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- ন ালাম রসুল, সন্তু প্রামাড়িক, র্াপস কুমার 
ির, শিংকর হালদার, ড়মর্া সােযাল, মহম্মদ ওয়াজরস, 
নরজাউল রহমাে, মুড়ি দরুদ, নসৌড়মর্ সরকার, 
অড়িড়মত্র, ঈশােজজযাড়র্ দত্ত, মােসী সরকার, অড়মর্াভ 
দত্ত, আবু্দল রাহাজ, সুরভী চ্যাটাজিী, শঙ্কর সূত্রধর, 
অভীক সরকার, অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, মীর নমার্িজা জান্নার্ এিিং শাহীে 
আহজমদ। 
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ফড় িং কথা 
আজ দুিাই এ অেুড়ির্ ড়ট-২০ ড়িশ্বকাপ সুপার ১২-এর ল াইজয় 
ভারর্ ও পাড়কস্তাে পরস্পর মুজখ্ামুড়খ্ হজে। ভারর্-পাড়কস্তাে এই 
দুড়ট নদজশর মজধয ড়ক্রজকটযুদ্ধ নযে রাজনেড়র্ক ল াই, রাজনেড়র্ক 
উজত্তজো এিিং প্রকত র্ যুদ্ধজকও অড়র্ক্রম কজরজে। দুই নদজশর 
ড়ক্রজকট ভক্তজদর মজধয চ্াওয়া একটাই। র্া হল র্াজদর ড়েজজজদর 
দল ড়িজয়ী নহাক। দুই নদজশর এই দ্বৈরথ যুজদ্ধ পড়রির্ হজয়জে 
ড়ক্রজকট ভক্তজদর আজিজ র কারজিই। ড়িশ্বকাজপ চ্যাড়িয়ে হওয়ার 
নথজকও নযে আজজকর ২২  জজর যুদ্ধ অজেক নিড়শ গুরুত্ব পাজে 
সকজলর কাজে, যা স্বাভাড়িকভাজিই নখ্জলায়া জদর ওপর প্রর্যাশা 
িা াজে। পড়রসিংখ্যাে িলজে, ড়িশ্বকাপ ড়ক্রজকজটর একড়দজের মযাচ্ 
িা ড়ট-২০ মযাজচ্ ভারর্জক কখ্জো পরাড়জর্ করজর্ পাজরড়ে 
পাড়কস্থাে। ড়িশ্বকাজপ এই দুড়ট নদজশর মজধয ১২ ড়ট মযাচ্ হজয়জে। 
র্াজর্ প্রড়র্িারই ড়েজজজদর আড়ধপর্য নদড়খ্জয়জে ভারর্। ড়ট-২০-
নর্ ৫ িাজরর প্রড়র্িারই পাড়কস্তােজক পরাড়জর্ কজরজে ভারর্। 
এমেড়ক ২০০৭ সাজলর ওয়ার্ল্ি ড়ট-২০ ফাইোজলও একই ফল। 
আজজকর ২২  জজর যুজদ্ধ োমার আজ  মেস্তাড়িক ড়দক নথজক 
অজেকটাই এড় জয় থাকজি ভারর্ীয় ড়ক্রজকট দল। 
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উপহার পাওয়া একড়ট মরুভূড়ম 

ন ালাম রসুল 
 

আমার সিংগ্রহশালায় এক নকাদাল আকাশ ড়েল যার নকাোয় 
েিত্ররা জ্বলড়েল  

 

আমাজদর দুুঃখ্ িায়ুমণ্ডজলর নশষ অিড়ধ ড় জয় নপৌঁজেজে 

আড়ম র্ার প্রড়র্ফলে নদখ্ড়েলাম 

 

িালজকরা আড়িকার একড়ট উপেযাস প জে নযখ্াজে দুড়ভিি 
ন ালাজপর মজর্া কজর সাজাজো রজয়জে খ্িিকায় ধূসজরর  ায় 

 

নকাজো মা রান্না করজে ন ালািারুজদর উেুজে মাথায় ড়েজয় িসজের 
িড়য়ষু্ণ চূ্ া 
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স্পড়ির্ হয় হাড়রজয় যাওয়া একড়ট মাঠ 

 

আড়ম অেে িাড়লর ড়কোজর ড় জয় দাাঁ াই  

আর েীরি থাড়ক  

উপহার পাওয়া একড়ট মরুভূড়ম যার িাড়লগুজলা আমার সি কথা 
িজল নদয়। 
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অেযিসে 

সন্তু প্রামাড়িক 
 

এিাজরর িসে অেযরজে 

ভজর ন জে। এ পলাশ অেয পলাশ। 

 

এ নকাড়কজলর সুর অজচ্ো, 

অজচ্ো ড়িজিক-নচ্র্োর নি াজাল। 

এ হার্ শূেয আজ- 

এ নঠাাঁজট আজস ো ভাজলািাসা। 

 

ি  অহিংকারী মজে হয়... 

 

িুজকর রক্ত চু্াঁইজয় পজর... 

ভাো কাাঁজচ্র গ্লাজস ির্ড়িির্। 
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অসমজয় ঝজর পরা- 

ড়হজসি ড়েজকষ। 

 

প্রড়র্পজদ ড়মজশ ন জে, 

অড়িশ্বাজসর আত্মড়চ্ৎকার। 

 

এ িসজে নকাড়কল ডাজক ো। 

ডাজক একঝাাঁক মায়ািী োয়া- 

আঘার্ কজর চ্জল, 

নকাড়কজলর সুমধুর কজে। 

 

আড়মও মায়াজাজল জড় জয়, 

অমািসযার আাঁধার। 

শূেয ড়হজসি ড়েজকষ আমাজক আর... 

ভািায় ো। 
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আমায় ভািায় এ অেয িসে। 

অজচ্ো... 

 

নচ্াজখ্, হাজর্, নঠাাঁজট কান্না- 

ড়ভজজ আজস নচ্াজখ্র আ াজল। 

 

এ িসে হার মাজে ো। 

নমজে চ্জল... 

