শাহরুখ্ খ্াে, নেৌরী খ্াে, মেসুর 
আলী পকতৌড়দ, শড়মিলা িাকুর, সাইফ আলী খ্াে, কড়রো কাপুর, 
সহ িহু ড়িিাকহর েড়জর এই ভারকত আকে। েুে েুে ধকর তারা 
সিংসার ককর আসকেে। একদর নিকত্র নকাে ড়হিংসাত্মক িটো 
িকটড়ে। আমাকদর সমাকজর নিশ ড়কেু ধমিীয় নোষ্ঠী ধমির োকম 
ভালিাসার মত পড়িত্র সম্পকিকক কলড়িত ককর তুকলকে। একত 
ড়ভন্ন ভাষা, ধমিীয় অেুভূড়তকত ককিার ভাকি আিাত হােকে। একক 
অপকরর প্রড়ত ড়িশ্বাস হারাকচ্ছ। ভাকলািাসার োকম ধমিকক নটকে 
োমাকচ্ছ নোিংরা অড়ভসড়ন্ধর নখ্লায়। 
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শুধু ভারত িষি েয়, িািংলাকদশ, পাড়কস্তাে সহ িহু নদকশ এই লাভ 
ড়জহাকদর ফকল প্রাি হারাকচ্ছে ড়েষ্পাপ োরীরা। নজার ককর ড়িধমিী 
োরীকদর ধষিি, ধমিান্তড়রত করার িটো নতা আকেই। প্রড়তড়েয়ত 
ড়িশ্বাকসর অপমততুয িটকে। ড়কন্তু একটা কথা মকে রাখ্া দরকার 
প্রকত ত ভাকলািাসার কখ্কো মততুয হয় ো। তাই নতা কালজয়ী 
মহাপুরুষ স্বামী ড়িকিকােন্দ িকল নেকেে "মােুকষর প্রড়ত ড়িশ্বাস 
হারাকো পাপ"। সমাজ নথকক ড়িশ্বাস আর ভাকলািাসার মততুয িটকল 
সমাজ অন্ধকাকর নেকক োকি। চ্লকি রকক্তর নহাড়ল নখ্লা। নচ্াকখ্র 
জল একমাত্র সম্বল হকয় দােঁ াকি। 

একিকত্র আকরা নজকে রাখ্া দরকার ড়হনু্দ ধকমির সিটুকু নেমে 
ভাকলা েয়, নতমড়ে মুসড়লম ধকমির সি ড়কন্তু খ্ারাপ েয়। এই 
ড়েয়কমর িাইকর নিড়রকয় একস ড়কেু ড়িকিকহীে মােুষ ধমিকক 
কলুড়ষত ককর তুকলকে। ধকমির োকম নজহাদী আতি ে াকচ্ছ। এই 
নজহাড়দরা োড়ক রকক্তর েন্ধ খু্েঁকজ নি ায়। নজহাড়দ আতি আজ 
ড়িকশ্বর মাথা েন্ত্রিার অেযতম কারি হকয় দােঁড় কয়কে। সরকার এই 
সি নিকার সমসযার ড়পেকে সময় েস্ট ককর চ্কলকে, তাকত 
নদকশর সাড়িিক উন্নয়ে িযাহত হকচ্ছ। আমাকদর ড়েকজকদর সতকি 
থাককত হকি। োরা ধকমির োকম সমাজকক কলুড়ষত করার নচ্ষ্টা 
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চ্ালাকচ্ছ তাকদর দতষ্টান্তমূলক শাড়স্তর িযিস্থা করকত হকি। োরা 
এমে জিিয িটো িটাচ্ছ তাকদর মকে রাখ্া উড়চ্ত একত নসই 
ধকমির প্রড়ত মােুকষর কাকে ভুল িাতিা োকচ্ছ। মােুষ একক অপকরর 
প্রড়ত ধমিীয় ড়িশ্বাস হারাকচ্ছে। কত ষক নেমে শসয িােঁচ্াকত আোো 
ড়েমূিল ককর, ড়িক নতমড়ে ধকমির আোো গুকলাকক ধ্বিংস ককর 
ধমিকক শুি ও জেমুখ্ী ককর নতালা দরকার।ধমিকক সিিজে মত 
গ্রাহয ককর নতালা উড়চ্ত। ধমি সিিদা পড়িত্র তাকক কলুড়ষত ককর 
েড় কয় ড়দকত এক নশ্রিীর ড়শড়িত জেেিকক এই কাকজ িযিহৃত 
করকে, তাকদর সুন্দর ভড়িষযতকক অন্ধকাকরর ড়দকক নিকল ড়দকচ্ছ। 
ধমিকক ড়েকয় োরা িযিসা শুরু করকে নসই সমস্ত ভন্ড 
ধমিিযিসায়ীকদর ড়চ্ড়িত ককর ককিারতম শাড়স্তর িযিস্থা করকত 
হকি, নস নে ধকমিরই নহাক ো নকে। আর এই দাড়য়ত্ব ড়কন্তু 
সরকারকক ড়েকত হকি। সরকার এই লাভ ড়জহাদ এর ড়িরুকি েত 
দ্রুত পদকিপ নেকি তাকত সমাকজর পকি মঙ্গলজেক। আর 
তাকতই ড়ফরকি ধমি, ধকমির নমলিন্ধে। 

