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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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- ন ালাম রসুল, শিংকর হালদার,         
নদিড়জৎ রায়, শুভড়জৎ নদ, ইমােুময়ল হক,        
শঙ্কর সূত্রধর, সম্পা চ্যাটাজিী, দীপাঞ্জে দত্ত,      
নসৌড়মত সরকার, অড়মতাভ দত্ত, অড়িড়মত্র,        
রণড়জৎ সরকার, অড়েমমষ পড়িত, রাখ্ী হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, রড়ি মড়িক এিিং        
দীপাড়িতা সাহা। 
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ফড় িং কথা 
আ ামী ২০-৩০ িছমরর মমধয ড়ক নকালকাতায় িরফ প মত 
পামর! ১৩০ নকাড়ট িছর আম  যড়দও নতমেটাই হময়ড়ছল। 
ড়িমশষজ্ঞমদর পূিিাভাস, ভড়িষযমতও একই ঘটোর পুেরািতড়ত্ত ঘটমত 
পামর। এর কারণ ড়হমসমি তারা জাোমেে চ্রম উষ্ণায়মের মমধয 
ড়দময় ড়হমায়মের সূচ্ো হয়। অতীমতও এমেটা হময়মছ। 
ভড়িষযমতও নয হমি ো তা নক িলমত পামর ? জলিায়ু 
পড়রিতিমের নয পদ্ধড়ত দীঘিড়দে ধমরই চ্লড়ছল, তা নশষ হমত 
চ্মলমছ ড়কছুড়দমের মমধযই। এমত িাস্তুতন্ত্রই সিমচ্ময় নিড়শ 
িড়ত্রস্ত  হমি। সমুদ্র তাপমাত্রার ভারসাময িজায় রাখ্মত সাহাযয 
কমর। আিহাওয়ামক উষ্ণ কমর। ড়কন্তু, এই মুহূমতি নয হামর 
জলিায়ু পড়রিড়তিত হমে তামত খু্ি শীঘ্রই ড়হমায়মের সূচ্ো হমি। 
এিছর দাড়জিড়লিং, সান্দাকফু সহ একাড়ধক জায় ায় তুষারপাত 
নিম মছ। শুধু ওই এলাকা েয়, এিার মধয ভারমতর নিশ ড়কছু 
জায় া নযমে ঝা খ্ন্ড, ছড়ত্তশ  , মধযপ্রমদমশও িরফ পম মছ। 
এসি অঞ্চমল আম  কখ্েও তুষারপাত হয়ড়ে। স্বাভাড়িক ভামিই 
ভূ-ড়িজ্ঞােীরা মমে করমছে পরিতিী সমময় আরও নিশ ড়কছু 
জায় ায় তুষারপাত ঘটমি। 
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ড়িমূতি িই 

ন ালাম রসুল 
 

আমার কামছ আগুে ড়ছল ো তাই ড়লখ্মত পাড়রড়ে 

আড়ম নদখ্ড়ছলাম সূযি সন্ধ্যাকাল আকঁমছ 

কমের মামের ওপর ড়দময় ছাপাখ্াোর মমতা মুড়দ্রত হময় উেমছ 
রাড়ত্র 

 

ড়িমূতি িই 

 

দূমর  াহিস্থ্য কিরখ্াো 

একলা একড়ট দরজা 

অন্তরঙ্গ জল িময় যামে িায়ুমিল ড়দময় েীরমি। 
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এ নকাে সমাজ 

শিংকর হালদার 
 

দু'নচ্ামখ্ অ াধ আমলা,তিু নদড়খ্ চ্াড়রড়দক আঁধার ! 

এ নকাে সকাল আমস আমলার নরাশোয়... 

তমি নকে কাড়ঁদময় যায়। 

 

চ্ারপামশ এত ের, তিু নকে লাম  ভয় ? 

সিাকার মামঝ িসত  ম  সুরাসুর 

কখ্ে নয নক ড়ক রূপ ধমর ? 

 

আঁধামর ঘুমায় লি জমের প্রাণ আপোর সঁমপ 

কখ্ে নয আঁধার োমম দু'নচ্ামখ্ আঁধার নেমল, 

িমলা'ো তুড়ম এ নকাে আঁধার ? 
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পাতার ফাঁমক চ্াঁদড়ের উঁড়ক ড়েমজমক হারায় ড়েমজর মমতা 

মে ভড়রময় ড়দশা হাড়রময় লুকামল নকাথায় 

নকাে অড়ছলায় নকাে  হমে ? 

 

তুড়ম োড়ক প্রাণ, নেমহর পরশ, জীিেী শড়ি 

শশশমি নেহ, শকমশামর নতজ, িাধিমকয িারাণসী 

োড়ক সকল প্রামণর জ্বাজলয স্বপ্ন ? 

 

ও নতা  াে েয় হাহাকার,  কূজে েয় নরাদে 

এ নতা স্বপে েয়, আম  ড়পছু শমমের ভয় 

আঁকম  নিঁমচ্ থাকা মাত্র । 

 

পাপড় র অকাল প্রয়াণ মাড়টমত নপমতমছ িুক 

ড়েমজমক নমমলমছ স্বাথি ভুমল 

তিু নয নপল ো সুখ্। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৫ 

ইলুযশে 

নদিড়জৎ রায় 
 

নচ্ো জলছড়ি, আজ ভুল সিই 

চ্াড়রড়দমক নদড়খ্ যখ্ে মততুযফাঁদ ; 

প্রড়তড়ট পমথর মামঝ, শুেমত পাই 

আজ স্মতড়তর আতিোদ। 

িহু প্রচ্ড়লত চ্ড়চ্িত অধযাময় 

স্বমপ্নরা জমম জমম সমময় ড়িলীে ; 

ড়দেরাত মুমছ ড়দময়, রি নমমখ্ 

কারা ামর আটমক, আড়ম পরাধীে ! 

