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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- তন্ময় নদি, কত ষ্ণ রায়, েড়িতা কাজিী, 
জাহাঙ্গীর নহাজসে, নসৌড়মত সরকার, শিংকর হালদার, 
নশৌড়িক রায়, অোড়দ মুখ্াড়জি, পজহলী পাল, েীতা কড়ি, 
রীতা দাস, অড়পিতা িট্টাচ্ার্যিয, প্রজসেড়জৎ িমিে, উপাসো 
এিিং আজরা অজেজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, শাড়কলা খ্াতুে এিিং ড়সড়ম রায়। 
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ফড় িং কথা 
িািংলা সাড়হজতয একটা ি  জায়গা জুজ  রজয়জে ড়লটল মযাগাড়জে। 
িাষা সাড়হতয-নক এড়গজয় ড়েজয় র্যাওয়ার নপেজে ি  িূড়মকা রজয়জে 
ড়লটল মযাগাড়জেগুজলার। েতুে নলখ্ক-নলড়খ্কারা উজে আজসে 
ড়লটল মযাগাড়জজের মাধ্যজমই। কালক্রজম তারা ড়েজগুজে ড়িখ্যাত 
হজয় ওজেে। িারুজদর স্তুজপ নর্যমে আগুজের সু্ফড়লজঙ্গর দরকার হয়, 
নর্যজকাজো েিাগত নলখ্ক-নলড়খ্কার মজধ্য নসই আজলা ে জাড়গজয় 
নতাজল ড়লটল মযাগাড়জেগুজলা। ফলস্বরুপ িহুড়দে ধ্জর পজ  থাকা 
নলখ্া ড়দজের আজলা নদখ্জত পায় ড়লটল মযাগাড়জজের হাত ধ্জর। 
তজি অজেকজিজেই নদখ্া র্যায় ড়িখ্যাত হজয় নসই নশক জকই িুজল 
র্যায় নলখ্করা র্যা অতযন্ত দুুঃখ্জেক তজি িযড়তক্রমও আজে 
ড়কেুজিজে। এর পাশাপাড়শ ড়লটল মযাগাড়জেগুজলাজক িাাঁড়চ্জয় রাখ্ার 
দাড়য়ত্ব পােকজদরও। ড়লটল মযাগাড়জেগুজলাজক িাাঁড়চ্জয় রাখ্া মাজে 
িািংলা সাড়হতযজক এড়গজয় ড়েজয় র্যাওয়া। এর জেয ড়লটল মযাগাড়জে 
নমলাগুজলার গুরুত্বও অপড়রসীম। সম্প্রড়ত ড়শড়লগুড় জত অেুড়িত 
হজে প্রথম িষি উত্তরিঙ্গ ড়লটল মযাগাড়জে নমলা। নলখ্ক ও 
পােজকর নমলিন্ধজে ড়লটল মযাগাড়জেগুজলা এড়গজয় চ্লুক আগামীর 
পজথ। 
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সফর 

তন্ময় নদি 

 

একিার পাহাজ র নেশা র্যার নলজগজে 

তাজক সমতজল ড়ফড়রজয় আো কড়েে, 

নর্যমে কড়েে নতামার নথজক ড়েজজজক 

দূজর সড়রজয় রাখ্া 

 

িসন্ত িাাঁধ্ে মুক্ত হয় নতামার মুগ্ধতায় ; 

েদীজত নখ্জল নি ায় রূজপালী মাে... 

দু’হাজত পরাগ নমজখ্ অজপিা কড়র 

িালিাসজিা িজল 

 

নতামার শরীর নথজক িাষ্পীিূত 

োড়তশীজতাষ্ণ হাওয়া পথ িুজলজে িহুড়দে। 
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নর্যমে আড়ম িুজলড়ে সামাড়জকতা, রীড়ত-নরওয়াজ 

 

নতামার পাজয়র োপ অেুসরে করজত করজত 

নপড়রজয় র্যাই িাড়লঝ , মরুিূড়ম, কযাকটাজসর নঝাপ। 

আড়ম মধ্যরাজত িাড়  নফরা এক োমহীে নিদুইে। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ১৮৫ 