এই মুহূকতি আমাকদর প্রাথিো, েুি েয়, শাড়ন্ত চ্াই, শেরাজয, 
অড়স্থরতা, মততুয, রক্তপাত, হাহাকার, নচ্াকখ্র জল ড়কেুই চ্াই ো। 
শুধু ভাকলািাসা ড়দকয় ে া একটা শাড়ন্তপূিি সমাজিযিস্থা চ্াই। 
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কাতার ও ড়িশ্বকাপ 

অড়িড়মত্র             

 

কাতার এক নোট্ট নদশ। এই নদকশ এিার ড়িশ্বকাপ ফুটিকলর 
আসর িকসকে। ২০১০ সাকলই ড়ফফার শিিকক ড়িক হকয়ড়েল নে 
২০২২ সাকলর ড়িশ্বকাপ ফুটিল কাতাকর অেুড়ষ্ঠত হকি। রাজধােী 
নদাহা ও আরও ড়কেু শহকর চ্লকে ড়িশ্বকাপ।  শুধু ড়িশ্বকাকপর 
জেয সাতড়ট েতুে অতযাধুড়েক মাকের ফুটিল নস্টড়িয়াম ড়েমিাি 
করা হকয়কে । অকেক দশিক ও সমথিক নখ্লা নদখ্কত ড়েকয়কেে 
িকল তােঁকদর থাকার জকেয শতরী হকয়কে ফযাে ড়ভকলজ, ো 
অযালুড়মড়েয়াম ড়দকয় শতরী অকেক ির ও সিংলি নশৌচ্াোকরর 
সমড়ষ্ট। ড়িকশষ ভাকি অিিার ড়দকয় এগুড়ল চ্ীে নথকক একে কাতাকর 
সিংেড়িত ককর রাখ্া হকয়কে। 

িড়ত্রশড়ট নদশ এিাকর ড়িশ্বকাপ ফুটিল নখ্লকে। এড়শয়া ও আড়িকা 
নথকক নখ্লকে অকেক নদশ। আকয়াজক নদশ কাতার নতা আকেই। 
তারা নখ্লার প্রস্তুড়ত ড়েকচ্ছ ২০০৬ সাল নথককই।  এিাকরই প্রথম 
শীতকাকল ড়িশ্বকাপ ফুটিল অেুড়ষ্ঠত হকলা। 
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আকরা একড়ট েতুে িযাপার িকটকে এিাকরর কাতার ড়িশ্বকাকপ। 
এটাই প্রথম পুকরাপুড়র দূষিমুক্ত িা Carbon neutral ড়িশ্বকাপ 
ফুটিল হকত চ্কলকে। তার কারি এিাকর ড়িদুযৎ পুকরাটাই সরিরাহ 
হকয়কে নসৌরশড়ক্ত িা Solar power িারা। 