ড়মমথয আশার িদ্ধ নঘরামটামপ, 

পরাজয় নমমে হাসড়ছ েীরিতায় ; 

আমার নচ্াখ্ নিময় োমমছ অশ্রু, 

ক্রমা ত ড়িমষর জ্বালায় ! 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৫ 

নশষ কমি স্বাধীেতা নদমখ্ড়ছ মমে নেই, 

চ্াড়রড়দমক নদড়খ্ এখ্ে হাজার পাহারা ; 

জমলর গ্লামস ড়িষ ড়মড়শময়, 

মরুভূড়মমত আটমক মরীড়চ্কারা ! 
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িযড়ি ত উপসিংহার 

শুভড়জৎ নদ 

 
প্রড়তড়েয়ত শুেযতা নিম  ওমে আমার অন্তমর - 

একাড়কমত্বর চ্াদমর মুম  নফমল আমায় 

প্রড়তড়ট প্রহর। 

শীত িসন্ত এমে রাড়িময় নদয় আমায়, 

লাল পলামশর রমি। 

এখ্েও একটা িসন্ত ধমর রাখ্মত পাড়রড়ে আড়ম। 

তা িরািরই আমার অিমতা। 

 

জীিে জুম  শুধু ভািার  াে 

মাে-অড়ভমামের নখ্লা, 

অমপিা-অিমহলা। 
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িযথিতার গ্লাড়ে আমার জীিমের ই্ত াহার। 

নছঁ া ডাইড়রর পাতায়, 

অিযি অির আমার জীিমের উপসিংহার। 
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দতড়েমকাণ 

ইমােুময়ল হক 
 

এক মহামূলযিাে প্রশ্ন ! 

শরীর িলল- আকষিণ আর ড়েভিরশীলতা। 

আকাঙ্ক্ষা উত্তর ড়দল- এ নতা এক সাকিাস ! 

প্রময়াজে িলল- সিটাই অড়্ত মত্বর ল াই। 

অথি িলল- ড়ক নয িলমছা নতামরা ? 

এ নতা  াধামদর নদৌ  প্রড়তমযাড় তা ! 

হাসমত হাসমত আমি  িলল- 

অিুঝ িাচ্চারা, এটা শুধুই ড়েয়ন্ত্রমণর নখ্লা। 

ড়িজ্ঞাে িলল- নস নতা িরিং 

হৃদস্পন্দে ও মড়্ত মের ভারসামমযর নখ্লা। 

মমোড়িজ্ঞাে িলল একটু নভমি- 

অজ্ঞ নতারা সমি ! নস নয- 
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আমি  ও ভািোমদর গুড়ছময় নেিার পালা। 

ধমি এিার িলমছ নচ্ঁড়চ্ময় - 

খ্ন্ড খ্ন্ড দাঙ্গা-নভমদর নমলা। 

নদশমপ্রম  মজি ওমে- থাম এিার, 

অমেক হময়মছ পুতুল পুতুল নখ্লা ! 

মােিতা রুমখ্ দাঁড় ময় - নঘাষণা ড়দল 

আহা ! ড়ক সুন্দর, ভামলািাসায়   া। 

ভামলািাসা মুচ্ড়ক নহমস িলমছ - 

ড়মমলড়মমশ একসামথ পথ চ্লা !! 

সারমমি এমদর সমি - " জীিে" ; 

নস নতা নকিল দতড়েমকাণ !! 
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নতামার অমপিায় 

শঙ্কর সূত্রধর 

 
স্বমপ্ন ড়িমভার আর কল্পোর অমচ্ো রামজয, 

নতামার অমপিার জাল িুমে ড়ছলাম, তুড়ম ড়িহীে ! 

 

প্রাথিো ড়ছল সহসাই, 

নকউ এমস জীিে তরী রড়িে করমি রামধেুর সড়েক ড়েকাোয়। 

 

ড়ফমর আসমি প্রতীিায় জ ামো প্রড়তিণ, 

পূরণ হমত এখ্ে ও িাড়ক মমের হাজামরা পণ। 

 

সিংকমল্পর েতুে নমা মক, 

একই ভামি ভামলা নিমস এক মমে আড়ছ ! 

অদু্ভত দুই হৃদময়র অমেক নিড়শ কাছাকাড়ছ।  
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযা ামযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধারািাড়হক  ল্প- 

তিু ভামলািাড়স 

সম্পা চ্যাটাজিী 

পিি-২ 

 

ড়তে 

নডারমিল িাজমতই দরজা খু্মল নদয় ড়রড়ে। এই ছয়মামস এই 
প্রথম যখ্ে সন্ধ্যার পমর ড়রড়ে েীমলর জেয দরজা খু্মল ড়দমে, আর 
েীল িাইমর দাড়ঁ ময় নডারমিল িাজামে। িরাির এই ঘটোর ড়েক 
উমটা ঘটোই ঘমট এই িাড় মত। 

ঘমর ঢুমকই েীল ড়কছুটা জল নখ্ময় নেয়, তারপর িমল –আসমল 
ড়ক হময়মছ িল নতা, আড়ম যখ্ে সকামল সামমের মামকিটটায় 
যাড়েলাম তখ্ে একটা নটামটার সামথ আমার সু্কযড়টটার একটা 
নছাট্ট এড়িমডন্ট হময় যায়। 

এড়িমডন্ট ? 
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তুই ড়েক আড়ছস নতা ? 

