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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, সাহােুর হক।

োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- সঞ্জয় নসাম, ঈশােজজযাড়র্ দত্ত, র্ন্ময় নদি, 
কত ষ্ণ রায়, মহাড়জস মণ্ডল, নরজাউল রহমাে, অড়মর্াভ 
দত্ত, নসৌড়মর্ সরকার, কুণাল ন াপ, সুড়িয়া মুখ্াড়জি, 
শঙ্কর সূত্রধর, দীপাঞ্জে দত্ত, আবু্দল রাহাজ, অেুপ 
অসমীয়া, রাখ্ী হালদার। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়মরাজ নহাজসে এিিং দীপাড়ির্া 
সাহা। 
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ফড় িং কথা 
আজ ১৪ই েজভম্বর, ড়শশু-ড়দিস। ১৯৬৪ সাজলর ২৭ নম, পড়ণ্ডর্ 
জওহরলাল নেহরুর িয়াজণর পর ড়শশুজদর িড়র্ র্ার ভাজলািাসার 
ড়িষয়ড়ট মাথায় নরজখ্ সিিসম্মর্ভাজি র্ার জন্মড়দেড়ট ভারজর্ ড়শশু 
ড়দিস ড়হজসজি পালজের ড়সদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বাধীে ভারজর্র িথম 
িধােমন্ত্রী পড়ণ্ডর্ জওহরলাল নেহরু ড়শশুজদর কাজে ড়েজলে ড়িয় 
"চ্াচ্া নেজহরু"। ড়র্ড়ে নোটজদর সজে সময় কাটাজর্ খু্ি 
ভাজলািাসজর্ে। যড়দও রাষ্ট্রসিংঘ ১৯৫৪ সাজলর ২০ েজভম্বর 
ড়দেড়টজক ড়শশু ড়দিস ড়হসাজি পালজের জজেয নঘাষণা কজরড়েল। 
নসই নঘাষণা অেুযায়ী ভারজর্ও ২০ েজভম্বর ড়শশু ড়দিস ড়হসাজি 
পালে করা হর্। র্জি ভারজর্ ১৯৬৪ সাল নথজকই িড়র্িের ১৪ 
েজভম্বর ড়দেড়ট ড়শশু ড়দিস ড়হজসজি পাড়লর্ হজয় আসজে। নদজশর 
ভড়িষযৎ  ঠজে ড়শশুজদর গুরুত্বজক মজে কজরই এই ড়দেড়ট পাড়লর্ 
হয়। এই ড়িজশষ ড়দজে ড়শশুজদর অড়ধকার সম্পজকি সি মােুষজক 
আরও সজচ্র্ে করা হয়। ড়িজের সি নদজশই ড়শশু ড়দিস পালজের 
উজেশয একটাই, নদজশর ড়শশুজদর অড়ধকার ও র্াাঁজদর ভড়িষযৎ 
সম্পজকি সিংড়িষ্ট সকলজক সজচ্র্ের্ার িার্িা নদওয়া। ভাজলা থাকুক 
পতড়থিীর আ ামী িজন্ম। 
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িুজো কিুর্র 

সঞ্জয় নসাম 
 

আমাজদর িতড়ষ্টরা ড়ফজর ন জে 

ধীজর েখ্-দাাঁর্ নির করজে শীর্ 

 

আড়ম  াজের ডাজল খু্াঁড়জ িুজো কিুর্র 

যারা নঠাাঁজট-নঠাাঁট েুাঁজয় জাোয় ভাজলািাসা 

 

রু্ড়ম রিীন্দ্র-সেীর্ ভাজলািাজসা 

আমাজক নশখ্াজল নিাঝাজল েজরুল নচ্র্ো 

 

আমরা িতড়ষ্টর িড়র্শজব্দ ড়লখ্লাম িুজো কিুর্র 

নর্জীজঘা াজক ড়লখ্লাম  আগুজের িড়র্শজব্দ 
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আড়ম কাল ও মহাকাল র্ীব্র শীজর্ নর্ামাজক ড়লড়খ্ 

 

একাকী মােুষ এক 

নর্ামাজক নলজখ্ ভাজি নর্ামার েড়ি 

 

