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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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- ন ালাম রসুল, পামী, শিংকর হালদার, মুড়ি 
দরুদ, মহাড়জস মণ্ডল, নরজাউল রহমাে, অড়িড়মত্র, 
নসৌড়মর্ সরকার, অড়মর্াভ দত্ত, সুড়িয়া মুখ্াড়জি, অভীক 
সরকার, েীর্া কড়ি মুখ্াজিী, রিীে িসু, পার্িসারড়র্। 

ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, ড়মরাজ নহাজসে এিিং দীপাড়ির্া 
সাহা। 
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ফড় িং কর্া 
এখ্ে নহমন্তকাল রর নহমন্তজক  িলা হয় শীজর্র পরিিাভাস। 
নহমজন্তর রাজর্ এখ্ে মতদু কুয়াশা; িার্াজস শীজর্র ড়হম ড়হম স্পশি। 
কুয়াশার রঁচ্ল সড়রজয় ড়শড়শরড়িনু্দ মুজতা দাোর মজর্া দুযড়র্ 
ছ াজর্ শুরু কজরজছ নভাজরর েরম নরাজদ। ড়দজে  রম, রাজর্ 
শীর্ল হাওয়া রর নভাজরর ঘে কুয়াশা িজল ড়দজে- শীর্ রর 
দরজর নে । শীজর্র রজ র ঋরু্  হল নহমন্ত। এ সময় িকত ড়র্জর্ 
চ্জল ির্িার ড়িদায় রর শীজর্র র মজের িস্তুড়র্। িকত ড়র্জর্ শীর্ 
রজস একটু একটু কজর। ড়শড়শজর ড়ভজজ লাল টকটজক হজয় ওজে 
ড়চ্জলজকাোর টজির লাল ন ালাপ। শীজর্র শুস্ক-রুি িকত ড়র্র 
অপিাদ নঘাচ্াজর্ এ সময়  াঁদা, মড়িকা, ন ালাপ, ডাড়লয়া, কসমস 
ড়ফজর পায় পরর্ি নজৌলুস;  াঢ় হয় কলাপার্ার রঙ। নস সাজর্ ঋরু্ 
পড়রির্িজের সময় নরা িযাড়ির িজকাপ নদখ্া যায় । নিড়শ নদখ্া 
নদয় নছাট িাচ্চা নর্জক শুরু কজর িতদ্ধ িয়স পযিন্ত সিার সড়দি-
কাড়শ। ড়িজশর্ কজর শীজর্র শুরুজর্ র্াপমাত্রা পড়রির্িজের 
সময়টাজর্  এর িাদুভিাি নিড়শ। পাশাপাড়শ এ সময় সকলজক 
সািিাে র্াকজর্ হজি কজরাো ভা রাজসর নর্জকও। সকজল ভাজলা 
র্াকুে, সুস্থ র্াকুে। 
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ড়সঁড়  

ন ালাম রসুল 
 

ন া াড়লর ওপর দাঁড় জয় পতড়র্িীর রিং করজছ নয ড়মড়ি রড়ম র্ার  

মজর্া কজর মুজখ্ রিং নমজখ্ নিঁজচ্ ন লাম রজীিে 

 

রড়ম িযিহার কজরড়ছ সরজযিাদজয়র ড়সঁড়  

 ভীর রাজর্ ড়েজচ্ নেজম ড় জয় দাঁড় জয়ড়ছ 

রমার মজিয রড়ম রত চ্লার চ্াকার শব্দ শুজেড়ছ  

 

জীিজে রড়ম রত্মজ াপে করা নমঘ নর্জক অজেকিার িতড়িও   

 ড় জয় ড়েজয়ড়ছলাম। 
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মাঝরার্ নর্জক নশর্ রার্ 

পামী 
 

মাঝরাজর্ ঘুম নভজঙ 

ড়িছাোয় শুজয় র্াকা ঘুমন্ত নিড়মজকর মজর্া িজ া নিড়শ ভাজলা  

নলজ  ন ল ড়েভন্ত এ  জীিেটাজক 

ড়ক ভীর্র্ সুন্দর এ  নমাহ ! 