এিাকরর ড়িশ্বকাপ ফুটিকলর মাধযকম ফুটিল মােড়চ্কত্র েতুে ককর 
উকি এল এড়শয়া। এশীয় নদশ নসৌড়দ আরি শুরুকতই আকজিড়িোর 
মকতা শড়ক্তধর দলকক হাড়রকয় চ্মকক ড়দকয়কে। চ্মকক ড়দকয়কে 
জাপােও। তাই এই ড়িশ্বকাপ চ্মককর ড়িশ্বকাপ হকত চ্কলকে। 
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পরমািু কড়িতা 

ড়েকিদকে- অড়মতাভ দত্ত 
 

আগুে, এিিং ফুলড়ক 

        

জ্বকলড়ে আগুকের নলড়লহাে ড়শখ্া, 

ড়চ্ত্রকলা জাকেড়ে িুককর কযােভাকস। 

সরি হাতুড়  নকারাস সুকরকত, 

েূতে সূেি পুিাকাকশ আজও জাকে। 
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আত্ম-কথে 

ড়েকিদকে- পুলককশ 
 

ভাকলা কাকজ িােঁধা আসকিই আমাকদর নসই িােঁধা অড়তক্রম ককর 
নেকত হকি...। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েকিদকে- সিংস্কত তভারতী 

সিংকলেকতিা ও িযাখ্যাতা- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী 
 

सुभाषितम्- 

नरतं्व दुर्लभं र्ोके षिद्या तत्र सुदुर्लभा। 

कषितं्व दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।। 

 

সুভাড়ষতম্- 

েরত্বিং দুলিভিং নলাকক ড়িদযা তত্র সুদুলিভা। 

কড়িত্বিং দুলিভিং তত্র শড়ক্তস্তত্র সুদুলিভা।। 

 

সড়ন্ধ ড়িেুক্ত পাি - 

েরত্বিং দুলিভিং নলাকক ড়িদযা তত্র সুদুলিভা। 

কড়িত্বিং দুলিভিং তত্র শড়ক্তিঃ তত্র সুদুলিভা।। 
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সরলাথি- 

এই পতড়থিীকত েরত্ব দুলিভ, েরত্ব লাভ হকলও ড়িদযা লাভ করা 
আকরা নিড়শ দুলিভ। ড়িদযালাভ হকলও কড়িত্ব দুলিভ এিিং 
কড়িত্বপ্রাড়ি হকলও কড়িত্বশড়ক্ত তকতাড়ধক দুলিভ। 

 

ড়েেূঢ়াথি- 

এই জেকত েরত্ব (মেুষযত্ব) লাভ করা দুলিভ অথিাৎ মােুষ হকয় নতা 
আমরা জন্মাড়চ্ছ ড়কন্তু মােুকষর নে মেুষযত্ব মাকে নে মােড়িক 
গুিগুকলা নসগুকলা সিার মকধয থাকক ো তাই মেুষযত্ব লাভ দুলিভ। 
মেুষযত্ব লাভ হকলও নসখ্াকে ড়িদযা ও শাস্ত্রজ্ঞাে থাকা সুদুলিভ। 
মেুষযকত্বর মকধযও েড়দ ড়িদযালাভ হয় তাহকল নসখ্াকে কড়িত্ব প্রাড়ি 
দুলিভ এিিং েড়দ ড়িদযাড়জিত মেুকষযর মকধয কড়িত্ব লাভও হয় তাহকল 
নসখ্াকে কড়িত্ব শড়ক্ত অথিাৎ কািয রচ্ো করার শড়ক্ত সিকথকক 
নিড়শ দুলিভ। কারি কািয সাড়হতয রচ্োকাকররা সমাকজর চু্লকচ্রা 
ড়িকলষি ককর তাকক কলকমর মকধয ড়দকয় পািককর সামকে তুকল 
ধকরে। ভূত-ভড়িষযৎ-িতিমাে সিটা তাকদরকক স্মরকি রাখ্কত 
রাখ্কত হয়। একজে কড়ি-সাড়হড়তযক সমাকজর প্রড়ত সিিাড়ধক 
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দায়িি। কারি তার কলকমর আেঁচ্ক  নেমে েুি নলকে নেকত পাকর 
নতমড়ে শাড়ন্তও আসকত পাকর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৭৫ 