নপ্রড়মজকর নহজর যাওয়া ড়িশ্বাস। 

 

অেয িসজে। অেয পলাজশ। 

কেহীে নকাড়কজলর েীরি ড়চ্ৎকার। 
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আমার জীিোেি 

র্াপস কুমার ির 

                 
আমার জীিোেি, 

সিার জীিোেি... 

রু্ড়ম  ড়েজল ড়িশ্বমােির্ার, 

ওই িেলর্ার নপ্রম-মাধূযিয। 

 

আমার জীিোেি, 

সিার জীিোেি... 

আজও রু্ড়ম নসাোর িািংলার, 

মুক্ত সজরাজষর রূপ-নসৌিযিয। 

 

আমার জীিোেি, 

সিার জীিোেি.. 
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িািংলার কািয-মাধূজযিয, 

শাশ্বর্ ভাজলািাসার ড়িরহী সাজাজল। 

হাজার েীরির্ার যন্ত্রিা ড়েজয়... 

রু্ড়ম ড়চ্ড়েজয়জো নর্ামার ভাজলািাসার শঙ্খড়চ্জল। 

 

ওরা নভাজলড়ে আজও জীিোেি-নক ? 

ওই েীরি মােুষটাজক ড়চ্জেজে ড়িশ্বমােির্ার ড়েদশিজে। 

রু্ড়ম রূপ নসৌিজযিযর েিজযৌিে ড়েজল, 

িািংলার কািয-মাধুজযিযর ভা যাকাজশ। 

 

শুজেড়ে ট্রাজমর আঘাজর্... 

জীিে ন জে। 

আমরা ভুলজিা ো ড়প্রয় জীিোেিজক...। 

নর্ামার নলখ্ার নসাদা  জে, 

কর্জেজক নপ্রড়মক সাজাজল ! 
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এখ্জো নর্ামার প্রড়র্িায় আড়ম নচ্জয়, 

আমার জীিোেি... 

আিার কখ্ে েিজচ্র্োর দু-হার্ িা াজি ? 

ওই শঙ্খড়চ্জলর ড়িরহী ডাজক ! 
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ড়হিংসা 

শিংকর হালদার 

 
সকাজলর সূযি ন াধূড়লর রে ড়েজয় 

ঢজল পজ জে নর্ামার আমার  ায় । 

ভা  কজর ড়েজয়জে পথ-ঘাট, সারা মাঠ 

আর ড়েরজি দাাঁড় জয় থাকা একদল  াে । 

 

মমিাহর্, নশাকাহর্ িাড় গুজলা, নযগুজলা 

পুজ  হজয়জে োই । 

নিচ্ারা িারািায় একলা হজয় দাাঁ ায় 

নকামল নরাদু্দর । 

 

ড়িয়া া পাড়খ্রা এজস নকউ ডাজকড়ে - 

চ্ত্বর জুজ  নশাকােন্ন োয়ায় । 
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নযখ্াজে সোেহারা অশ্রু-প্লািে- 

িজয় ড় জয়ড়েল একটু আজ  । 

 

নযখ্াজে স্বামীহারা আকুল আর্িোজদ 

থমথজম নমঘােন্ন ন াটা পড়রজিশ । 

স্বজে হারাজো মা মুড়েির্ ন জে সজি... 

ড়দজশহারা চ্ঞু্চজর্ এখ্েও স্বপ্ন জ াজো । 

 

িার্াজসর নেহ সারা শরীর জুজ  

র্াইজর্া িতড়ি এখ্েও োজমড়ে, 

জা জল শান্ত্বোর ভাষা কাজরা জাো নেই । 

ড়িজয়া নর্া অজেক নদড়র । 
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জযাে দু িার ড়িসজিে 

ড়মর্া সােযাল 

 

পঞ্চমী নথজকই মােুজষর ঢল নেজমজে পজথ, 

নদখ্জি ঠাকুর ভাসজে শহর জেজরাজর্ । 

 

দজল দজল আসজে মােুষ িইজে খু্ড়শর নজায়ার 

ঐ নয দু িা র্প্ত নর্জল ভাজজে নর্জল ভাজা ফুরসৎ নেই র্ার। 

 

এই কটা ড়দে খু্ি খ্াটজি সি কি ভুজল, 

এক চ্ালাটা সারজর্ হজি েইজল ড়ভজজি জজল। 

 

ঢাজকর র্াজল নিশ জজমজে ধুেুড়চ্ োজচ্র আসর, 

একিুক আশা ড়েজয় হার্ চ্াড়লজয় ভাজজর্ থাজক পাাঁপ  । 
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সপ্তমীটা নমাটামুড়ট, অিমীটাও হজলা নিশ, 

আজ েিমী এই রার্টাই কাল নর্া পুজজা নশষ। 

 

রার্ িা জে, ড়ভ  কমজে, হজে সি ফাাঁকা, 

নেজলজমজয় দুজটা পাজশই ঘুড়মজয়, জা জে দু িা একা । 

 

ভাজলাই হজয়জে নিচ্া-নকো, িাড়ক কজয়ক ড়পস, 

এমে সময় শুেজর্ নপজলা ড়দজে কারা ড়শস । 

 

ড়কেু নিাঝার আজ ই ড়েল পাাঁজা নকাজল  

নজারপূিিক দু িা নক ড়েজয় ন জলা রু্জল । 

 

মাড়টর দু িা মন্ডজপ, প্রিাম করজে জজে-জজে, 

রক্ত মািংজসর দু িার সাজথ চ্লজে জিরদড়স্ত মন্ডজপর ড়ঠক ড়পেজে। 
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মাড়টর দু িা অসুজরর িুজক ড়ত্রশূল নহজে দাড় জয় চু্পড়ট কজর, 

মজর্িযর অসুজররা জযাে দু িার লাজলজ্জা সি ড়েজে নকজ  । 

 

েিমীজর্ই হজয় ন জলা জযাে দু িা ড়িসজিে, 

নকউ জােজলা ো, নকউ নদখ্জলা ো এই দু িার ড়েরঞ্জে । 

 