আমরা নর্ামাজক নজজে নজজেড়ে শীর্ 

রু্মুল িতড়ষ্টর অজপিায় ড়দে গুড়ণ। 
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ইজে ড়েল অজেকড়দজের 

ঈশােজজযাড়র্ দত্ত 
 

নজযাৎস্নার ওপর আজলা পজ জে 

নকমে নদখ্ায় নদখ্জর্ ইজে ড়েল, 

অজেকড়দজের ; 

 

আজলার ওপর আজরক আজলা 

মায়া নযে এক খু্ি নজারাজলা, 

অজেক জজন্মর। 

 

এইটুকুই ো হয় অজেক থাকুক, 

মজে রাখ্ার জেয অজেক, 

আজলার-আজলায় আজরা আজলা, 

যখ্ে আজলা সড়র্যকাজরর। 
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শশর্যপকথে 

র্ন্ময় নদি              
 

শীর্ এজল আিার আমাজদর কথা শুরু হজি 

 

িারান্দা নপড়রজয় ঘজরর নভর্জর ঢুজক আসজি কুয়াশা 

আর কমলাজলিুর  ন্ধ। অযাজলাজভরা পার্ায় জমজি 

ড়িনু্দড়িনু্দ ড়শড়শর। কড়ফর কাপ হাজর্ কথা শুরু হজি 

 

িাড়ক পাাঁচ্ ঋরু্জর্ র্াই চু্প কজর থাড়ক। 

মুখ্ নদখ্াজদড়খ্, স্পশি, চু্ম্বে... সি িন্ধ 

 

রু্ড়ম িজলড়েজল, শীর্ এজল দূরত্ব ঘুজচ্ যায়। 

সম্পজকির সরলি িীয় শরীজর ভাজলািাসা িরজফর মজর্া 

জমাট িাাঁজধ আর ফায়ারজেজসর আলজর্া আাঁজচ্ কথা শুরু হয়। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২১৯ 

ে া 

কত ষ্ণ রায় 

 
চ্ারপাজশজর্ েড় জয় আজে 

হাজার-হাজার ে া 

ড়কেু ড়কেু পজ ড়ে আড়ম 

সি নর্া হয়ড়ে প া। 

 

কর্ ে াকার কর্ নয ে া 

ড়লজখ্জে প জিা িজল 

আড়ম নর্া পজ ড়ে নকিল  

আিতড়ত্ত করজিা িজল। 

 

িাইজ পাজিা এই আশাজর্ 

মজের খু্ড়শজর্ েয় 
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এখ্ে নথজক ওসি ভুজল 

হি আেন্দময়। 

 

ে া প জিা জােজিা নদশ 

জােজিা অজাোজর 

নকাথায় আজে নসাোর হড়রণ 

নকাথায় পাজিা র্াজর ? 
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নোট্টজিলা 

মহাড়জস মণ্ডল 
 

আকাশ ডাজক 

 াজের ফাাঁজক 

হারাই চ্জলা দূজর, 

পার্ার েূপুর 

পাজয়র ঘুিংঘুর 

িাজজ সুজর সুজর। 

উ জে ঘুড়  

নেই নর্া জুড়  

শুধুই নচ্জয় থাড়ক, 

স্বপ্ন িুজক 

অিাধ সুজখ্ 

নোট্টজিলা আাঁড়ক। 
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অজেক েীজচ্ 

নরজাউল রহমাে 
 

অজঙ্কর খ্ার্া  

আর নেট েুজ , 

হাজর্ র্াসিীহ জড় জয় 

মন্ত্রচ্ারজণ শশশজির েুড়ট। 

েীল গ্রজহর িাইজর 

নর্ামার মেজের ভ্রমণ... 