নতার ড়কছু হয়ড়ে নতা ? 

তুই আমামক আম  িড়লস ড়ে নকে ? 

আড়ম ড়েক আড়ছ নসাো। তুই এমতা ড়চ্ন্তা কড়রস ো। তুই একটু 
শান্ত হময় নিাস, িমল ড়রড়েমক নসাফায় িসায় েীল। তারপর তামক 
একগ্লাস জল নদয়। তার মাথায় হাত িুড়লময় ড়দমত ড়দমত িমল –
নটামটামত একজে িয়স্ক ভদ্রমলাক ড়ছমলা, উড়ে ধাক্কায় নটামটা 
নথমক পম  যাে, মাথায় আর নকামম  নচ্াট লাম । নদাষটা যড়দও 
নটামটাচ্ালমকর ড়ছমলা ড়কন্তু তিুও নসই িয়স্ক ভদ্রমলাকমক নফমল 
আড়ম চ্মল আসমত পাড়রড়ে। 

তামক হাসপাতামল ড়েময় যাই। তার সম্ত রকম নটস্ট করামো হয়, 
মাথায় িযামন্ডজ কমর নদওয়া হয়। জাড়েস ছয়টা নসলাই পম মছ 
নর, আমার নয এমতা খ্ারাপ লা ড়ছমলা। পমর তার নমময় আসমল 
তামক সম্ত  ড়কছু িুড়ঝময় ড়দময়, তারপর যখ্ে নতামক নফাে করমত 
যামিা তখ্ে নদড়খ্ নফােটা অে হমে ো। আসমল ধাক্কা নলম  
নফােটা রা্ত ায় পম  যায়। ভািা রা্ত ায় িতড়ের জল জমমড়ছমলা, 
নসখ্ামে প ামতই নফােটা খ্ারাপ হময় যায়। পমর নদাকামে ড় ময় 
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নফােটা সাড়রময় ড়েময় নতার অড়ফমসর ড়েমচ্ যাই। নসখ্ামে তত ো 
িলমলা তুই আম  নিড় ময় ন ড়ছস। 

তুই আমামক অেয কামরা নফাে নথমক নকমো নফাে করড়ল ো 
েীল? 

নতার ড়ক একিারও মমে হল ো, আড়ম নতার জেয ড়চ্ন্তা করড়ছ ? 

আড়ম করমত নচ্ময়ড়ছলাম, ড়কন্তু যখ্ে নফামের নদাকামে আসলাম, 
তখ্ে নদড়খ্ ড়তেটা নিমজ ন মছ। নতার নতা ড়তেটা নথমক একটা 
ইম্পরটযান্ট ড়মড়টিং ড়ছমলা, নসটা ড়চ্ন্তা কমর আর নফাে কড়রড়ে। 

নসজেযই নতা নফােটা ড়েক কমর সরাসড়র নতার অড়ফমস চ্মল 
ড় ময়ড়ছলাম। 

ড়কন্তু তুই আম  এড়ল নয ? ড়মড়টিং ? 

আড়ম ড়মড়টিং কযােমসল কমর ড়দময়ড়ছ, িমলড়ছ নয আমার শরীর 
অসুস্থ্। 

ড়ক হময়মছ নতার ? 

আমার ড়কছু হয়ড়ে েীল। 

তাহমল ?? 
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নতার ড়ক মমে হয় েীল ? তুই শুধু আমামক ভামলািাড়সস ? আমার 
কথা ড়চ্ন্তা কড়রস, আড়ম নতামক একটুও ভামলািাড়স ো ?? 

আমার এমে কখ্মো মমে হয়ড়ে িরিং তুই আমামক আমার নথমকও 
নিশী ভামলািাড়সস এটাই আমার সিসময় মমে হময়মছ। 

সকামল নতামক ওভামি িললাম, তারপর নথমক নতার সামথ 
একটুও কথা হল ো। আমার খু্ি কে হড়েল। আড়ম নভমিড়ছলাম 
তুই আমার ওপর রা  কমরড়ছস। 

ধুর পা লী ! 

আড়ম ড়ক আমার এই পা লী নিৌটার ওপর কখ্মো রা  করমত 
পাড়র। আর তুই নতা নকামো খ্ারাপ কথা িড়লসড়ে, সড়তযই নতা 
আড়ম চ্াইমল ড়দমের নযমকামো সময় নরস্ট ড়েমত পাড়র, নযটা তুই 
চ্াইমলও পাড়রস ো। 

এিার ড়রড়ে েীলমক জড় ময় ধমর িমল, তুই আমামক কথা নদ েীল, 
তুই আমামক নছম  কখ্মো নকাথাও যাড়ি ো। 

যামিা ো, কথা ড়দলাম। 

নদড়খ্ নকঁমদ নকঁমদ মুখ্টার ড়ক অিস্থ্া কমরড়ছস। নপত্নী লা মছ নতা। 

লাগুক... 
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হুম, আমার নপত্নী নিৌ, িমল েীল নহমস ওমে। 

ড়রড়ে ড়কছু িমল ো, শুধু আমরা শি কমর েীলমক জড় ময় ধমর। 

                     