পযাজন্ডজলর মাড়টর দু িা মড়হষাসুরমড়দিেী, 

আর জযাে দু িা ? ড়েভিয়া, মড়েষা ড়কিংিা কামদুড়ে... 
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মাড়ে ও ড়পপীড়লকা 

মহম্মদ ওয়াজরস 
 

                                 , 

                                 ; 

                 , 

                    , 

                                  । 

 

                            , 

                            , 

                  

               , 

                            । 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযা াজযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজ  নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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আজলা – অেকার 

নরজাউল রহমাে 
(১) 

আমাজদর িজ া হজয় ওঠা এিিং দু - দশক নিাঁজচ্ থাকা, আজলার 
মাজঝও অেকার স্তজর। অেকাজরর পূিি মুহূজর্ির ন াধূড়লজিলার 
সািী আমাজদর নজোজরশে। 1927 সাজল নটড়লড়ভশজের আড়িষ্কার 
ড়ে:সজেজহ মহৎ আড়িষ্কার, র্জি আজলার মাজঝ অেকাজরর িীজ 
নপার্া নিাধহয় নসখ্াে নথজকই শুরু। আমাজদর িয়স যখ্ে ড়র্ে-
চ্ার, অথিাৎ 2004 সাজল মাকি জাকারিা ি-এর রহসযময়ী আড়িষ্কার  
"নফসিুক", নসই িীজজর অঙু্কজরাদ ম। আজ ধীজর ধীজর 

অে:জিাজল প্রায় সিাই িিী। িইজয়র নথজক আজলাকিষি দূজরর 
একটা ভাচু্িয়াল জ জর্ আোজ াো। একটা ন াটা নজোজরশজের 
আাঁধাজর থাকার মাজঝ নমামিাড়র্ িা টচ্িলাইট জ্বাড়লজয় আজলায় 
থাকা িযাড়র্ক্রমীর সিংখ্যাটা ধীজর ধীজর কমজে দ্বি িা জে ো। 

(২) 

সালটা 2011, সদয হাইসু্কজল উজঠড়ে। নস ড়েজয় আমার উজত্তজো 
রু্জে। িরািরই আমার মজধয এই প্রিির্া আড়িষ্কার কজরড়ে...যখ্ে 
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প্রাইমাড়র সু্কজল ড়েলাম; হাইসু্কল যাওয়ার জেয খু্িই উজত্তড়জর্ 
হজয়ড়েলাম । আিার, হাইসু্কজল থাকাকালীে কজলজ এিিং সম্প্রড়র্ 
ইউড়েভাড়সিড়টর িাস করার জেয নিশ উজত্তড়জর্। 

েরু্ে সু্কজল, েরু্ে েরু্ে োত্রজদর সজে ভাি। েরু্ে ড়শিক-
ড়শড়িকাজদর িাস, একটা ড়িল অেুভি কজরড়েলাম। খু্ি 
অল্পসমজয়র মজধয অজেজকর সজেই ভাি হজয়ড়েল। র্াজদর মজধয 
ড়েপে, ধীরাজ, স্বপে, নকৌড়শক, উত্তম এিিং ড়িধাে অেযর্ম। 

আমরা সিাই, নস সময় নয সযাজরর িাস করার জেয মুড়খ্জয় 
থাকর্াম, ড়র্ড়ে হজলে জয়ে সযার। যড়দও ড়র্ড়ে রাষ্ট্রড়িজ্ঞাজের 
ড়শিক, ড়কন্তু ড়র্ড়ে আমাজদর ভূজ াল প াজর্ে। শুধু ভূজ াল িলজল 
ভুল হজি, ড়র্ড়ে আমাজদর ড়ভন্ন ড়ভন্ন স্বাজদর  ল্প নশাোজর্ে। 
ড়িজ্ঞাে ড়িষয়ক, নখ্লা, ড়শিামূলক ড়সজেমার কথা প াজর্ে এিিং 
িলজর্ে "আেিজমলা" মযা াড়জজের কথা। যড়দও, র্খ্ে আমাজদর 
মজধয মযা াড়জজের ধারিা ড়েল ো। আমরা িলর্াম "আেিজমলা" 
িই। অর্এি, নসই িই প ার জেয আমাজদর মজধয খু্িই উৎসাহ 
জন্ম নেয়। র্াই, একড়দে ধীরাজ সযারজক ড়জজ্ঞাসা কজরড়েল, 
আমরা ড়কভাজি িইড়ট নপজর্ পাড়র। সযার আমাজদর খু্িই সাধারি 
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একড়ট সমাধাে িজলড়েল "জর্ামরা ড়টড়ফে টাইজম িা েুড়টর পর 
লাইজেরীজর্ ড় জয় প জর্ পাজরা..."। 

আমাজদর সু্কজলর ড়ভর্জর নকাজো পাঠা ার নেই, সুর্রািং সযাজরর 
ইড়ের্ ড়েল সু্কজলর পাজশ থাকা ড়চ্লড়করহাট িাজির পাঠা ার " 
ড়চ্লড়করহাট িাি অযান্ড রুরাল লাইজেরী"। 

(৩) 

" ড়কন্তু, আপড়ে নর্া িজলড়েজলে আমাজদর িই ড়দজিে..." 