নযে মজদর ন লাজস লুড়কজয় রাখ্া 

ড়হজরর রিংড়টর মজর্া র্ীব্র জ্বলন্ত। 

 

ভাজলা নলজ  ন ল সি িযর্ি নিম 

পুজরাজো হলজদ রঙা সি ড়চ্ড়ে 

নচ্াজখ্ নলজ  র্াকা শীর্ঘুম 

খঁু্জজ পাওয়া উষ্ণর্ারা জীিন্ত। 
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নিঁজচ্ র্াকা রর িাড়ঁচ্জয় রাখ্ার ছক 

গুজ া-গুজ া েীল কাঁজচ্ ছুঁজয় নদখ্া 

ড়কছু র্াজা লাল রজতর সজমাহে 

রাজার শহর নিাজঝ ঝরা পার্ার নশাক, কান্না, েীরি-ড়চ্ৎকার 

নর্ার্িার ভাঙে ড়কিংিা নদার্ারার ডাঙ, 

চ্জল রাস চ্জক্রর চ্ক্রাির্িে। 

 

নশর্-রাজর্ রর ঘুম িজর ো নচ্াজখ্, 

জা াড়েয়া পালা, িজয়-িজয় ক্লান্ত 

র্িু পড়রযায়ী পাড়খ্রা ড়দে ন াজে 

একড়দে ড়েক ড়মজল যাজি সি সীমান্ত। 
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শহজরর রিুড়েকর্া 

শিংকর হালদার 
 

ওর োম শহর... ও এখ্ে একলা েয় 

িুজকর ওপর অজস্র পা ও চ্াকার দা  

দায়িদ্ধ িযস্ত জীিে 

নকউ হজর্ পাজরড়ে নর্ামার মজর্া 

রজও... 

স্বার্িপরর্ার ড়চ্হ্ন ফুজট ওজে শুক্ল ও কত ষ্ণপজি 

নসড়দেও রু্ড়ম রমার কাজছ শহর 

কলজমর কড়ির্া... 

শরেযর্ার মাজঝ শুরুর সিংজকর্ 

রিুড়েক যাড়িকর্া ক্রমশ শ্বাস নেয় 

মাড়টর উপজর ড়কিংিা েীজচ্, 

এমেড়ক িুজকর নভর্র হাজস ড়িঞ্জাে 
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স্বপ্ন এখ্াজে স্বপ্ন েয়... 

মুজখ্ামুড়খ্ িাস্তজির ল া  

সামজল নরজখ্ড়ছ কলম সািী ড়হজসজি 

এখ্েও নর্ামাজক মাজে সিুজজর মােুর্ 

সিুজজর উপকাড়রর্া ভুজল, 

র্া , রু্ড়ম শহর... রিুড়েকর্ার শহর। 
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স্বপ্ন-নিাো 

মুড়ি দরুদ 

 
ড়মড়ছলে রীর ড়পচ্ পজর্র রঁজক িাঁজক, 

ট্রাম াড় র ঘুমন্ত দদিাজদশ জল-নচ্াজখ্ । 

অসঙ্গ স্বপ্ন ট্রাম র্াড়মজয় নদয় পজর্ । 

 

ড়পওে ড়চ্ড়ে ড়িজলায় ডাক-লা জে ছুজট : 

ড়পওজের রত্ম িি জন্মড়দজের নকজক । 

ঝঞ্ঝাট নখ্জর্ রজস নচ্জপ জীিে রজর্ । 
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স্বপ্ন 

মহাড়জস মণ্ডল 
 

একড়ট শব্দ নরজখ্ রর একড়ট  

নপড়রজয় যাড়ে নরাজ 

রর সমজয়র িান্তজদশ ছুঁজয় 

চ্ারপাজশ পজ  র্াজক 

শুিু ড়ির্াদ এিিং অিসন্নর্া। 

 