অেুজশাচ্ো 

কত ষ্ণ রায় 

 

কত ড়কেুই ো হজয় ওজে ো আর, 

ড়েক শুড়কজয় র্যাওয়া গােটার মজতা। 

নস নতা আজরা িাাঁচ্জত পারত িহুড়দে। 

তাাঁজক নতা িাাঁচ্াজো নর্যজতই পারত িজলা। 

 

ড়কন্তু কাউজক িাাঁচ্াজোর চ্াইজত তাাঁজক  

কজের সুখ্ ড়দজত আমরা নিড়শ িাজলািাড়স। 

নকউ ড়ক র্যন্ত্রো ড়েজয় িাাঁচ্জত চ্ায় িজলা। 

সিার নতা একটু ড়েশ্চয়তা খু্ি প্রজয়াজে। 

 

মােুষ মােুজষর জেযই জজন্মজে নজজেও 

আমরা মােুজষর সাজথ ল াই কড়র। 
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র্যখ্ে সিটুকু ফুড়রজয় র্যায় প্রায়  

তখ্ে মােুজষর অেুজশাচ্ো হয় নদখ্ার মজতা। 
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িুল 

েড়িতা কাজিী 

 

প্রড়তটা গিীর রাত জাজে িুজলর মাসুল ড়দজত 

িাড়লজশর তুজলা নসই িুজলর সািী — 

কাজলা নোপ পজ  নগজে (জাজো নতা) — 

নচ্াজখ্র পাতার েীজচ্ ৷ 

 

নর্য নজা া নচ্াখ্ অজেক রাতগুড়ল নজজগ 

রজয়জে শুধু্ই অধ্ুঃজিপজের অজপিায় ৷ 

মহীরুহ জাজে জীিে োমক িুল, 

জন্মাজল দুুঃখ্, কে, নিদোর মাজঝ 

কেকর িুল ও সুখ্জক খু্াঁজজ ড়েজত নশখ্ায় ৷ 

 

রাত-জাগা পাড়খ্র মজতাই 
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আড়মও িুল কজর িড়স — 

ওই পাড়খ্র মজতাই রাত জাড়গ 

শুধু্ নতামার িাজলািাসাজক উপলড়ি করজিা িজল ৷ 

 

নতামার মজতাই আড়মও অতন্দ্র প্রহরী — 

ওই িুজলর মাসুল গুড়ে ৷ 
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উপলিয মাে 

জাহাঙ্গীর নহাজসে 

 

ড়কেু ড়কেু স্বপ্ন অধ্রাই নথজক র্যায়, 

জীিেই গুড়েজয় নেয় ড়েক তার মজতা। 

সমজয় সমজয় ড়প্রয়জেও িদলায়, 

িেজরর নশজষ ড়দজয় র্যায় শুধু্ ড়প্রয় ঋতুর িত। 

 

জীিে িজয় নগজল, িজয় র্যায় সুজখ্র সময়ও 

আমরা নতা শুধু্ উপলি মাে এখ্াজে। 

একড়দে নদজহর চ্াড়হদা ফুরাজয় র্যাজি আমারও, 

নসড়দে আড়ম চ্জল র্যাজিা মতত সজতযর িাগাজে। 

 

নর্যখ্াজে ড়ফরাজয় পাজিা হারাজো সমস্ত সুখ্, 

এজতা সুখ্ রাড়খ্ নকাথা, তুড়ম িজল দাও। 
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পতড়থিীই এখ্াজে মােুজষর জীিজে মস্ত অসুখ্, 

এজসে র্যখ্ে ড়ফজর নর্যজতই হজি, মজতাই িাড়লশ নিজাও। 
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নতামায় ো া 

নসৌড়মত সরকার 

 

নতামায় ো া ড়গটাজরর সুর 

পায়ো খু্াঁজজ তাল, 

নতামার নপ্রজমর নেশায়, আড়ম হজয়ড়ে মাতাল। 

 

নতামার জেয আমার আড়মটা অজচ্োজদর দজল 

থমজক-থমজক চ্লজে জীিে ঘড়  

গল্পগুজলা ও িিী কাগজফুজল। 

 

নতামায় ড়েজয় নপ্রম েগরীজত - 

দুলজিা নপ্রজমর িতি শাখ্ায় 

দু’জে ড়মজল িজস িজস গাজের ডাজল 

গাইজিা সুজখ্ নপ্রম-সঙ্গীত এক সুজর এক তাজল। 
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অপারগ 

শিংকর হালদার 

 

নক'নগা তুড়ম মায়াড়িেী 

মায়ায় নডারা'নত চ্াও মে, 

আকাজশ'র রামধ্েু রিং 

নক'নো চ্াও ড়দজত অকারে ? 