ড়িধাজের কথায় একটু মুচ্ড়ক হাসজলে মেজমাহেিািু। 

" নদজখ্া... নর্ামরা নর্া অজেক নোট... নর্ামাজদর িই নদওয়া যাজি 
ো... হযাাঁ, র্জি নর্ামরা এখ্াজে িজস প জর্ পাজরা...''। পাঠা াজরর 
দাড়য়জত্ব থাকা মেজমাহেিািুর কথায় আমরা প্রায় নকাঁজদই 
নফজলড়েলাম। 

এর আজ  ড়র্ড়ে আমাজদর িজলড়েজলে, িই ড়দজিে। ড়কন্তু, হঠাৎ 
কজর মর্ পড়রির্িজে আমাজদর মজের আকাজশ জমাজো নমঘ ড়র্ড়ে 
নদখ্জর্ পােড়ে। নেহার্ই ভাো হৃদয় ড়েজয় ড়ে:শজব্দ গুড়ট গুড়ট পাজয় 
িাসরুজমর উজদ্দজশয পা িা াজর্ হজলা। হঠাৎ কজরই ড়ে:স্তব্ধর্াজক 
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হর্যা কজর ধীরাজজর হৃদজয় জজম থাকা ঝজ র িড়হ:প্রকাজশ, 
আমরা যথারীড়র্ অিাক। 

" আড়ম আেিজমলা প জিা..জযভাজিই  নহাক...আমার চ্া..ই...চ্াই.. 
চ্াই.."। ধীরাজজর ড়িপ্লিী ড়চ্ৎকাজর আমরা সিাই অিাক হজয় 
দাাঁড় জয় রইলাম। 

" আমরা নলাকটাজক ো িজলই িই ড়েজয় আসজিা.." ধীরাজ ফুাঁড়পজয় 
ফুাঁড়পজয় িলজলা। 

" ড়কন্তু, নলাকটা যড়দ নদখ্জর্ পায়...?" উত্তজমর কথায় উড়ৈি 
প্রকাশ পায় । 

" একটু পজরই নলাকটা খ্াওয়ার জেয িাড় জর্ যাজি...আমরা...জসই 
ফাাঁজকই...", ড়িধাজের কথা নশষ ো হজর্ই আড়ম িজল উঠলাম " 
ড়কন্তু..দরজায় নর্া র্ালা ড়দজয় নদয় ...।" 

" হযাাঁ...ড়ঠক..." আমার কথাজক সাজপাটি কজর নকৌড়শজকর মুজখ্ও 
ড়চ্োর ভাাঁজ। 

" হুমম.." ড়েপজের এই নোট প্রড়র্ড়ক্রয়ায়, র্ার মুজখ্র ভড়েজর্,  
র্ার মাথাজর্ও নয ড়চ্োর অেুপ্রজিশ, নিশ নিাঝা ন ল। 

" জাোলা ড়দজয় নঢাকা যায়... নকাজো ড়গ্রল নেই..." 
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স্বপজের কথায় সিার মুখ্ নথজক ড়চ্োর োয়া ড়েুঃড়চ্হ্ন  হজয় ন ল। 
অর্এি...। 

(৪) 

নোজটা লাইজেরীটাজক দু'ভাজ  ড়িভক্ত কজরজে মাঝখ্াজের একড়ট 
নদওয়াল । একড়দজক মেজমাহে িািু িজসে, ড়ভড়জটারস 
নরড়জজেশে খ্ার্া ড়েজয়। অপরড়দজক, পাঠকজদর প ার ঘর। 

আমরা পাঠকরুজম িজস নকউ নপপার, নকউ নকউ িই ড়েজয় িজস 
আড়ে। আমার মজধয র্খ্ে একটা ভীড়র্ কাজ করড়েল, ধরা পজ  
যাওয়ার । র্াই, হাজর্র মজধয থাকা িইটা শুধুই িজস থাকার 
উপলি মাত্র। হয়জর্া, িাড়করাও ড়ে:শজব্দ ভীর্। 

একটুিি পর, মেজমাহেিািু এজস িলজলে " আড়ম িাড় জর্ 
যাড়ে...জর্ামরা পজর এজসা,..োহয়..কালজক এজসা..."। ড়র্ড়ে ঘর 
নথজক নিড়রজয় যাওয়ার আজ  িলজলে " জাোলাটা িে কজর ড়দজয় 
এজসা..." 

" হযাাঁ..আমরা িে কজর ড়দড়ে, কাকু.." ড়েপে সজে সজে িজল 
উঠজলা। 
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এিিং নসই সুজযা জকই কাজজ লাড় জয় আমরা, জাোলাটাজক শুধুই 
নভড়জজয় ড়দলাম। অথিাৎ, ড়েটড়কড়ে ড়দজয় অিরুদ্ধ ো কজরই। 

(৫) 

আড়ম, উত্তম, নকৌড়শক, স্বপে এিিং ড়েপে... আমরা পাাঁচ্জে িযা  
ড়েজয় জাোলার পাজশ দাড় জয়। এিিং ধীরাজ ও ড়িধাে লাইজেরীর 
ড়ভর্জর। খু্ি র্া াহুজ া কজর এক এক কজর িইজয়র ঝাাঁক 
আমাজদর িযাজ  ভজর ড়দজে। শুধুই "আেিজমলা" েয়, আমাজদর 
িযাজ  র্খ্ে... মূলর্ সর্যড়জৎ রায়, উজপন্দ্রড়কজশার রায়জচ্ৌধুরী, 
সুেীল  জোপাধযায়, সুকুমার রায়...। প্রায় েব্বই - শ'খ্াো িই 
িযাজ  ভজর ড়েজয় নসাজা িাসরুম। এরপর শুরু হজলা, ভা  - 
িাজটায়ারা। নসখ্াে নথজকই শুরু হয় যর্ ঝাজমলা। যারা আমাজদর 
মজধয ড়েল ো, র্াজদর কজয়কজেজক িই নদওয়ায়, আমাজদর মজধয 
একটা অসজোষ প্রকাশ নপল। নযজহরু্, ড়িধাে এিিং ধীরাজ 
লাইজেরী রুজমর ড়ভর্জর প্রজিশ কজরড়েল এিিং আমরা িাইজর 
ড়েলাম... র্াই র্াজদর যুড়ক্ত অেুযায়ী র্ারা নিড়শ িই পাওয়ার 
নযা য। আমরা সিাই সহমর্। শুধু নপাষাজলা ো নকৌড়শজকর। এ 
ড়েজয় নকৌড়শক এিিং ড়িধাজের মজধয রু্মুল ঝ  া নিাঁজধ যায়। 
এমেড়ক হার্াহাড়র্ পযিে জল   ায়। আমরা খু্িই উপজভা  
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করড়েলাম ঝ  াটা, প্রায় নকাজোরকম থামাজোর নচ্িাই কড়রড়ে। 
ড়ঠক নস সময় আমাজদর উপজভা য ঝ  াটায় ড়িপড়ত্ত আজস যখ্ে 
ড়িধাজের দুই িেু ড়িশাল এিিং মতন্ময় এজলা। ড়িশাল এিিং মতন্ময় 
"এ" নসকশজের োত্র, এিিং আমরা "ড়স" নসকশজের পযিায়ভুক্ত। 
র্ারা ড়িধাজের নখ্াাঁজজ এজস এই ড়িশ্বযুজদ্ধর সািী হয়। ঝ  াটা 
থাড়মজয়, ড়িশাল এিিং মতন্ময় জােজর্ পাজর িইজয়র পুজরা 
িযাপারটাই। এিিং র্ারাও ভা  নচ্জয় িসজলা। ড়কন্তু, এিার নকউই 
রাড়জ হয়ড়ে । র্াই, র্ারা হর্াশ হজয় ড়ফজর ন ল র্াজদর 
িাসরুজমর ড়দজক । 