জলরঙ নলজ  রজছ রকাজশ 

সমস্ত দু’নচ্াজখ্র  হীজে নদড়খ্ 

স্বপ্ন জাজ  অড়িশ্রান্ত রাজ  

ড়িস্ততর্ হৃদজয়র পাখ্ায় পাখ্ায়। 
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সাজফাজকশে 

নরজাউল রহমাে 
 

নহাঁচ্ট খ্াওয়া একড়ট  জে ভিঘুজর... 

ঘুরজছ - ড়ফরজছ, 

কান্না হজয় োমজছ। 

রহর্ একড়ট স্বপ্ন, 

নর্জম রজছ। 

শুজয় - শুজয় পাশ ড়ফজর 

ড়ির্াত িার্াজস "সাজফাজকশে" 

জাোে ড়দজে রতাত অজিলা। 
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রমাজদর ওজয়িসা ট িা অেলা ে সিংস্করজর্ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযা াজযা  করুে। ড়ভড়জট করুে রমাজদর 
ওজয়িসা ট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর িড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসা ট www.netphoring.com এ। 
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ড়শিা ও কমিজিজত্র মার্ত ভার্ার 

অড়িড়মত্র 
 

ড়শিা ও কমিজিজত্র রমরা  িংজরড়জ নিড়শ িযিহার কড়র। র্জি 
রমার মজে হয় এ  দু  নিজত্র  অিশয  মার্তভার্া িা 
Vernacular- এর উপজর নিড়শ নজার নদওয়া দরকার। যড়দও 
রমরা  িংজরড়জ মািযম সু্কজল প াজশাো করজর্ নিড়শ পছন্দ কড়র 
ও স্বেন্দ নিাি কড়র। র্জি মার্ত ভার্ার সাজর্ নয রমাজদর ো ীর 
টাে, একর্া নর্া ভুলজল চ্লজি ো। মার্ত ভার্া চ্চ্িা করা র্া   খু্ি 
গুরুত্বপরর্ি। র্া ো হজল মােুজর্র ড়চ্ন্তা, িুড়দ্ধ ও মেজের যর্াযর্ 
ড়িকাশ ঘজট ো। এ  জজেয  হয়জর্া রজকাল ড়শশু ও ড়কজশাররা 
িািংলায় কর্া িলজর্ ভুজল যাজে, িািংলা ি  প জছ ো। এরকম 
চ্লজর্ র্াকজল ভার্াটার  অকালমতরু্য ঘটজি। র্জি কমিজিজত্র অেয 
ভার্ার িজয়া  করা নযজর্ পাজর। এ  িসজঙ্গ উজিখ্জযা য, নয 
িড়র্জিশী নদশ িািংলাজদজশ মার্ত ভার্া িািংলার দারুর্ িযিহার নদখ্া 
যায় জীিজের সি নিজত্র , এমেড়ক কমিজিজত্রও। িািংলা ভার্াজক 
র্ারা িার্ ড়দজয় ভাজলাজিজসজছ। র্জি রমাজদর মজর্া 
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িহুভার্াভার্ীর নদজশ কমিজিজত্র মার্ত ভার্ার িযাপক িজয়া  একটু 
মুশড়কল, যড়দও সরকাড়র িযাোর, নকাজো ড়িজ্ঞড়ি িা নলটারজহজড 
র্া নদখ্া যায়। রসজল নদজশ মার্তভার্াও নর্া অজেক।। 
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অেুভজি  অেুভজি 

নসৌড়মর্ সরকার 
 

ভাজলািাড়স ? হযাঁ এ  একটা কর্া 

শুেজিা িজল িযাকুল রমার এ  মে 

হজর্  পাজর এটা রমার অেযায় রিদার 

র্িুও নযে ভীর্ে  জে করজর্া চু্ড়পচু্ড়প... 