 

নদড়খ্ড়ে স্বপজে সমু্মখ্ েয়জে 

জাড়েজে, আজও তি োম, 

আকাজশ'র নকাে তারা তুড়ম 

নকাে গ্রজহ তি ধ্াম ? 

 

তি োজম ওজেো নেউ 

কজর ো িুক দুরুদুরু, 
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জলদ নিলা িাসজত নদজখ্ড়ে 

শুজেড়ে ধ্বড়ে গুরুগুরু । 

 

খ্াতার পাতা রজয়জে ফাাঁকা 

জন্ম নেয়ড়ে িুজক, 

কলম ড়েজি জ ায়'ড়ে মায়া 

তাজত'ই আড়ে সুজখ্ । 

 

পতড়থিী র্যখ্ে পু জে িজস 

দুপুর লগজে এজস, 

অিুঝ মায়ার উজ া ড়চ্ড়ে 

এজলা দ্বাজর নিজস । 

 

িমা কজরা, ড়দগন্তজরখ্া'য় 

নতামাজক কড়র োাঁই, 
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নপ্রজমর কড়ল নফাজটড়ে িুজক 

িুড়ঝ অপারগ তাই । 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অে লাইে সিংস্করজে ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজত নর্যাগাজর্যাগ করুে। ড়িড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প জত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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শতড়িষা 

নশৌড়িক রায় 

 

োমহীে সম্পকিগুজলার র্যন্ত্রো অজেক নিশী। এমেই এক োমহীে 
সম্পজকি দীঘিড়দে থাকজত থাকজত িহু প্রড়তিন্ধকতাজক আড়লঙ্গে 
কজরজে শতরূপ আর অড়িলাষা। সম্পজকির শুরুজতই নকড়রয়ার আর 
স্বপ্নপূরজের অন্তদ্বিজে ওজদর নপ্রম হজয়ড়েজলা খ্াড়েকটা োস্তাোিুদ। 
নিকারজত্বর হতাশায় জজিড়রত স্নাতজকাত্তর নপ্রমীরু্যগল। এইসি 
দুড়শ্চন্তা নথজক নমজাজ খ্ারাপ আর তার নথজকই ঝগ াঝাড়ট, 
কান্নাকাড়ট, মাে-অড়িমাজের পালা। এরই মাজঝ এজলা এই অড়িশপ্ত 
অড়তমারী নগাাঁজদর উপর ড়িষজফাাঁ ার মজতা। ড়দজশহারা হজয় প জলা 
দু’জজে। অড়িলাষা অজেক নিাঝাজলও শতরূজপর মজে নকিলই 
সিংশয়। এই সম্পকিজক পড়রেড়ত ড়দজত পারার অড়েশ্চয়তা তাজক 
ড়দে-রাড়ত্তর কুাঁজ কুাঁজ  নখ্জত লাগজলা। এই প্রচ্ণ্ড মােড়সক চ্াজপর 
হাত নথজক িারিার নরহাই নপজত চ্াইজতা শতরূপ। ড়কন্তু ওর এই 
মুড়ক্ত পাওয়ার ইজেটা অড়িলাষাজক ড়দজতা চ্রম মােড়সক র্যন্ত্রো। 
অড়িলাষার মজের িযাথাগুজলা ড়দ্বগুে িযাড়থত করজতা শতরূপজক। 
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নশষ পর্যিন্ত পড়রড়িড়তর পালািদল ঘজট। শতরূপ িুঝজত পাজর নর্য 
তাজক নেজ  থাকা অড়িলাষার জেয মততুযর সমাে। দতঢ় আড়লঙ্গজে 
অড়িলাষাজক জড় জয় ধ্রজলা শতরূপ, ওর কপাজল এাঁজক ড়দজলা 
গিীর নস্নহচু্ম্বে। এই োমহীে সম্পকিজক মে নথজক স্বীকত ড়ত নদয় 
শতরূপ। োমহীে সম্পজকির োমকরে কজর "শতড়িষা"। 
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িািজত অিাক লাজগ 