(৬) 

ড়টড়ফে সময় নশজষ পজরর িাজসর অজপিায় আমরা নেিীকজি 
িজস আড়ে, মুখ্ - নচ্াজখ্ র্ত ড়প্তর আভাস। অল্পিজির মজধযই 
অজেকটা ঝজ র নিজ ই প্রজিশ করজলা আমাজদর মজধয রা ী 
ড়হজসজি পড়রড়চ্র্ দু'জে ড়শিক, আমাজদর শরীর ড়শিার ড়শিক 
শরড়দিু মাাঁড়ঝ এিিং অজঙ্কর ড়শিক কেক কুমার । আমরা যারা 
লাইজেরীর ঘটোড়টর সজে প্রর্যিভাজি জড় র্, ভজয় গুড়টসুড়ট নমজর 
রইলাম। একড়ট কালনিশাখ্ীর আভাস। ড়ঠক পর মুহূজর্িই প্রধাে 
ড়শিক  সমীর নঘাষ এিিং জয়ে সযার প্রজিজশ আজরা উে ামী 
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ভজয়র পারদ, এিিং হয়জর্া অযাড্রোড়লজের িরজি হৃদজয় আক্রমি 
নথজক রিা। 

(৭) 

পজর আমরা জােজর্ পাড়র মতন্ময়, ড়িশাল এিিং নকৌড়শক ড়মজল 
সযাজরজদর কাজে অড়ভজযা  কজরজে আমাজদর ড়িরুজদ্ধ। 

আজ, দশ িেজরর িযিধাজে ড়লখ্জর্ িজস, নসই ঘটোর 
পড়রজপ্রড়িজর্ সযাজরজদর নদওয়া নলকচ্ার িা উপজদশ, মজে প জে 
ো। র্জি, চু্ড়রটা নয িইজয়র প্রড়র্ ড়েজভিজাল ভাজলািাসা নথজকই, 
এটা ড়ে:সজেজহ িলজর্ পাড়র। নসই িইগুজলা নফরর্ নদওয়ার নয 
কি নপজয়ড়েলাম, নসটা মজে প জল আজও সমাে িযাথা অেুভি 
কড়র। আজও, সোক্ত করার নচ্িা কড়র, কার নদাজষ িইগুজলা 
হাড়রজয়ড়েলাম ,ড়িধাে? নকৌড়শক? ড়িশাল ও মতন্ময়? োড়ক, আমাজদর 
িইজয়র ভা  ড়দজর্ ো চ্াওয়ার স্বভাি? 

(৮) 

নসই নথজক ড়টড়ফজের ফাাঁজক লাইজেরীজর্ ড় জয় িই প ার অজভযস 
আমাজদর মজধয সঞ্চাড়রর্ হজয়ড়েল। যড়দও, পজর অজেজকই নসই 
অজভযস ধজর রাখ্জর্ পাজরড়ে। ড়কন্তু, আমার রজক্ত ড়মজশ যাওয়া 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১৬ 

নেশায় আড়ম িুদ হজয় ড়েলাম িহুযু । কখ্জো-সখ্জো সাজথ নকউ 
ো জুটজল, একাই নিড়রজয় নযর্াম লাইজেরী অড়ভমুজখ্। 

র্খ্ে আড়ম অিম নেিীজর্ পড় । নসই সমজয়র একড়ট ঘটো... 

একড়দে ড়টড়ফজের ফাাঁজক, সাজথ নকউ নজাজটড়ে। িাধয হজয় একাই 
লাইজেরীর অড়ভকজষির টাজে েুটলাম। মযা াড়জে, নপপার প জর্ই 
অজেকটা সময় নপড়রজয় যায়। এরপর, আড়িষ্কার কড়র "গুড়প  াইে, 
িাঘা িাইে"। 

র্াজদর অযাডজভঞ্চাজরর সেী হজর্ ড় জয়, নখ্য়ালই নেই ড়টড়ফে 
আওয়ার নশজষর ঘণ্টাধ্বড়ে নিাঁজজ ন জে।  ল্পটা নশষ কজর একড়ট 
র্ত ড়প্ত ড়েজয় ড়ফরড়ে। এড়দজক, ড়টড়ফজের পজরর িাস প্রায় নশজষর 
ড়দজক। "ইড়র্হাস" এর িাস। আমাজদর ইড়র্হাস প াজর্ে সামীম 
প্রামাড়িক সযার, ড়যড়ে আমাজদর কাজে লাটু্ট( লাডু্ড) সযার ড়হজসজিই 
পড়রড়চ্র্। 

"সযার আসজিা..? 

এড়লজয়ে নদখ্ার মজর্া চ্মজক উঠজলে ড়র্ড়ে। আমার সহপাঠীজদর 
অজেজকই দাাঁর্ নকড়লজয় হাসড়েল। সযার চু্প করাজলে িাড়কজদর 
এিিং এই এড়লজয়জের ইন্টারড়ভউ পিি শুরু হজলা... 
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" নকাথায় ড়েজল, এর্িি?.." 