স্ব ি-েরজকর কল্পোয়। 

িন্ধ রজকজটর জাোলার 

িাইজর ; অজেক েীজচ্ 

েীল গ্রজহ আমার িাসস্থাে। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজণ 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 িড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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র্মসােন্ন অিসাদ 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

সমগ্র নদশ জুজ ই ড়শিা পড়রড়স্থড়র্র ড়িষজয়, হঠাৎ আজ চ্াজয়র 
নদাকাজের সান্ধয আড্ডায় চ্ীৎকার কজর িজল উঠজলা অড়সর্াভ, 
"িুঝড়ল িাচু্চ, — আশীষ, সড়ঞ্জর্, পূজণিনু্দ, িািলু, ড়কজশার, স্বপে, 
িড়র্ভা, অজয়, ভরর্, ড়চ্ন্ময়, মাড়েক, ভীমরাজ, অজশাক, িাসি, 
িীণা, জয়জদি, র্পে, িাাঁটুল, িরুে, সুশীল, িিীর, নিাড়ধসত্ত্ব, 
ইর্যাড়দ ইর্যাড়দ এ রকজমর আজরা কর্শর্ আর োম িলজিা ! 
জাড়েস এই চ্ড়রত্রগুজলাই ড়শিা িযিস্থাজক িরিাদ করার জেয 
যজথষ্ট। সৎ ড়শিক ড়শড়িকা প জর্ চ্াইজলই ড়ক প াজর্ পারজি 
োড়ক ! সারা নদশ জুজ ই ড়শিার অিস্থা ভয়ঙ্কর খ্ারাপ অিস্থায় 
অিস্থাে করজে। সি খু্জল ড়লজখ্ নফসিুজক নেজ  ড়দজল ো, সি 
ফটাস্  ভান্ডাজফা  হজয় যাজি। আর সাড়হর্য সিংস্কত ড়র্র অিস্থাও ঐ 
একই ধারাজর্ই রজয়জে। সাড়হজর্যর নহায়াটসঅযাপ গ্রুপগুড়লজর্ িহু 
নলখ্ক নলড়খ্কার ড়ির্ড়কির্ নলখ্াজজাখ্াজর্ একটা ড়টক ড়চ্হ্ন ড়দজর্ 
পযিন্ত নফজট যায়, এরা আেজি সমাজর্ন্ত্র ! এরা করজি ড়িেি ! 
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ড়ক কজরই িা োত্রোত্রীরা শর্ড়র হজি ! ভড়িষযর্ নর্া এজকিাজরই 
অন্ধকার! " অড়সর্াভ হঠাৎ আড্ডায় একথা নর্ালার কারজণ, 
আজজকর আড্ডা ভীষণ  ম্ভীর রূপ ধারণ কজরজে।  আসজল সিাই 
আমরা ো, এসি ড়ির্কি-নক পাশ কাড়টজয়ই চ্ড়ল নর্া, এ কারজণই 
নকমে নযে আড্ডার আিহাওয়া ভারী থমথজম হজয় উজঠজে। িাপী, 
জয়ন্তদা, ফড়রদ র্িুও মুখ্ খু্লজলা। িাপী িজল উঠজলা — "  রীি 
সাধারণ মােুজষর অড়শড়ির্ মা িািার নেজলজমজয়জদর অিস্থা 
সিচ্াইজর্ ভয়ঙ্কর হজি। কারণ, ওরা নর্া নেজলজমজয়জদর ঘজর 
 াইড ও পযিন্ত করজর্ পারজিে ো। " আড্ডায় আমাের্-নক আজ 
ড়কন্তু ; ভীষণ ড়িমষি লা জে। ও এজকিাজরই চু্প, এিিং এজকিাজরই 
েীরি হজয় রজয়জে। আমাের্ িাড় জর্ ড় জয়, স্ত্রী নক িলজলা— 
"জাজো নকর্কী, আমােুিাহ নক ো ইিংড়লশ ড়মড়ডয়াম সু্কজল ভড়র্ি 
কজর নদওয়াটাই ড়ঠক হজি। যর্ই নকে ো আড়থিক অিস্থা খ্ারাপ 
নহাক ো নকে, শর্ কজষ্টর মাজঝই এ কথা িলড়ে। " নকর্কী 
ড়চ্ন্তা নচ্র্োয় খু্িই অগ্রসর ড়চ্ন্তাভািোর। নকর্কীর নচ্াজখ্ জল। 
আমােজর্র কজষ্টর কথা নভজি খ্াড়েক শেৈঃশব্দয নভজে িজল 
উঠজলা,—  " হযাাঁ ন া, এজর্া চ্াপ ড়েজর্ পারজি নর্া রু্ড়ম ! " 
ইিংড়লশ ড়মড়ডয়াজমর ড়টউশে, নস নর্া মাজস মাজস অজেক টাকা 
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লা জি ! " িজলই নকর্কী নলাো উষ্ণ অশ্রুজল, র্ার উ েী ড়দজয় 
মুেজর্ লা জলা...! 
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শীজর্র অজপিায় 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