অোড়দ মুখ্াড়জি 

 

আজ আমার িািজত অিাক লাজগ, 

তুই োড়ক িাজলািাসা খু্াঁজজ নি াস ? 

তজি নতার নসই ড়দে নকাথায় ড়েল নসই িাজলািাসা ? 

আড়ম নতা দু’মুজো িড়তি িাজলািাসা ড়েজয় নতার দ্বাজর দাাঁড় জয় 
ড়েলাম! 

আজ শুজেড়ে তুই োড়ক স্বজপ্নর নপেজে েুজট নি াস ? 

একড়দে নতা আড়ম অসিংখ্য স্বপ্ন ড়েজয় নতাজক নতা আপে করজত 
নচ্জয়ড়েলাম ! 

নতার জেয প্রহর গুজে গুজে িান্ত হজয় নগলাম ! 

কই নসই ড়দে নতা আমাজক েুাঁজয় একিারও নদখ্ড়ল ো ! 

আজ শুেড়ে তুই এখ্ে ড়েজজজক িাাঁচ্ার জেয কাজরাও িুজক ঝাাঁড়পজয় 
প জত চ্াস ! 
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আড়ম নসই ড়দে নতাজক ড়েজয় িাাঁচ্ার জেযই িুজকর দ্বার খু্জল 
িজসড়েলাম ! 

কই নসই ড়দে নতা আমার িুজকর রাজপজথ ড়িচ্রে করজত 
আড়সসড়ে ! 

তজি আজ নকে নতার এত স্বপ্ন ? 

আড়ম নতা একা থাকজত ড়শজখ্ ড়েজয়ড়ে ! 

নতার এই িািো নদজখ্ আজ আমার িড্ড অিাক লাজগ ! 
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প্রলাপ 

পজহলী পাল 

 

তুড়ম আাঁকজ  নতামার দাড়ি 

আড়ম স্বজপ্নর কথা িাড়ি 

িাড়ি, ড়মড়েড়মড়ে নরাজ সকাজল আজস 

স্বপ্ন চু্রমাচু্র। 

 

আর একটা রাজতর অল্প 

নপজলই আমার গল্প 

স্বজপ্ন-সাজজ উেত নসজজ  

মজের নপ্রম আতর। 

 

তিু র্যা নহাক এখ্ে রাড়ে 

আড়ম এ িুজলর নশষ র্যােী 
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জাজো, আিো-আিো নদখ্ায় েড়ি  

খু্ি কাজে নর্য থাজক। 

 

তুড়ম মি ড়মজেই িাজিা 

আড়ম আিার তুড়ম পাজিা 

নদজখ্া, সি নশষ হজল শুরু গুজলা খু্ি  

সহজ সহজ লাজগ। 
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কড়িতা এিিং নফসিুক 

েীতা কড়ি 

 
নফসিুজকর নদৌলজত আড়ম কড়ি হলাম িাই 

খ্াই-দাই, গাে গাই, আর নতা ড়চ্ন্তা োই 

র্যাই নদড়খ্ তাই ড়লড়খ্, িাজলা ড়কিংিা মি 

সড়তয কড়ি হলাম ড়কো মজে জাজগ দ্বে। 

 

সরস্বতীর চ্রে ধ্জর ড়লড়খ্ কড়িতাগুড়ল 

আড়ম ড়লড়খ্ ো, মা'ই নলজখ্ে, মুজখ্ শুধু্ িড়ল 

সাধু্িাদ, সমাজলাচ্ো অজেক শুেজত হয় 

গাড়লগালাজ, ড়েিা-মি তাও নতা ড়পজে সয়। 

 