সড়র্য িজলা নর্া ড়ক অেযায় নছজলমােুর্ী রমার 

রড়ম নয ভাজলািাড়স নর্ামায়... 

ড়ক এজলাজমজলা রমার ভািোরা... 

রু্ড়ম নকাে এক অিসজর কাজে-কাজে 

িলজি রমায় খু্ি খু্ি ভাজলািাড়স নর্ামায়... 

হয়জর্া িযস্ত রড়ম ! নখ্য়াল কড়রড়ে নর্ামায় 

ড়মড়ট ড়মড়ট নহজস কপাজলর এজলাজমজলা চু্ল 

সড়রজয় নদজি নর্ামার রঙুজলর রলজর্া নছায়ঁায়... 
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কপাজল এঁজক নদজি ভাজলািাসার একটুকজরা 

নছাট্ট ড়চ্হ্ন... 

 িজল ! ভাজলািাসা োড়ক অেুভজি-অেুভজি 

 জস  অেুভি নকে নছায়ঁ ো রমায় ? 

নকে িুজকর মাজঝ িাজজ ো অেুভজির রুদ্ধশ্বাস ? 

জাড়ে কল্পোর জাল িুড়ে রড়ম... 

হৃদয়  হীজে জমাট নিঁজিজছ একরাশ অড়ভমাে 

নর্ামাজক নদজিা নভজিড়ছলাম একটা টকটজক লাল ন ালাপ... 

পাড়রড়ে ড়দজর্ ! এখ্ে নস জরাজীর্ি রমার ডা ড়রর পার্ায়... 

সি ড়ভজজ যাক ! শুিু সজঙ্গ র্াক একান্ত রমার ভাজলািাসা টুকু ! 

সকাল সাঁজঝ রমার মে নহাক মার্াল নর্ামার ভাজলািাসার একান্ত 
অেুভজি ! 
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রকমাড়র 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

কাক িজসজছ  াজছর ডাজল, 

খ্াজে িজস নদাল। 

নফাকলা দাঁজর্ দাদু রমার, 

িাজায় িজস ন াল ! 

 

দীড়ঘর জজল নমজঘর নখ্লা, 

কাজল কাজলা জল। 

পাড়খ্র ঝাকঁ ড়ফরজছ িাসায়, 

রকাজশ উ জছ নমঘদল। 
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মাজক নদখ্ি িজল ভািো 

সুড়িয়া মুখ্াড়জি 
 

জয় মা সারজদ, মুড়ত ড়িিাড়য়েী সারজদ, মাজক নদখ্জিা িজল ভািো 

কজরা ো রর।। 

নস নয নর্ামার রমার মা শুিু েয়, 

জ জর্র মা সিাকার।। 

মা যড়দ ড়েদয়া হর্, র্জি ড়ক রর িসড়ির্, পতড়র্িী শুকাজয় নযর্, 
অন্ন 

ড়িো হা হা কার।। 

মা িজল ডাড়কজল,হয় ো ড়েষ্ফল র্ার।। 

নছজলর মুজখ্ মা, মা িার্ী শুেজিে িজল ভিরােী, র াল নর্জক  

নশাজেে, পাজছ নদড়খ্জল ো ডাজক রর।। 
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অন্তজরর নিদো 

অভীক সরকার 
 

ড়চ্জত্ত নচ্র্ো ড়চ্রন্তে রজহ 

অড়েজমর্ অেুভুড়র্ অন্তজর িজহ 

ড়িজিক ড়িরাড়জর্ ড়ির্াদ এর স্তর প 

েি েীজ  ড়েজিড়শর্ ড়েরাকাজরর রূপ 

রড়ির নরখ্ায় ড়রতর্া পা  

উড়িপোয় উিভাড়সর্ উন্নাড়সক হজর্ চ্া  

অজসর্ অন্ধকার অসীম পী া নদয় 

িড়েজকর িমর্ার দম্ভ সত্তার পরীিা নেয় 
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পরড়কয়া নিম 