রু্ড়ম আসজি িজল, 

নখ্জুর  াজে, উঠজলা রজসর হাাঁড় । 

সূড়যয মামার, নরাজদর সাজথ আাঁড় । 

রু্ড়ম আসজি িজল, 

নলপ কম্বল, োমজে ড়িোোর পজর। 

নর্ালা উষ্ণিস্ত্র, চ্জ  নদজহর উপজর। 

রু্ড়ম আসজি িজল, 

হীজমর চ্াদর, নফজল নঢজক চ্ারপাশ। 

ঝলমল আজলা, িয় মতদুমন্দ িার্াস। 

রু্ড়ম আসজি িজল, 

পুস্প-কােজে, কুাঁড় জদর নমজল নদখ্া। 

শুধু মাত্র, অগ্রহায়ণ কজর অজপিা। 
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রু্ড়ম আসজি িজল, 

পজথর ধুজলা, হজয়জে নযে ড়মড়হদাো। 

অড়ফস যাত্রী, িাড় জর্ নফরা িাহাো। 

রু্ড়ম আসজি িজল, 

স্নাজের নিলায়, হজয়জে সামােয নদড়র। 

সিড়জর নমলা, টাটকা র্াজা রকমাড়র। 
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ড়ফজর চ্াওয়া 

কুণাল ন াপ 
 

কথাজদর সাজথ নঘারাজফরা 

কথার সাজথ আজলাচ্ো  

কথাই করাজলা ভাজির সাজথ িনু্ধত্ব, 

মজের সুপ্ত নকাে এ একড়ট  জল্পর 

আড়িস্কার হজলা ভাজির দ্বারা 

যড়দও  ল্পড়টও অজেক পুরজো, 

পায়ড়ে আজও পূণির্া ।। 

হয়র্ িজস আজও পূণির্ার আশায় ।। 
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শশশি কাল 

সুড়িয়া মুখ্াড়জি 
 

েীরির্া পতড়থিীর সিজথজক ি  ড়চ্ৎকার। এখ্জো অিড়দ িুঝজর্ 
পারলাম ো, কাজ করার জেয নিাঁজচ্ আড়ে, োড়ক নিাঁজচ্ থাকার জেয 
কাজ করড়ে। 

শধযি ধর শধযি মােুষ নক উন্নর্ কজর। রা  মােুষ নক ধিংসয কজর। 

নোট নিলায় সিাই ড়জজেসা করজর্া িজ া হজয় রু্ড়ম ড়ক হজর্ 
চ্াও? িলজর্ পারর্াম ো। এজর্া ড়দজে িুঝজর্ পারলাম শশশি 
কাজল ড়ফজর নযজর্ চ্াই। মােুষ জীিজে েয় িার নহজর যায়। 

টাকার কাজে 

ভাজলািাসার কাজে, 

সমজয়র কাজে, 

ড়িজিজকর কাজে, 

িনু্ধজত্বর কাজে, 

সি নশজষ মতরু্যর কাজে। 
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আড়ম িান্ত হজয় ন ড়ে, এই জীিে যুজদ্ধ, জীিজের সি পাওো 
ড়মড়টজয় অিসর দাও আমাজক। 

ভড়র্ি পজকট ড়দজয়, ন াটা পতড়থিী ড়চ্েলাম, আর খ্াড়ল পজকট ড়দজয় 
আপেজে ড়চ্েলাম। 

পতড়থিীর সি নচ্জয় ি  মজোড়িজ্ঞােী হল মা, মুজখ্ িলার আজ ই 
মজের কথা সি িুজঝ নেয়। 

যখ্ে টাকা উপাজিে করজর্ ড়শখ্লাম  িুঝজর্ পারলাম, জীিজের 
শখ্গুজলা একমাত্র িািার কজষ্টর টাকা ড়দজয়ই পূণি হর্। 