আমাকদর ওকয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করকি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দকত নোোকোে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাকদর 
ওকয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লকে নলখ্া নপাস্ট করকত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উকিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প কত ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওকয়িসাইট www.netphoring.com এ। 

 

 

 

রড়িিাকরর দুপুর... 
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হিাৎ নফাকের Whats App িা Messenger এ 
নমকসজ আসার শে... 

 

Whats App িা Messenger এ একসকে নেট ফড় িং 
এর ড়পড়িএফ িাউেকলাি করার ড়লি... 

 

প্রড়ত সিাকহ রড়িিার আকস, ড়েয়ম ককর আকস নেট 
ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়কতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পািক। এিার আমরা শুেকত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প কত আপোর নকমে লাকে? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লকখ্ পাড়িকয় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শত হকি "পািককর নচ্াকখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাকে। 

সকঙ্গ পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লকে নলখ্া নপাস্ট করকত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উকিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িভাকে েড়দ ড়েকজর নলখ্াও 
নদখ্কত চ্াে, তকি দুই/চ্ার লাইকের অন্তিঃড়মল কড়িতা 
পািাে। 

 

ড়প্রয় পািক আমাকদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল ককর। 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষকয় 
নলখ্া পািাকত পাকরে:- 

▪ ে া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শে) 

▪ নোট েল্প (১০০০ শে) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িকলষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ েড়ি (হাকত আেঁকা িা কযাকমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পািাকিে িািংলাকত টাইপ ককর িা িক ফরমযাকট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সিাকহর িতহস্পড়তিাকরর মকধয। নলখ্ার 
সাকথ নলখ্ার ড়শকরাোম, নলখ্ককর োম-ড়িকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পািককর মতামত নেপকথয- 
 

ড়ক ককর জাোকিে আপোর মতামত, নকমে লােকে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাকদর 
netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসকঙ্গ মতামত 
জাোকত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 
আপ করকত পাকরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোকদর মতামতই আমাকদর চ্লার পকথর অেুকপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভকোেও। 

পাকয় পাকয় ২৭৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাকদর সককলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােকে আমাকদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোকত 
ভুলকিে ো ড়কন্তু। এভাকিই পাকশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপকলাি করকিা আমরা। 

সময় নপকলই ড়ক হাকত তুকল ড়েকত ইকচ্ছ ককর কযাকমরা, তকি েড়ি 
পাড়িকয় ড়দে। আপড়েও হকত পাকরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পািাকত পাকরে নে নকাে ড়িষকয়র ওপর। পািাকিে 
নমইকল। আমাকদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পািাকল িক ফরমযাকট পািাকিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৭৫ 

১১ই ড়িকসম্বর, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভােীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়মতাভ দত্ত, পুলককশ ও সায়ে িড়িক। 

প্রচ্ছদ- োকজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েকয় আসকি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোকদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাকলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোকত পাকরে 
ড়েড়িিধায়। ে া, কড়িতা, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িকয় ড়দে িতহস্পড়তিাকরর মকধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাকদর নফসিুক নপজ এর ড়লি 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