েীর্া কড়ি মুখ্াজিী 
 

পরকীয়া নিজম হািুডুিু নখ্জয় নকাজরা ো সিংসার েি 

এ  সিংসাজর  ড়ফরজর্ হজি, নশর্কাজল পাজি কি 

দু-ড়দজের সুখ্, দু-ড়দজের খু্শী, অড়িশ্বাজসর পালা 

কান্নাকাড়ট, ঝ  াঝাঁড়ট, নশজর্ অপমাজের জ্বালা। 

 

নয মােুর্ নর্ামায় হৃদয় ড়দজলা, সঙ্গ ড়দজলা রজীিে 

নস  মােুর্জক নছজ  চ্জল ন জল, নভজঙ্গ যায় নদহমে। 

 

নস রকম িনু্ধ ক  নর জ জর্ সার্ী হজি সারাির্ 

দু-ড়দজের নখ্লা র্ারপজর নভালা, নমাহ রজি যর্ির্। 

পরকীয়ায় োড়ক স্বাদ িদলায় একজঘঁজয়মীর নর্জক 

িনু্ধ িদজল  নয স্বাদ িদলাজি নকাে মহাজে নলজখ্? 
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মজে  রজছ স্বাদ-ড়িস্বাদ, শান্ত কজরা এ মে 

ফুজল ফুজল উজ  িজাপড়র্, মােুজর্র েয় এ জীিে। 
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অস্তড়মর্ রঁড়খ্ 

রিীে িসু 
 

ন ঁড় গু ড়ল নখ্জর্ নখ্জর্ হাঁজসর িস্রাি িারর্ কজর জল। নমিার 
িযািাড়ম নদড়খ্ সান্ধয চ্যাজেজলর ড়ি ড়লর্ ড়চ্ৎকাজর। শামুজকর নপজট 
নয মািংসল শীর্লর্া র্াজক রহাযি কজর িিসেকামী চ্রু্র 
ো ড়রক। ড়শকজ  জজলর দা  মুজছ ড় জয় রমাজদর জাড়র্সত্তায় 
উদ্বায়ু উলঙ্গ সি খ্ামচ্াখ্ামড়চ্ নখ্লা। পরকীয়া  সিিস্ব  রর্ি সময় 

অজহরু্ক ঘা  োজ । উ কএজণ্ড সীড়িচ্। নদদার মাল খ্াওয়া রর 
রত্ম-উদ্গীরর্ নসজর কামর্ত ি ড়িশ্রাজম যায় কজপিাজরট িািু-ড়িড়িরা। 
নস  সময় নেটদুড়েয়ার হার্ িজর পজর্িাসা ট নখ্াজল গ্রাময যুিক 
িুিা চ্াপজর্। কাজ নে , অলস দুপুর  । কাকীমা নিৌড়দরা সি 
রিরর্ খু্জল ড়দজে িুজকর। ড়েজটাল িশাড়ন্ত ড়েজয় িস নদজখ্ যুির্ী 
ড়পজয়র স্তে।  েড়ক্রজমন্ট উজে রজস েজখ্র কামজ রঁচ্জ ।রর 
ড়িশ্বায়ে  হাসজছ শুিু  ড়খ্লড়খ্ল  হাড়স। নিড়েয়ার রার্জা া 
রমাজদর অস্তড়মর্ রঁড়খ্। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়র্র্মালা 

ড়েজিদজে- পার্িসারড়র্ 
 

सुभाषितम् - 

अत्वरा सर्वकारे्यिु त्वरा कार्यवषर्नाषिनी। 

त्वरमाणेन मूरे्खण मरू्यरो र्ार्यसीकृतः ।। 

 

সুভাড়র্র্ম্ - 

অত্বরা সিিকাজযিরু্ ত্বরা কাযিড়িোড়শেী। 

ত্বরমাজরর্ মরজখ্ির্ ময়রজরা িায়সীকত র্ঃ।। 

 