চ্ার 

নদখ্মত নদখ্মত আমরা ছ’মাস নকমট যায়। আজমক েীল আর 
ড়রড়ের প্রথম ড়িিাহিাড়ষিকী। ড়রড়ে আজমক অড়ফস যায়ড়ে, সকাল 
সকাল োে নসমর একটা লাল রমির ঢাকাই পম মছ। সামথ হালকা 
ড়কছু নসাোর  য়ো। ড়রড়েমক নদখ্মত এমড়েমতই খু্ি সুন্দরী। 
হালকা নমকআপ কমর নচ্ামখ্ কাজল ড়দময়মছ, নোঁমট ড়েউড কালার 
এর ড়লপড়স্টক লাড় ময়মছ,  কপামল নছাট্ট একটা লাল ড়টপ আর 
ড়সঁদুর পমর যখ্ে েীমলর সামমে এমস দাঁ ায়, তখ্ে েীল নিাকার 
মমতা ড়কছুিণ তাড়কময় থামক ড়রড়ের ড়দমক। 

ড়রড়ে তারপর নহমস িমল নদখ্ নদখ্ আড়ম আজমক নতার ঘুম 
ভািালাম। উমে প । আড়ম কড়ফ এমেড়ছ। 

েীল একিার ড়েমজমক ড়চ্মড়ট নকমট নেয়। তারপর িমল আড়ম ড়ক 
নজম  আড়ছ, োড়ক স্বপ্ন নদখ্ড়ছ ? 

এটা ড়ক সড়তয তুই ?? 
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ড়ক ড়মড়ে লা মছ নর নতামক। আমার িউটা নয এমতা সুন্দরী আড়ম 
নতা জােতামই ো। 

নকে ? 

নতার এতড়দে ড়ক মমে হমতা ? আড়ম সুন্দরী ো ? 

আড়ম নসটা িড়লড়ে। ড়কন্তু আজমক নতামক এমকিামর অেযরকম 
লা মছ। 

“ও নকে এমতা সুন্দরী হমলা 

অমড়ে কমর ড়ফমর তাকামলা 

নদমখ্ নতা আড়ম মুগ্ধ হমিাই 

আড়ম নতা মােুষ” 

...আো েীল এখ্ে  াে রাখ্। আম  চ্টপট োে নসমর নরড়ড হময় 
নে। আম  আমরা মড়ন্দমর পূমজা ড়দমত যামিা। িাড় মত সন্ধ্যামিলায় 
ন স্ট আসমি তাঁমদর জেয রান্না করমত হমি। আর তাছা া 
দুপুমরও নতার জেয সারপ্রাইজ আমছ একটা। এমড়েমত আড়ম 
তত োমক িমল একটা রান্নার নলাক ড়েক কমরড়ছ, একটু পমরই এমস 
যামি। ড়কন্তু তিুও আমামদর তা াতাড়  পূমজা ড়দময় িাড়  ড়ফমর 
আসমত হমি িল। 
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েীল অিাক নচ্ামখ্ ড়রড়ের ড়দমক তাড়কময় আমছ নদমখ্, ড়রড়ে তামক 
ধাক্কা ড়দময় িমল – ড়ক নর ড়ক ভািড়ছস এমতা ? 

চ্ল নরড়ড হময় নে। 

তুই এমতা িদমল ন ড়ল ড়ক কমর ড়রড়ে। আড়ম নতা ভািমতই পারড়ছ 
ো তুই এমতা ড়কছু আময়াজে কমরড়ছস, এমতা পড়রকল্পো 
কমরড়ছস। 

এখ্মো নতা তুই ড়কছু জাড়েসই ো। আজমক নতার জেয একটা 
দারুে সারপ্রাইজ আমছ। 

এই! ড়ক সারপ্রাইজ িল ?? 

ো। 

সারপ্রাইজ নকউ িমল োড়ক ?? 

আর িমল ড়দমল ড়ক সারপ্রাইজ এর নসই আেন্দটা থামক ?? 

আো েীল এিার ড়কন্তু সড়তয নদরী হময় যামে, যা তা াতাড় । 

েীল ড়রড়ের  ামল একটা ড়কস্ কমর ‘হযাড়প এড়েভাসিাড়র পা লী নিৌ’ 
িমল িাথরুমম ছুমট চ্মল যায়। ড়রড়ে ড়কছু িমল ো, শুধু েীলমক 
কখ্ে সারপ্রাইজ নদমি নসই কথা নভমি মমে মমে আেড়ন্দত হয়। 
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েীল যখ্ে নরড়ড হময় েীমচ্ আমস তখ্ে নদমখ্, তত ো আর ড়রড়ে 
রান্নার নলাকমক ড়ক ড়ক রান্না হমি নসগুমলা িুড়ঝময় ড়দমে। েীলমক 
আসমত নদমখ্ই তত ো িমল, এই নয িরমশাই, আজমক ড়কন্তু নিৌ 
ড়হট। েীল ড়রড়েমক নপছে নথমক জড় ময় ধমর িমল, আমার নিৌ নতা 
সি সময়ই ড়হট। শুধু একটু পা লী এই যা। 

আো আর নিশী আড়দমখ্যতা করমত হমি ো, এিার চ্ল। 
আমামদর পূমজা ড়দময় তা াতাড়  িাড়  ড়ফরমত হমি। োহমল ওরা 
এমস প মি। 

কথাটা িমলই ড়জমভ কাম  নদয় ড়রড়ে। 

নক আসমি ? 

ড়রড়ে ড়কছু িমল ো... 

েীল আিার ড়রড়েমক ড়জজ্ঞাসা কমর, ড়ক নর িল নক আসমি ? 