কাজরার আিার গােদাহ, কাজরার চ্িুশূল 

কড়িতা নলখ্া মহাে কমি, আমার ড়কই িা িুল? 
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পরড়েিা, পরচ্চ্িা করার নচ্জয় িাজলা 

িািংলা সাড়হতযজক র্যড়দ ড়কেু ড়দজত পাড়র আজলা। 

 

মহাে মহাে সাড়হতযর-দল আজে নর্য নফসিুজক 

ঋতুর-নিজদ কড়িতা চ্ায়, মড়র মজের দুজখ্ 

সম্মােো পাওয়ার নলাজি কড়র সাড়হতয-চ্চ্িা 

পয়সা ড়িো হয় ো ড়কেু, কজরা ড়কেু খ্রচ্া। 

 

োো-মুড়ের োো কথা, নস নর্য ড়িরাট ক চ্া 

সহয করজল থাকজি ড়টজক, োহজল তুই ঘর র্যা 

ও নহ মশাই, েতুে কড়ি েতুে ড়কেু নলজখ্া 

রিীন্দ্রোথ, েজরুলজক ো জত এিার নশজখ্া। 

 

মুখ্িই আর নসাশযাল সাইট আধু্ড়েকতার র্যন্ত্র 

কড়িতাও নর্য আধু্ড়েক হজি, নশজখ্া তারই মন্ত্র 
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েি ো াও চ্লজি নর িাই, গদয হজলও চ্লজি 

দুজিিাধ্য র্যতই হজি, ততই দামী িলজি। 

 

গদয ড়লখ্জলও কড়িতা হয়, এটা নকমে কথা 

মাথা-নমাটা আমরা নর্য িাই, িুড়ঝ ো োতা-মাথা। 

 

সরস্বতীর চ্রে ধ্জর এই কথাটাই জাড়ে 

নফসিুজকরই দয়ায় আড়ম কড়ি হলাম, মাড়ে। 
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ঋতুমতী িসন্ত 

রীতা দাস 

 
ড়িদীেি ঝরাপাতার অিিয় সড়রজয়, 

কেকজে ড়হজমর নচ্াখ্রাঙাড়ে উজপিা কজর, 

েরম নকামলতায় পেহড়রৎ অঙু্কড়রত িজে-িজে। 

সঞ্জীিেী সুধ্ার পরজশ পুেরুজ্জীড়িত মতত ভ্রুেমুকুল। 

পূিাড়লর অড়স্তজত্ব নিজস নি ায় ড়শমুল পলাজশর নসৌরি। 

আধ্জপা া চ্াাঁদ োয়ামূড়তি সড়রজয় ড়েজজর কলঙ্ক নেজক ধ্রা নদয় 
পূেিচ্ন্দ্র রূজপ। 

অড়তিতিজে মূেিা র্যাওয়া তােপুরাটা অসুখ্ সাড়রজয় আিার সুর িাাঁজধ্ 
পুরঞ্জজে। 

সিুজজর পুেরুত্থাজে পূেিড়িকড়শত শাখ্া প্রশাখ্ায় অিংকুজরর 
আগমজে পূেিতা পায় সুতন্বী িতি। 

পড়রিতিজের মরসুজম নর্য এক সময় হাড়রজয় নফজল ড়চ্রসিুজ নক, 
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সুখ্াজন্বষী ধ্ড়রেী অমতত আস্বাদজের মত িসজন্তর আদ্রতা শুজষ 
নেয়। 

আেিমূখ্র নকাড়কজলর কুহুতাজে, রড়ক্তম রড়ির অলক্তজরখ্ায় - 

আকাজশ িাতাজস আড়ির রজঙর আিায় অড়িশাজর ধ্রা 

নদয় ঋতুমতী িসন্ত। 
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নোট্ট নখ্াকা 

অড়পিতা িট্টাচ্ার্যিয 

 

িজস িজস িািড়ে আড়ম 

ড়লখ্জিা আর ড়ক ! 