ভজয়,  রজম নঘজম নেজয় একশা। অিরগুজলা নিািা টাজেজল 
আটজক। 

" ড়ক হজলা..? িজলা... নকাথায় ড়েজল?" 

" লাইজেরীজর্...।" এমেভাজি িললাম নযে ড়েজজই শুেজর্ নপলাম 
ো। 

" নকাথায়?" 

" লাইজেরীজর্, সযার..." 

" লাইজেরীজর্? আো? ড়ক প জল নসখ্াজে...জশাোও িাড়কজদর..." 

নস সময় এক ড়কজলাড়মটার দূর নথজকও হয়জর্া আমার হৃদস্পজির 
শব্দ নশাো ড় জয়ড়েল। চু্প কজর দাাঁড় জয়ই রইলাম। এরপর সযার 
িলজর্ শুরু করজলে...."জদজখ্া..রু্ড়ম  ল্প-টল্প পজ া লাইজেরীজর্ 
ড় জয়..জসটা খু্ি-ই ভাজলা কথা...। ড়কন্তু, নসগুজলা অেয সমজয় 
করজর্ হয়। িাস চ্লাকালীে েয়।....িুঝজর্ পারজল? ...িজসা 
ড় জয়...." 
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(৯) 

লাইজেরীর সজে জড় র্ এই নোজটা - িজ া ঘটোগুজলা আমার সু্কল 
জীিজে সিজচ্জয় স্মরিীয় মুহূর্ি। আজ িে হজয় যাওয়া নসই 
লাইজেরীর পাশ ড়দজয় যাওয়ার সময় ড়িষণ্ণর্ার হাওয়া েুাঁজয় যায়। 

লাইজেরীগুজলা ধীজর ধীজর িে হজয় যাওয়ার কারজি িই প ার 
অজভযস কজম ন জে, আমাজদর নজোজরশজের ? োড়ক, িই প ার 
অজভযস নেই িজল, লাইজেরীগুজলা িে হজয় ন জে? োড়ক, 
ইন্টারজেট এিিং নমািাইল ন ম? উত্তর খু্াঁজজ চ্জলড়ে...। 

যড়দও, আজকাল স্মাটিজফাে-ই লাইজেরী ড়হসাজি িযিহৃর্। ড়কন্তু, 
ক'জেই িা আজলার নখ্াাঁজজ...? 
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আত্মহর্যা 

মুড়ি দরুদ 
 

অসু পার্ায় আত্মহর্যা লুড়কজয় থাজক, 

ড়েুঃশজব্দ হর্যা করজর্ আজস আয়ুটাজক । 

আত্মহর্যার অিরগুজলা পার্ায় আাঁকা ; 

জীিে কযােভাজস সুজরর অভাি থাকা । 

ড়ে   নখ্ালা জীিে আেমো লাজ  ; 

ড়িরামহীে জীিজের ঘাট সমু্মজখ্ ভাজ  । 
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এখ্জো আড়ম স্বপ্ন নদড়খ্ 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

ওপার িািংলার মাজয়জদর িুকফাটা কান্না 

নদজখ্ নচ্াজখ্র নকাজি  ড় জয় প জে জল 

এটা কীজসর পূিিাভাস নর্ামরা িলজর্ পাজরা ? 

আড়ম ধমি িুড়ঝ ো িুড়ঝ ো অধমি 

আড়ম মােির্ার  াে  াই 

কজি নর্ামরা হজো মােুষ 

কজি নর্ামাজদর ড়ফরজি মাে-হুশ। 

আজ আমরা সিাই চু্পড়ট কজর রই 

নিািা শাড়লজকর মজর্া, 

প্রড়র্িাজদর ভাষা আজ হাড়রজয় ন জে। 
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হয়জর্া িা ওপার িািংলায় নর্ামার, আমার স্বজেজদর প্রড়র্ড়ট রার্ 
ড়েঘুিম কাটজে, 

নঘার অড়েশ্চয়র্ায় কাটজে ওজদর ড়দে, 

জার্-পাজর্র  ড়িজভদ আর কর্ড়দে, আর কর্ড়দে ? 

 

েরু্ে কজর স্বপ্ন নদখ্া শুরু করাই নযজর্ পাজর আজাজের ধ্বড়ে 
শুজে নিজজ ওজঠ সােযশাখ্, ড় জিার ঘণ্টাও নশাো যায়। 

খু্ড়শর ঈজদ আবু্দল নদর িাড় জর্ অমজলরা আজস নসমাইজয়র স্বাদ 
ড়েজর্, 

দশমীজর্ আবু্দজলরা অমলজক ো জাড়েজয় র্ার িাড় জর্ যায় ড়মড়ি 
হাজর্। 

এমে সুড়দে কজি ড়ফজর পাি িলজর্ পাজরা নকউ ? 

এই আশায় এখ্জো আড়ম নিাঁজচ্ রই। 
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জন্মড়দজে শাড়ম্ম কাপুর 

অড়িড়মত্র 
 

২১ নশ অজটাির, সুড়িখ্যার্ চ্লড়িত্র অড়ভজের্া শাড়ম্ম কাপুজরর 
জন্মড়দে। ড়র্ড়ে রাজ কাপুজরর নমজজা ভাই ড়েজলে । আসল োম 
ড়েল শামজশর রাজ কাপুর। 