আসমি নকউ, নস্পশাল। 

তুই আম  চ্ল নতা – এমতা কথা িড়লস ো তুই। 

তত ো তুই এড়দকটা নদড়খ্স, িমল েীমলর হাত ধমর টােমত টােমত 
নিড়রময় যায় ড়রড়ে। 
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ওমদর কান্ড নদমখ্ তত ো হাসমত থামক। তত ো, েীল আর ড়রড়ে 
দুজমেরই িনু্ধ্। ড়রড়ের সামথ তত োর সু্কমল পড়রচ্য় হমলও, েীলমক 
তত ো আমরা আম  নথমকই নচ্মে। কারণ েীল আর তত োর িাড়  
ড়ছমলা এমকিামর পাশাপাড়শ। আর দুই িাড় র মমধয খু্ি ভামলা 
সম্পকিও ড়ছমলা। েীমলর মা নতা তত োমক েীমলর জেয পছন্দ কমর 
নরমখ্ড়ছমলা। 

তত ো ও েীলমক পছন্দ করমতা, ড়কন্তু নকামোড়দে সাহস কমর 
কথাটা িমল উেমত পামরড়ে। কারণ তারা ড়ছমলা খু্ি ভামলা িনু্ধ্, 
মমের কথা িমল যড়দ েীমলর িনু্ধ্ত্বমকও হাড়রময় নফমল নসই ভময় 
তত ো ড়কছু িলমত পারমতা ো। পমর ড়রড়ে আর েীমলর িযাপামর 
যখ্ে জােমত নপমরড়ছমলা, তখ্ে মমে মমে খু্ি কে নপময়ড়ছল, 
ড়কন্তু ওমদরমক এক মুহূমতির জেয ও নসটা িুঝমত নদয়ড়ে। 

ড়রড়ের সামথ ততড়দমে তত োর খু্ি ভামলা একটা সম্পকি হময় ন মছ। 
আর ড়রড়ের মমতা নমময়র ওপর নকউ নিশীড়দে রা  িা ড়হিংসা 
নকামোটাই পুমষ রাখ্মত পারমি ো, এটাও তত ো জােমতা। মােুষমক 
আপে কমর নেওয়ার একটা অদু্ভত িমতা আমছ নমময়টার মমধয। 

প ামশাো নশষ কমর তত ো আর ড়রড়ে একই অড়ফমস চ্াকড়র পায়। 
নসটাও প্রায় ২ িছর হমত চ্লমলা, ড়কন্তু একড়দমের জেযও তত ো 
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আর ড়রড়ের মমধয মেমাড়লেয হয়ড়ে। তামদর দুজমের এমতাটাই 
ভামলা সম্পকি। 

তত ো িািা-মাময়র সামথই থামক। তত োর িািা-মা তত োমক ড়িময় 
নদওয়ার জেয অমেকরকম ভামি নচ্ো কমর যামে, ড়কন্তু তত ো 
ড়কছুমতই রাড়জ হমে ো। এই নছমলর এই সমসযা, ওই নছমলর ওই 
সমসযা, এসি িমল এক এক কমর, তার িািা-মাময়র পছমন্দর সি 
নছমলমদর ড়রমজক্ট কমর যামে। আসমল েীমলর জায় াটা নস 
কাওমকই ড়দমত চ্ায় ো। মমের নকামণ আজও শুধু েীলমকই নরমখ্ 
ড়দময়মছ। 

েীলমক নকামোড়দে ড়েমজর কমর নয পামি ো, এটা তত োর নথমক 
ভামলা আর নক জামে ? 

তিুও ভামলািাসা ড়কভামি কড়মময় নফলমি, এটা িুমঝ উেমত পামর 
ো নস। একিার কাউমক ভামলামিমস নফলমল সড়তয ড়ক তার নথমক 
মুখ্ ড়ফড়রময় নেওয়া যায় ? 

েীল আর ড়রড়ের সম্পকি শুরুর ড়দে নথমক শুরু কমর তামদর ড়িময়, 
তারপর  ত একিছর তামদর সুখ্ী দাম্পতয জীিে সিটাই ড়েমজর 
নচ্ামখ্ নদমখ্মছ তত ো। তার ভামলািাসার মােুষ সুখ্ী আমছ এটা 
নদমখ্ই তত ো সুখ্ী। একড়দমের জেযও ড়হিংসা কমরড়ে, িরিং তামদর 
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সুমখ্ সুখ্ী হময়মছ। আসমল ড়কছু মােুষ আমছ যারা ড়েমজর সুখ্ 
ড়িসজিে ড়দময়ও অেযমক সুখ্ী রাখ্মত পামর, ড়েমজমক পুড় ময় 
অেযমক আমলা ড়দমত পামর, তত োও তামদর মমধয একজে। 

েীল আর ড়রড়ে মড়ন্দর নথমক ড়ফমর আসার পমর তারা ড়তেজমে 
একসামথ নেকফাস্ট কমর। ড়রড়ে খু্ি অড়স্থ্র হময় কামরা জেয 
অমপিা করমছ আর িারিার ঘড়  নদখ্মছ নদমখ্, েীল অমেক িার 
জােমত চ্ায় নয নক আসমি ? 

নকামো সমসযা হময়মছ োড়ক ? 

ড়রড়ে ড়কছুই িমল ো, শুধু অড়স্থ্র হময় অমপিা করমত থামক। 

 

পাঁচ্ 

নডারমিল িাজমতই ড়রড়ে তা াতাড়  ড় ময় দরজা নখ্ামল। 

নতামামদর জেয কখ্ে নথমক অমপিা করড়ছলাম, এতিমণ নতামরা 
এমল। আড়ম নয কী খু্ড়শ হময়ড়ছ ! এমসা এমসা নভতমর এমসা। 
দাঁ াও েীলমক ডাড়ক। েীল নতামামদর নদমখ্ এমকিামর অিাক হময় 
যামি। 

েীল তা াতাড়  েীমচ্ আয়। 
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আড়ম একটু কাজ করড়ছ ড়রড়ে। 

পমর কাজ করড়ি, আম  েীমচ্ নতা আয়, নদখ্ কারা এমসমছ ? 