নতামার ওপর আজ আড়ম 

িীষে রাগ কজরড়ে - 

সজন্ধযজিলা প ার মাজঝ 

মেড়ট আমার িজস ো নর্য, 

মাজয়র িারে ড়েজষধ্ কজর 

েুট নদই ওই োদ ঘজরজত - 

গাজের পাতার ফাাঁজক-ফাাঁজক। 

খু্াঁজড়ে আড়ম ওই জাম গাজেজত, 

আজ সু্কজল নত ড়ক হজয়জে - 

গল্পড়ট নর্য িলার আজে, 
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ড়কন্ত, চ্াড়রড়দজক আাঁধ্ার ওই ; 

আজ আমার চ্াাঁদমামা কই ! 

মাজয়র কাজে নদৌজ  এজস, 

হাজার রকজমর প্রশ্ন নর্য - 

ভ্রূ-কুাঁচ্জক মা িলল নহজস ; 

চ্াাঁদমামা ওজে ো, অমািসযা রাজত। 
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সিংস্কত ত সুিাড়ষতমালা 

ড়েজিদজে- প্রজসেড়জৎ িমিে 

 

सुभाषितम् - 

यत्र नार्य्यसु्त पूज्यने्त रमने्त तत्र देवतााः। 

यतै्रतासु्त न पूज्यने्त सवायस्तत्राफलााः षियााः।। 

 

সুিাড়ষতম্ - 

র্যে োর্যিযস্তু পূজযজন্ত রমজন্ত তে নদিতাুঃ। 

র্যত্রেতাস্তু ে পূজযজন্ত সিিাস্তোফলাুঃ ড়ক্রর্যাুঃ।। 

 

অথি - 

নর্যখ্াজে োরীরা পূড়জত হে নসখ্াজে নদিতারা প্রসন্ন থাজকে। 

আর নর্যখ্াজে োরীরা পূড়জত হে ো নসখ্াজে সকল ড়ক্রয়াই ড়েষ্ফল 
হয়।। 
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পরমােু কড়িতা 

ড়েজিদজে- উপাসো 

 

িসন্ত এজসজে নমাজদর মজে-প্রাজে। 

িসন্ত নলজগজে পলাশ ফুজলর গাজে। 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমােু কড়িতার ড়িিাজগ র্যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জত চ্াে, তজি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক আমাজদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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েড়ি ও িািো 

ড়েজিদজে- শাড়কলা খ্াতুে 

 

িসন্ত িাতাজস... 
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"জেটফড় িং (অেলাইে) সিংখ্যার জেয নর্য নর্য ড়িষজয় নলখ্া পাোজত 
পাজরে:- 

▪ ে া  

▪ কড়িতা (অেড়ধ্ক ২০ লাইে) 

▪ অেুগল্প (২৫০ শব্দ)  

▪ নোট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (১৫০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমে-কাড়হেী  

▪ ড়িজেষেমূলক নলখ্া  

▪ েড়ি (Camera-Man-Of-The-Week) 

▪ রান্নার নরড়সড়প (৫০০ শব্দ) 

⏺নলখ্া পাোজিে িািংলাজত টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােজকর মতামত নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মতামত, নকমে লাগজে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িিাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

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

আপ করজত পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মতামতই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররো, জাোে 
আপোর অড়িজর্যাগও। 

পাজয় পাজয় ১৮৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লাগজে আমাজদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোজত 

িুলজিে ো ড়কন্তু। এিাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজত তুজল ড়েজত ইজে কজর কযাজমরা, তজি েড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজত পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাোজত পাজরে নর্য নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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প ন্ত নিলায়... 

Camera-man of the week 

ড়সড়ম রায় 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

সিংখ্যা-১৮৫ 

২১নশ মাচ্ি, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িিাগীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
শাড়কলা খ্াতুে, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী। 

উপজদো তথা সহ-সম্পাদক মণ্ডলীুঃ অড়িড়জৎ দাস, 
আড়ল নমাস্তাফা, রাজ আড়রফ, সপ্তড়ষি িড়েক, দীপজজযাড়ত 

গাঙু্গড়ল ও োজজস মাহমুদ। 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজত পাজরে 
ড়েড়দ্বিধ্ায়। ে া, কড়িতা, অেুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িতহস্পড়তিাজরর মজধ্য। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