নোটজিলা নকজটজে কলকার্ায়। র্াাঁজক িলা হজর্া 'ভারজর্র' 
এলড়ভস নপ্রসড়ল'। ষাজটর দশজকর সিজথজক জেড়প্রয় ও চ্ড়চ্ির্ 
োয়ক ড়েজলে ড়র্ড়ে। োয়ক ড়হজসজি শাড়ম্ম কাপুজরর ড়িখ্যার্ 
েড়িগুড়লর মজধয রজয়জে 'রু্মসা নেড়হ নদখ্া', 'নপ্রাজফসর', 'জিংড়ল', 
'ড়র্সড়র মড়ঞ্জল', 'কাশ্মীর ড়ক কড়ল', 'রাজকুমার' ও 'েহ্মচ্ারী' 
অেযর্ম। পজরর ড়দজক শরীর ভারী হজয় যাওয়ায় পাশ্বিচ্ড়রজত্র 
অড়ভেয় কজরে। 'জমীর', 'িাজন্ডলিাজ' ও 'নপ্রম নরা ' - এর 
মজর্া েড়িজর্ পজর দাপজটর সাজথ অড়ভেয় কজরে শাড়ম্ম কাপুর। 
দু’িার পাে ড়ফল্মজফয়ার পুরস্কার। স্ত্রী  ীর্া িাড়লও ড়েজলে োমকরা 
অড়ভজেত্রী। 
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মহম্মদ রড়ফর  লায় র্াাঁর সি েড়ির  ােগুড়ল অর্যে জেড়প্রয় 
হজয়ড়েল। এই দু’জে নযে ড়েজলে এজক অজেযর জজেযই। রড়ফও 
শাড়ম্ম কাপুজরর েড়িজর্ একটু নিড়শ ড়কেু ড়দজর্ে  ায়ক ড়হজসজি। 

২০১১ সাজল ড়কডড়ের সমসযায় আক্রাে হজয় শাড়ম্ম কাপুজরর  
জীিোিসাে ঘজট। 

জন্মড়দজে এই যশস্বী অড়ভজের্ার  উজদ্দজশয সেদ্ধ প্রিাম জাোই।। 
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আজলাকিষি দূজরর কাজরা জেয 

ঈশােজজযাড়র্ দত্ত 
 

মজের নভর্র অিসাদ 

লুড়কজয় িাড়েহীে, 

আজলাকিষি দূজরর এক 

নমঘ রু্ড়ম কর্টা ; 

দূরজত্বর দ্বদঘিয নমজপ 

িাে দূরজত্বর একক, 

নর্ামার রহসযময় 

শীর্লর্া নঘরা স্তব্ধর্া, 

একলা অিসাজদর মুহূজর্ি 

একটু দ্বেশব্দর্া ; 

আজলাকিষি দূরজত্বর 

রু্ড়ম রাজর্র আকাজশর 
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েিজত্রর মজর্া দতশযমাে, 

ধরাজোাঁয়ার িাইজরর, 

ড়ঠক নযমে শীজর্র 

নভাজরর ড়হজমল ড়েস্তব্ধর্া। 
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পিপ্রথা 

মােসী সরকার 
 

উনু্মক্ত আড়েোর একজকাজে পজর আজে রেীে নখ্ালামকুড়চ্,  

চ্াড়রড়দজক েড় জয় আজে 

 র্রাজর্র ড়েিুর স্মতড়র্।  

অধিিজষির োরীড়ট িারািায় িজস  

সকাল নথজক আউজ  যাজে সিংস্কত র্ মন্ত্র।  

আলর্া প া লাল পা দু’খ্াড়ে 

ক্রমশ েীল হজর্ শুরু কজরজে।  

একরড়ত্ত কেক কম প ায় 

নমজয়ড়টর আর কেকাঞ্জলী হল ো।  

নঠাাঁট দুড়ট অড়ভমাজে ড়সক্ত,  

ঝুলে অিয়ি নরজখ্ ন জলা প্রশ্ন একগুে। 
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দূরত্ব এিিং েীরির্া 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

রার্ভর ড়ক নযে খু্াঁজজ নফজর মে, 

নকিলই যার্োময় অেুভজি নলাো অশ্রুজজল! 

নক নযে  ভীর রাড়ত্তজর ক া োজ , 

মজের দুয়াজর ন াপজে ড়িজজে অজাড়ের্ সুজর, অেরমহজল অরিয 
মাজঝ েি ড়েজিজে। 

িহুদূর হজর্ নভজস আজস সমুদ্র  জিজে িার্াজসরা, 

আড়ম পড় , নস দ্বেুঃশজব্দর শাড়ব্দক ড়লড়পর ভাষা, 

নজজ  ওজঠ েি েিরূজপ জন্মড়দজের সুর, 

অেমিজের মড়িজকাঠায় আজলাআাঁধাড়রর্ োয়াসেী, 

নস শুধু আজলাোজয় আশা আর ভাজলািাসা !  

ড়চ্ৎকার কজর উড়ঠ মধয রাড়ত্তর ড়েষ্প্রাি শযযায়, 

নকর্কী, রু্ড়ম নকা...থা...য়...,  
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ভাজে েীরির্া েি রাড়ত্তর ড়েশু্চপ েীরি নিদোয়, 

নদাজল িকুল শাজখ্ সিুজ পার্ায় নসাোলী সকাল ! 
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নেি িাোড়ল 