এখ্ে নর্া ড়েজজর টাকা ড়দজয় শুধু ড়েজজর িজয়াজেটুকুই নমজট। 

হাসজর্ ইজে ো করজলও হাসজর্ হয়, ভাজলা ো থাকজলও িলজর্ 
হয় ভাজলা আড়ে। এখ্াজে নর্া মােুষ মােুষজক নদজখ্ জ্বজল পুজ  
মজর, ঘুম আর মতরু্যর এটাই পাথকয,ঘুম হজল অজধক মতরু্যর সমাে,  

আর মতরু্য হজল  ভীর ড়েদ্রা যাপে। 

র্িুও মােুজষর এজর্া অহিংকার। 

ঘুম ভােজল আ ামীকাল  ো ভােজল পরকাল। 

আড়ম নরাজই িশ্ন খু্াঁজজর্ থাড়ক িন্ধ ঘজর, শুেজর্ পাই, ড়সড়লিং 
ফযাে িলজে, মাথা ঠাণ্ডা রাখ্, ঘড়  িলজে নর্ামার িজর্যকটা সময় 
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দাড়ম, োদ িলজে িাজজ ড়চ্ন্তা ো কজর উচ্চ ড়চ্ন্তাধারা কর, জাোলা 
িলজে পতড়থিীর িাইজরটা নদখ্। 

ড়কেু কথা আজে অন্তহীে, ড়কেু িাাঁধে সীমাহীে। এটা একটা 
জীিজের োটক, নযখ্াজে সিাইজক এই োটয-মজে োটক করজর্ 
হয়। 
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পজথর ড়শশু 

শঙ্কর সূত্রধর 
 

পজথর ড়শশু, পজথর  ড়শশু ! 

পথ িযর্ীর্ এজদর হয় ো ড়কেু । 

চ্লড়র্ জীিজে এরা ড়েজজজদরই িদশিক ! 

েীরজি িাাঁচ্ার মন্ত্র এজদর নথজক ধার নেয় ড়েড়িিকার দশিক । 

 

নরাদ-িতড়ষ্ট-ঝ  এজদর ড়ের্য সেী ! 

অসম্ভিজক সম্ভি কজর রু্লজর্ এরা নদখ্ায় ো নকাজো ভড়ে । 

 

অিজহলা আর অোদজর ঘুজরই চ্লজে এজদর জীিজের চ্াকা ! 

িড়র্ড়দে এককভাজি িতড়দ্ধ পাজে পজথর ড়শশুজদর শাখ্া-িশাখ্া । 

ড়িজের সিিত্রই রজয়জে পজথর ড়শশু ! 

মােড়িক আজিদজে এরা সড়র্যই নযে মােড়িক ড়যশু । 
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িকত ড়র্র ড়শিালজয় 

দীপাঞ্জে দত্ত 
 

আজ অপরাজহ্নর িার নিলায় 

সি নশখ্াজোর এই পাঠশালায়। 

ড়শখ্জিা আড়ম ড়শখ্জিা সিই 

আজ সি নশখ্াজোর ড়দজে। 

ড়শখ্জিা আড়ম নকমে কজর 

নলাক ড়েজর্ হয় ড়চ্জে...। 

নশখ্াজি আকাশ নকমে কজর 

উদার হজর্ হয়। 

নশখ্াজি পাহা  

ড়চ্র্য আমার উচ্চ হওয়ার উপায়। 

শযাম-িোেী িজলজে আমায় 

একটু ড়শজখ্ যাও 
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পুরার্ে-নক নঝজ  নফজল 

েরু্েজক সি েরু্ে কজর োও। 

সূজযির নথজক ড়শখ্জিা আড়ম 

নর্জী হওয়ার গুে। 

র্ার নভর্জর জ্বলজে নযমে 

অড়েিিাে আগুে। 

চ্াাঁদ উঠজল ড়শখ্ি র্খ্ে 

নজােো ভরা রাজর্ 

নকমে কজর চ্াাঁজদর িুড়  

চ্ কায় সুজর্া কাজট। 
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ওজদর গ্রাজমর পুরাজো পাঠা ার 