অর্ি - 

একজেজক অিশয  র্ার সমস্ত কাজ করজর্ হজি র্া াহুজ া 
ছা া , কারর্ র্া াহুজ াজর্ নকাজো কাজ করজল নস  কাজড়ট 
ভালফল নদয় ো, নস  কাজড়ট ধ্বিংস িা েি হজয় যায় ড়েক 
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নযমেভাজি একজে মরখ্ি িযড়ত র্া াহুজ া কজর কাজ করার ফজল 
নস একড়ট ময়রজরর মরড়র্ি দর্ড়র করজর্ ড় জয় একড়ট কাজকর মরড়র্ি 
দর্ড়র কজর নফজল। 
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Streaming Free On Youtube 

Pathikrit Films 
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রড়িিাজরর দুপুর.... 

 

হোৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ রসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

িড়র্ সিাজহ রড়িিার রজস, ড়েয়ম কজর রজস নেট 
ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা... 

 

রপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পােক। এিার রমরা শুেজর্ চ্া  
রপোর অেুভর ড়র্র কর্া। 
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নেট ফড় িং প জর্ রপোর নকমে লাজ ? েরু্ে রর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে রপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়েজয় ড়দে রপোর অেুভর ড়র্র কর্া Whats 
App িা Mail এ। যা িকাড়শর্ হজি "পােজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজ । 

সজঙ্গ পাোে রপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমারু্ কড়ির্ার ড়িভাজ  যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দু /চ্ার লা জের অন্তঃড়মল কড়ির্া 

পাোে। 

 

ড়িয় পােক রমাজদর জাোে রপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নম ল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- ড়মরাজ নহাজসে 

 

একাকী 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলা ে) এর জেয নয নয ড়ির্জয় 
নলখ্া পাোজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়িক ২০ লা ে) 

▪ কড়ির্া (অেড়িক ২০ লা ে) 

▪ অরু্ ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ িিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমর্-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজের্র্মরলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ রঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পাোজিে িািংলাজর্ টা প কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ িড়র্ সিাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজিয। নলখ্ার 
সাজর্ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়েকাো র্াকা রিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােজকর মর্ামর্ নেপজর্য- 
 

ড়ক কজর জাোজিে রপোর মর্ামর্, নকমে লা জছ নেট ফড় িং, 
ররও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নম ল করুে রমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় িসজঙ্গ মর্ামর্ 
জাোজর্ নম ল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

রপ করজর্ পাজরে এ  েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

রপোজদর মর্ামর্  রমাজদর চ্লার পজর্র অেুজিরর্া, জাোে 
রপোর অড়ভজযা ও। 

পাজয় পাজয় ২২০ সিংখ্যায় পা ড়দল রমাজদর সকজলর ড়িয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা জছ রমাজদর িড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজি  পাজশ র্াকুে। 
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রপড়েও পাোে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নস  ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় রপজলাড করজিা রমরা। 

সময় নপজল  ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্  জে কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। রপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোজর্ পাজরে নয নকাে ড়ির্জয়র ওপর। পাোজিে 
নম জল। রমাজদর নম ল র ড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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মায়ািী সকাল 

Camera-man of the week 

দীপাড়ির্া সাহা 
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অেলা ে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম ির্ি, সিংখ্যা-২২০ 

২১নশ েজভম্বর, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোঃ 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 

িড়র্িার  েরু্ে চ্মক ড়েজয় রসজি নেটফড় িং নস  কর্া 
ড়দলাম। এ  পড়ত্রকা রপোজদর সিার র্া  িশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সি  জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়দ্বিিায়। ছ া, কড়ির্া, অরু্ ল্প,  ল্প, িিন্ধ, ছড়ি  র্যাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজিয। 

নম ল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এ  েম্বর এ। 
রমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