আবু্দল রাহাজ 
 

আমরা নয রকম সুির িে প্রকত ড়র্ নপজয়ড়ে নর্মড়ে নপজয়ড়ে 
িািংলাভাষী মােুষ। আমরা  িিজিাধ কড়র আমরা িািংলা ভাষায় কথা 
িড়ল। আমরা এই পতড়থিীজর্ নেি িাোড়ল হজয় আড়ে আজও। যার 
ড়েদশিে নরজখ্ ন জে রিীন্দ্রোথ নথজক ড়িদযাসা র নথজক নের্াড়জ 
সিাই িাোড়লর সম্মাে মযিাদা েড় জয় ড়দজয়জে প্রড়র্ড়ট ড়িজশ্বর 
প্রাজে। সড়র্য িলজর্ ড়ক র্াজদর  নয নলখ্ড়ে সতড়ি নকাথাও নযে 
অপরূপ ভাজি ফুজট উজঠজে ড়িজশ্বর প্রড়র্ড়ট প্রাজে। নর্মড়ে িে 
প্রকত ড়র্ নকাথাও নযে র্াজল র্াল ড়মড়লজয় এড় জয় ড়েজয় ন জে 
সমজয়র সাজথ র্াল ড়মড়লজয়। আজ ির্িমাে সমজয় এজস 
িাোড়লয়াো আজে িজট অজেক ন জে ভুজল খু্ি অিাক লাজ  
িাোড়লর মাধুযি নেির্া অজেজকই মাে মযিাদা রাখ্জর্ পাজরড়ে। 
ড়কন্তু িাোড়লর মেীষীজদর নলখ্া র্াজদর নমধা র্াজদর সতড়ি এই 
প্রকত ড়র্ মাজক ড়দজয়জে অেেয উপহার যা িজয় নি াজে প্রড়র্ড়ট 
িাোড়ল ড়িজশ্বর প্রাজে। সড়র্য িলজর্ ড়ক এই ড়িশ্ব মাজয়র নকাজল 
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িাোড়ল এক নেিজত্বর অধীে আসজে গ্রহি কজর আজে যা থাকজি 
আজীিে হয়জর্া সময় ও যুজ র পালা পড়রির্িে হজর্ পাজর ড়কন্তু 
িাোড়লয়াো পড়রির্িে হওয়া খু্ি কড়ঠে যা প্রজজন্মর পর প্রজন্ম 
নদখ্জর্ পাজি। 
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অজপিায় 

সুরভী চ্যাটাজিী 
 

কার জেয অজপিা 

করড়ে আড়ম ? 

নকউ নর্া সময় নদয়ড়ে আমায়... 

র্িু নকে ড়েরালা দুপুজর 

ডাো ভাো পাড়খ্র পালক খ্সজলও 

আচ্ড়িজর্ মে কজর চ্জল শজব্দর সোে ? 

এই এজলা িুড়ঝ আ ন্তুক ! 

আড়ম ড়ক নদখ্লাম নচ্ৌকাজঠ র্ার খ্ণ্ডড়চ্হ্ন ? 

উইড়ঢড়পর স্বপ্নজঘাঁজট র্জি 

উত্তাল হল ড়ক এ মে ? 
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ধজমি িিিরর্া 

শঙ্কর সূত্রধর 

 
জাজর্র োজম চ্লজে যখ্ে ড়হিংর হুিংকার আর হাো ! 

নদজশর মাড়টজক িাাঁচ্াজোর র্জি নকে কজরা আজয়াজে োো । 

 

উৎসজির সম্প্রীড়র্ নর্ এখ্ে ধমি চ্জল আজস ! 

ড়মজে কথা নর্ামার মােির্া ড়েজয়, নযখ্াজে মােড়িক মূলযজিাধ 
কান্নায় ভাজস । 

 

মার্তরূজপ মা এখ্ে রাস্তায়   া ড়  খ্ায় ! 

ধজমির নমাজহ রু্ড়ম এ কাজ কজরা,  নক ড়েজি এর প্রকত র্ দায় ? 

 

ধমিীয় অেুভূড়র্জর্ রু্ড়ম আজ, এজেে আঘার্ ! 

নজজে নরজখ্া, এই ধজমির িিিরর্াই নর্ামায় করজি কুোঘার্ । 
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ভালিাসার রিং 

অভীক সরকার 
 

স্বজপ্ন নর্ামায় পাজশ পাই 

নর্ামায় নয নচ্াজখ্ হারাই 

নচ্াখ্ খু্লজলই হাড়রজয় যাও 

রু্ড়ম নকাথাও পাড়লজয় যাও 

দাও শুধু ড়মড়ি হাড়স 

চ্াও ো ড়ক নর্ামার কাজে আড়স 

িজয় ন ল অজেক নিলা 

র্িু কজরা নকজো রু্ড়ম নখ্লা 

সড়র্য ড়ক রু্ড়ম নদখ্া নদজি 

অজিাধ নক ড়ক কাজে নটজে নেজি 

মায়ামত  হজয় িা াও নলাভ 

িজলাো ড়ক নর্ামার নিাভ 
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িজস আড়ে নর্ামার জেয 

নদৌজ  আড়ম হজয়ড়ে হেয 

পজর রু্ড়ম লাল পা  শাড়  

নর্ামায় ড়ক আজরকিার নদখ্জর্ পাড়র। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী 
 

सुभाषितम् - 

यो धु्रवाषि  परित्यज्य अधु्रवाषि षििेवते। 

धु्रवाषि तस्य िश्यन्ति अधु्रवं िष्टमेव षि।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

নযা ধ্রুিাড়ি পড়রর্যজয অধ্রুিাড়ি ড়েজষিজর্ । 

ধ্রুিাড়ি র্সয েশযড়ে অধ্রুিিং েিজমি ড়হ ।। 

 

অথি - 

নয িযড়ক্ত ড়েড়শ্চর্ ড়িষয় র্যা  কজর অড়েড়শ্চর্ ড়িষয় পাওয়ার নচ্িা 
কজরে, র্াহার ড়েড়শ্চর্ ও অড়েড়শ্চর্ উভয়ই েি হয় । 
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রড়িিাজরর দুপুর.... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এজসজে 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 কথা। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজ ? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

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

সজে পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অেুঃড়মল 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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েড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- মীর নমার্িজা জান্নার্ 

 

ফুজলর সিংসার... 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১৬ 

"জেটফড় িং অেলাইে সিংখ্যার জেয নয নয ড়িষজয় নলখ্া পাঠাজর্ 
পাজরে:- 

▪ ে া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিে/ড়েিে (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ েড়ি ( হাজর্ আাঁকা ও কযাজমরায় নর্ালা ) 

⏺নলখ্া পাঠাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পাঠজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লা জে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সিাদকীয় প্রসজে মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েির এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২১৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি েড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাঠাজর্ পাজরে নয নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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আকাজশর কাজে 

Camera-man of the week 

শাহীে আহজমদ 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২১৬ 

২৪নশ অজটাির, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সিাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সিাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,   
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, সাহােুর হক। 

প্রেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়ৈিধায়। ে া, কড়ির্া, অিু ল্প,  ল্প, প্রিে, েড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

।।সমাপ্ত।। 