আবু্দল রাহাজ 
 

গ্রামটা নিশ সুন্দর ওখ্াজে িসিাস কজর কজয়ক ঘর িাড়ন্তক 
মােুষ। ড়কন্তু মজার িযাপার হল ওখ্ােকার নেজলজমজয়রা গ্রাজমর 
পাঠশালায় প াজশাো কজর। পাজশর গ্রাজমর হাইসু্কজল ভড়র্ি হয় 
ড়ঠকই ড়কন্তু ওরা ড়েজজরাই সি প াজশাো কজর সু্কজল ড় জয় 
ড়শিকজদর কাে নথজক ভাজলা কজর িুজঝ এজস ওজদর গ্রাজমর 
ড়শিা অধযায়ে পাঠা াজর মে ড়দজয় প াজশাো কজর। প াজশাো 
কজর নশষ পযিন্ত নকউ যায় শহজর আিার নকউ গ্রাজম নথজক সিড়জ 
চ্াষ কজর। কারণ ওজদর ওখ্াজে সিড়জ চ্াজষর জেয উপযুক্ত জড়ম 
আজে গ্রাজমর পাঠা ার নথজক সিড়জ চ্াজষর ড়িড়ভন্ন িই-পত্র 
প াজশাো কজর সিড়কেু নজজে ওরা প াজশাো নশজষ ওই কাজজ 
োজম িের নশজষ যা লাভিাে হয় র্ার নথজক ড়কেুটা মােিজসিায় 
কাজজ লা ায় পাঠা াজরর উন্নয়জে ড়কেু অথি নদয় এইভাজি 
অজেককাল হজয় আসজে ওজদর গ্রাজমর রীড়র্। এখ্জো র্ার ধারা 
অিযাহর্ নরজখ্জে গ্রাজমর মােুষ। ড়শিা-অধযায়ে পাঠা াজর সি 
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িয়জসর মােুষ এজস প াজশাো করজর্ পাজর। নসখ্াজে নদখ্াজশাো 
কজর হড়রপাল োজম এক দাদু খু্ি ভাজলা মােুষ প ার জেয গ্রাজমর 
িাড় জর্ িাড় জর্ ড় জয় উৎসাহ নদে। পাঠা াজর এজস সিাই মে 
ড়দজয় প াজশাো কজর এিিং ড়কেু জ্ঞাে অজিে কজর। এর ফজল 
হড়রপাজলর খু্ি ভাজলা লা জর্া ওজদর নদজখ্। 
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নদিী 

অেুপ অসমীয়া 
 

নর্ামার  াজের পার্াগুজলায় আড়ম পাড়খ্ 

শুকজো পার্াগুজলা 

খ্ণ্ড খ্ণ্ড পাজয়র োপ  

নযে আড়মও পার্া 

নর্ামার িুজকর র্তষ্ণার স্তুড়র্র আওয়াজ। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার 
 

सुभाषितम् - 

दूर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रहहेतुकम्। 

मनुष्यतं्व मुमुकु्षतं्व महापुरुिसंश्रयः ।। 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

দুলিভিং ত্রয়জমবির্ৎ নদিােুগ্রহজহরু্কম্। 

মেুষযত্বিং মুমুিত্বিং মহাপুরুষসিংশ্রযৈঃ।। 

 

অথি- 

মেুষযজন্ম, মুড়ক্তর ইো এিিং মহাপুরুজষর সহিাস এই ড়র্েড়ট 
ড়িষয় পরজমেজরর কত পার উপর ড়েভির কজর থাজক। 
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Streaming Free On Youtube 

Pathikrit Films 
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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... 

 

িড়র্ 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 িকাড়শর্ 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 । 

 

**পরমাণু কড়ির্ার ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তৈঃড়মল কড়ির্া 

পাঠাে। 

 

ড়িয় 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- ড়মরাজ নহাজসে 

 

রাজর্র সূযিমুখ্ী 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষজয় 
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:- 

▪ ে া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নোট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ িিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজিষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ েড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

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

⏺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 সম্পাদকীয় িসজে মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

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

পাজয় পাজয় ২১৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়িয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জে আমাজদর িড়র্ড়ট 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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শীজর্র সকাল 

Camera-man of the week 

দীপাড়ির্া সাহা 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পেম িষি, সিংখ্যা-২১৯ (ড়শশু-ড়কজশার সিংখ্যা) 

১৪ই েজভম্বর, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকৈঃ ড়িক্রম শীল 

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

িেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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পুেশ্চ 

িড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই িশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ে া, কড়ির্া, অণু ল্প,  ল্প, িিন্ধ, েড়ি 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 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