েীল হামতর কাজ নফমল েীমচ্ নেমম আমস। এমস ড়রড়েমক একা 
দাঁড় ময় থাকমত নদমখ্ িমল - 

নক এমসমছ ?? 

এখ্ামে নতা নকউ নেই ?? 

আমছ 

তুই আম  নচ্াখ্ িন্ধ্ কর। 

আড়ম কাজ করড়ছলাম নসাো ! নকে এমে পা লামী করড়ছস ? 

আড়ম পা লামী কড়র, আর যাই কড়র, তুই আম  নচ্াখ্ িন্ধ্ কর। 

ড়েক আমছ িমল, েীল কত ড়ত্রম একটা ড়িরড়ি মুমখ্ ড়েময় নচ্াখ্ িন্ধ্ 
কমর। আসমল মমে মমে েীল চ্ায় নয ড়রড়ে এরকম পা লামী 
করুক। ড়রড়ের এইসি পা লামী গুমলামক েীল খু্িই পছন্দ কমর। 

এিার নচ্াখ্ নখ্াল েীল। 

নতার কথা আড়ম মােমিা ো, আমার ঘাম  কয়টা মাথা... িলমত 
িলমত েীল নচ্াখ্ নখ্ামল। 
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নচ্াখ্ খু্মল েীল অিাক হময় যায়। সামমে মা, নিাে ড়মড়ল, নিামের 
ির রুদ্র, আর নিামের নকামল একটা নছাট্ট িাচ্চামক নদমখ্। েীমলর 
নচ্াখ্ ড়দময় জল  ড় ময় পম । সিাই চু্পচ্াপ, নকউই ড়কছু িলমছ 
ো। 

ড়ক নর, সারপ্রাইজ নকমে লা মলা ?? 

ড়কছু নতা িল ?? 

ড়রড়ের কথায় েীমলর সড়িত নফমর। ড়েমজমক নকামো রকমম সামমল 
একরাশ অড়ভমাে ড়েময় েীল িমল – আমার কাজ আমছ ড়রড়ে, 
আড়ম ওপমর যাড়ে। 

আসমল মা-নক, েীল অমেকিার আেমত ড় ময়ড়ছমলা, মামক 
অমেকিার নিাঝামোর নচ্োও কমরড়ছমলা, ড়কন্তু মা, ড়মড়ল নকউই 
েীমলর কথা িুঝমত চ্ায়ড়ে। িারিার তামক খ্াড়ল হামত ড়ফড়রময় 
ড়দময়মছ। এরপর েীলও অড়ভমাে কমর তামদর সামথ নকামো 
নযা ামযা  রামখ্ড়ে। নভমিড়ছল মামক নকামোড়দে আর ড়েমজর মুখ্ 
নদখ্ামি ো। 

আজমক এতড়দে পমর হোৎ তামদরমক নচ্ামখ্র সামমে নদমখ্ 
েীমলর পুমরামো সি কথা মমে পম  যায়। তাই েীমলর নয 
অড়ভমাে হমি, এটা খু্ি স্বাভাড়িক। 
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কাজ আমছ মামে ? 

ড়ক নর েীল ? 

ড়রড়ে ছা , আমার সড়তয কাজ আমছ। 

ড়মড়ল েীমলর হাত ধমর। দাদা আমরা নতার সামথ নদখ্া করমত 
এমসড়ছ, আর তুই ? 

ওমক নযমত নদ ড়মড়ল। আমরাও নতা ওমক এরকম ভামিই িারিার 
ড়ফড়রময় ড়দময়ড়ছ। িারিার নছমলটা এভামিই অমেক কে িুমক নচ্মপ 
ড়ফমর এমসমছ। আজমক আমরা ড়ফমর আসমলই নয, ও আম র 
মমতা আমামদর ্রসহণ করমি এটা নতা োও হমত পামর। 

আর ভুল নতা আমামদর ড়ছমলা। ড়রড়েমক ো নদমখ্ই আমরা ড়রড়েমক 
খ্ারাপ িমলড়ছ। আজমক ড়রড়ে ো থাকমল আমরা... 

ড়ক হমে আড়ন্ট ? 

তুড়ম আিার শুরু করমল ?? 

কাঁদমছা নকে িমলা নতা ?? 

আর নতামরা চ্মল নযমতই িা চ্াইমছা নকমো ?? 
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েীলমক একটু কামছ নটমে োও ো। নদখ্মি ওর সি অড়ভমাে 
ড়কভামি হাড়রময় যায়। নতামার নছমলমক তুড়ম নচ্মো ো, িমলা ? 

েীল নয কতটা অড়ভমােী,নসটা তুড়ম ছা া নক ভামলা জামে আড়ন্ট ? 

ড়মড়ল েীমলর কামছ এড় ময় ড় ময় আিার েীমলর হাত ধমর িমল –
দাদা আড়ম অমেক অপরাধ কমরড়ছ। নসই জেয অমেক শাড়্ত  ও 
নপময়ড়ছ। তুই অমেক ড়কছু জাড়েস ো দাদা। 

ড়মড়ল তুড়ম আিার ? 

নকে িলমছা এসি কথা ? 

ছাম া ো এগুমলা। 

ো নিৌড়দ, আজমক নয আমামক িলমতই হমি। দাদার কামছ, 
নতামার কামছ আমামক িমা নচ্ময় ড়েমত হমি। 

আড়ম নয মা-নক দাদার নথমক দূমর ড়েময় ড় ময়ড়ছলাম... 

একথা িমল ড়মড়ল কাঁদমত থামক। 

রুদ্র এমস ড়মড়লর কাঁমধ হাত রামখ্। তারপর ড়মড়লর নকাল নথমক 
তামদর ঘুমন্ত নমময়মক ড়েমজর নকামল তুমল নেয়। 

েীল এসমির ড়কছুই িুঝমত পারমছ ো। 
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ড়কভামি ড়ক হমে ? 

নকে হমে ? 

পুমরাটাই তার কামছ নধাঁয়াশা l 

ড়কভামি ড়রড়ের সামথ এমদর নযা ামযা  নহামলা ? 

এমে ড়ক হময়মছ, যা েীল জামে ো ? 

এসি প্রশ্ন েীমলর মাথায় ঘুরমত থামক। (চ্লমি) 
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নসই নলাকটা 

দীপাঞ্জে দত্ত 
 

নলাকটা নক নদমখ্ খু্ি করুণা হমতা আমার 

তামক ড়চ্েতাম...  

নদমহর  েে ড়ছল ঈষৎ খ্ামটা িণি হড়রদ্রাভ 

নচ্ামখ্ তার  ভীর চ্াওয়া, মুখ্টা তার  ম্ভীর।  

দুড়েয়ায় ড়েিঃস্ব ড়ছল নলাকটা। 

 

একড়ট নছাট্ট ড়শশু...  

তামক কাঁমধ চ্াড়পময়ই  ঘুমর নি ামতা প্রান্তর নথমক প্রান্তর।  

ড়কছুটা উদাসীে ড়ছমলা নলাকটা। ড়কছুটা ড়েিিাক।  

 

শীেিকায়া সঙ্গীড়ে তার িমস থাকত ড়েরালায়,   

প্রদীমপর িীণ আমলা আমলাড়কত হত নছাট্ট কুড়টর  
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নযে ন ালকধাধঁা... 

 

দুমধর ড়শশুড়টর মুমখ্ দুধ নছাঁয়ামোর আম ই 

হোৎ একড়দে... 

নছাট্ট সিংসার নফমল হায় ! হায় !  

নলাকটা চ্মলই ন ল।  

 

চ্মল যামি নস ড়েমজই জােমতা ো 

দুড়েয়ায় পা ল ড়ছমলা নলাকটা। 
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উমলর নসাময়টার 

নসৌড়মত সরকার 
 

োম্মা আমার নসাময়টার  ম  রিমিরমির। সারািছর নিামে।  
কখ্মো িয়স্ক ড়প্রয় মােুষড়টর জেয, কখ্মো নছাট োড়ত, োতড়ে, 
ভাই নিামের জেয, কখ্মো  রীি ো নখ্মত পাওয়া মােুমষর জেয। 
ড়ক নয মমের আেন্দ পাে ! দি হামত কত কত কাঁটা, কু্রশ ড়দময় 
রকমাড়র ড়ডজাইমের োোে নসাময়টার নিামেে। 

একিার ২৫নশ ড়ডমসির আমরা নি ামত ন লাম দলিমল। োম্মা 
োম্মার ি  িযাম  নদখ্লাম ঢুড়কময় ড়েমলে দুড়ট নছাটমদর 
নসাময়টার। সারাড়দে কত শহ শহ, কত মজা, ড়পকড়েক।  

 ামের ল াই শুরু হল োম্মা আমার  াইমল... 

"তুড়ম নদমখ্া োরী পুরুষ, আড়ম নদড়খ্ শুধুই মােুষ..." 

সিাই খু্ি খু্ি মজা করলাম।  

ড়দমের নশমষ ন াধূড়লমত োম্মামক নদখ্লাম এক  রীি ড়শশুমক 
ডাকমলে, িলমলে নতামামদর িাড়  নকাথায় ?  
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নসই নছমলড়ট আিুল নদড়খ্ময় িলমলা ওই ওড়দমক।  

োম্মা আমার, িযা  নথমক িার করমলে একড়ট ড়েময হামত িাোমো 
নসাময়টার, নছমলড়টমক ড়দময় িলমলে নতামার আর ভাই নিাে 
আমছ?  

ও ঘা  নেম  িলল হযাঁ। আমরা একড়ট নসাময়টার নছমলড়টর হামত 
ড়দমলে। 

নছমলড়টর মুমখ্ নসই তত ড়ির হাড়স নদমখ্ োম্মা িলমলে ভামলা 
নথমকা, সুমখ্ নথমকা।  

আমামদর  াড়  নসই স্পট নছম  িাড় র ড়দমক রওো ড়দল, আমরা 
সকমল নছমলড়টমক হাত নদখ্ামত লা লাম। ও আমামদর  াড় র 
নপছে নপছে ছুমট এল,  াড় ড়ট ড়স্পড ড়েল... আর ওমক নদখ্া 
যামে ো। 

ও ড়কন্তু আমছ আমামদর মমে। আর োকুমার ড়েমজ হামত   া এই 
নসাময়টার দাে কমর পরম তত ড়ির হাড়সড়ট আমামদর মমের 
কযামমরায় ধরা আমছ। 
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ছন্দিদ্ধ পড়রপ্রশ্ন 

অড়মতাভ দত্ত 
               

ড়টমের চ্ালায় িতড়েধারা, 

           সারা রাড়ত্ররই নেমচ্মছ। 

নখ্াকা-খু্কু ঘুমমায় ড়েমকা, 

                েততয ছমন্দ নমমতমছ। 

 

পাহা  আ ামল নভামরর নিলা, 

                   সূযিটা  াে  ায়। 

তাই ো শুমে, পাড়খ্র দল, 

            আকামশমত উম  যায়। 

 

পাড়খ্মদর ঐ, নকারাস সুমরমত, 

            আমরা সিাই জাড় । 
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প্রকত ড়ত নথমকই সিই ড়শিা, 

            সকমলই নপময় থাড়ক। 

 

নখ্াকা খু্কুরাও দুেুড়মগুমলা, 

             ওখ্াে নথমকই নশমখ্। 

 হোৎ কাঁমদ ; হোৎ হামস, 

         আমলা আঁধাড়রর নথমক। 

 

দাদু-ড়দম্মা নচ্ড়ঁচ্ময় ডামক, 

          আয়-োমর, নসাো আয়। 

েদীর ধামর নি ামত নেমিা, 

           েদীর জল িময় যায়। 

 

প্রকত ড়ত পামে আমরা সিাই, 

                 খ্াঁড়ট ড়শিাড়ট পাই। 
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ওমর ছুমট আয় কড়চ্কাঁচ্া, 

                  সিুমজর  াে  াই। 
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হোৎ একা 

অড়িড়মত্র 
 

হোৎ যড়দ পতড়থিীমত একলা হময় যাই, 

কার সমঙ্গ কইমিা কথা, নভমিই োড়হ পাই। 

একলা নথমক কত অিসর, সমময়র অভাি োই... 

মুমোমফােটা থাকুক সামথ, এইটুকু নয চ্াই। 

এমড়েও নলামক একা একাই থামক নদখ্ড়ছ ভাই ; 

মেটা করমি হুহু, তাও, যড়দ একলা হময় যাই ! 

কথািাতিা, পুমজার োকুর, িইমমলা নকাথা পাই !? 

নকাথা পামিা ভামলািাসা, যড়দ একলা হময় যাই !? 
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ফুমলর িা াে 

রণড়জৎ সরকার 
 

নমারও মমের ড়ভতরা এখ্াে িা াে আমছ 

অড়ট আমছ রিংমিরিা ফুমলর ফমলর  ছ 

মুই সদায় সদায়  ছলাত নদিং জল নদিং সার 

ড়েড়ক নদিং ঘাস জিংয়ল আলদা কড়র নদিং মাড়ট 

 

ফুমলর  ছলাত পড়খ্ পম  োড়চ্ োড়চ্ নি ায় েুকােুড়ক নখ্লায় 
নঢামল ফুল ড়দয়া সামজ ফল খ্ায় আলমন্দ  ালা ছাড়   াে কমর 

নভামর আইমস প্রজাপড়ত পম  মধু খ্ায় গুেগুোইমত গুেগুোইমত 
ড়েে যায় 

 

এই িা ােত নফামট আদর নসমেহ ভামলািাসা নপমরম ড়পড়রড়ত 
শ্রদ্ধা ভড়ির পাপড় হালা িাহাড়র ফুল 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৫ 

নফামট ড়হিংসা ড়েন্দা ড়ঘেড়ঘোড়ের োখ্ােও অপুচ্া ফুল 

 

নকামো নকামো ফুমলর িামদ কািংময়া ি ল চ্ামপ 

হাত নিামল আদর কমর োক ড়দয়া নসািংময় তুড়লর চ্ায়, আর - 

নকামো ফুমলর িামদ রইমত রইমত োক ড়সটকায় মুখ্ তযািংম  ভাড়  
যায় 

 

এলা হামত মুই আর ড়হিংসা ড়েন্দা এই োখ্াে নিায়া ফুল চ্াষ ো 
কড়রম 

খ্াড়ল কড়রম আলন্দ হাড়স ফুড়তযর োখ্াে ফুল চ্াষ। 
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েীড়তকথা 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

আজ মায়ার নখ্লায় উমেড়ছ নমমত 

কাটমি নস নঘার ড়দমের-ই নশমষ। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাখ্ী হালদার 
 

सुभाषितम् - 

यथा हे्यकेन चके्रण न रथस्य गषतभभवेत्। 

एवं पुरुिकारेण षवना दैवं न षसद्ध्यषत।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

যথা নহ যমকে চ্মক্রে ে রথস য  ড়তভিমিৎ। 

এিিং পুরুষকামরণ ড়িো শদিিং ে ড়সদ্ধ যড়ত।। 

 

অথি - 

নযভামি একড়ট চ্াকায় রথ চ্মল ো নসভামিই পুরুষাথি ছা া ভা য 
সহায় হয় ো। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

হোৎ নফামের Whats App িা Messenger এ 
নমমসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেমলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়ত সিামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পােক। এিার আমরা শুেমত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লাম ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়েময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পােমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাস্ট করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাম  যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক আমামদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর। 
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ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েমিদমে- রড়ি মড়িক 

 

ন াধূড়লর সীমাোয় 
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নেটফড় িং এর সািাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পাোমত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাোমিে িািংলামত টাইপ কমর িা ডক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সিামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার 
সামথ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়েকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােমকর মতামত নেপমথয- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসমঙ্গ মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েির এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভমযা ও। 

পাময় পাময় ২২৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা মছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাড করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়েময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোমত পামরে নয নকাে ড়িষময়র ওপর। পাোমিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোমল ডক ফরমযামট পাোমিে। 

Whats app No- 7501403002 
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রামতর  ঙ্গা 

Camera-man of the week 

দীপাড়িতা সাহা 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২২৫ 

২৬নশ ড়ডমসির, ২০২১ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক। 

প্রেদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২১ 
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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ্, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাি।।  


