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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, 

সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- ন ালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম, সুব্রত নদিোথ, 
অড়মতাভ দত্ত, রড়ঞ্জত মড়িক, নমৌড়মতা ভাওয়াল দাস, 
হরড়ষত মিল, নরজাউল রহমাে, নসৌড়মত সরকার, 
পাময়ল ধর, ঐশ্বর্যিয কত ষ্ণ, রণড়জৎ সরকার,         
শঙ্কর সূত্রধর, অড়িড়মত্র, অড়েমমষ পড়িত,     
প্রমসেড়জৎ িমিে। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, ড়িধাে িমিণ, নেহাশ্রী লস্কর এিিং         
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
প্রড়তিছরই সু্কল-কমলমজর ছাত্র-ছাত্রীরা অধীর আগ্রমহ অমপিা 
কমর সরস্বতী পূজার জেয। এখ্ে নতা এই সরস্বতী পূজা িাঙালীর 
অড়লড়খ্ত নপ্রম ড়দিস ড়হমসমিই অড়ধক পড়রড়চ্ত। পুরাণ অেুসামর 
িসন্ত পঞ্চমীমতই নদিী সরস্বতীর জন্ম হয়। তাই মা  মামসর 
পঞ্চমী ড়তড়থমত সরস্বতী পূজা হয় এিিং এই ড়দেড়ট িসন্ত পঞ্চমী 
োমমও পড়রড়চ্ত। উত্তর ভারত, পড়িমিঙ্গ, ওড় শা, নেপাল ও 
িািংলামদমশ সরস্বতী পূজা উপলমিয ড়িমশষ উৎসাহ উদ্দীপো লিয 
করা র্যায়। এই ড়দে ড়শশুমদর হামতখ্ড় , ব্রাহ্মণমভাজে ও ড়পতত -
তপিমণর প্রথাও প্রচ্ড়লত রময়মছ। ড়হনু্দ ধমি অেুসামর সরস্বতী 
ড়িদযা, ড়শল্পকলা ও সঙ্গীমতর অড়ধষ্ঠাত্রী নদিী। সরস্বতী-নক সকল 
নিমদর ‘মা’ িমল মমে করা হয়। সকল শব্দ ও ভাষার উৎ পড়ত্ত 
তাাঁর নথমক হময়ড়ছল িমল ব্রহ্মা সরস্বতীর োম নদে ‘িা মদিী’। 
আমামদর রাজয সহ পূিি ভারমতর অমেক জায় ামতই সরস্বতীমক 
ড়শি ও পািিতীর কেযা িমল মমে করা হয়। নিৌদ্ধ ধমমি সরস্বতীমক 
মঞ্জ শু্রী োমম আরাধো করা হয়। ড়িদযার নদিী সরস্বতীর কত পায় র্যা 
ড়কছু শুভ র্যা ড়কছু সুন্দর সঞ্চাড়রত নহাক নেট ফড় িং এর নলখ্ক-
নলড়খ্কামদর মামে। 
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আড়মও নসলাই করমত থাড়ক 

ন ালাম রসুল 
 

 ভীর রামত আড়ম ড়েমজমক নসলাই করমত উড়ি আর সারা 
আকামশর নসলাই গুমলা নভমস ওমি 

 

নসাোর লণ্ঠে জ্বলমছ দূমর অদতমশয 

 

আমরা অেুসন্ধাে করমত র্যাই 

ড়েমজর নচ্ামখ্র নভতমর মড়মর আমলা 

 

পাথর িািা করমছ হাওয়া আমার জেয 

 

শুধু িুকটুকু সিমচ্ময় উাঁচু্ পাহা  

ড়সাঁড়  ড়দময় নেমম র্যাই ড়েমচ্ 
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নর্যখ্ামে শ্রড়মমকর মমতা কাজ করমছ হৃদয় 

আর েিত্রমদর সামথ আড়মও নসলাই করমত থাড়ক। 
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ইড়ঞ্চমত ইড়ঞ্চমত হমি প্রড়তিাদ 

সঞ্জয় নসাম 
 

 রম ভাত ডাল ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 

 

আমামদর নছমলমমময়মদর চ্াকড়র ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 

আমার নিমকয়া ড়ড এ ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 

 

আমামদর নমময় ড়েরাপমদ  মর ড়ফরমি ড়েিয়তা ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 

আমামদর কথা িলার অড়ধকার ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩১ 

আমামদর নলখ্ার অড়ধকার ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 

 

আমামদর স্বাধীে ধমিমত প্রচ্ার করার অড়ধকার ড়দড়ি 

নভাট নদমিা। 

 

আমরা িেযাত্রাণ ড়শড়িমর র্যামিা ো। 

দাাঁ ামিা ো কম্বল ড়িতরণ কমিসূচ্ীর লাইমে। 

 

িহুস্বর িহুকণ্ঠ আমামদর 

ইড়ঞ্চমত ইড়ঞ্চমত হমি প্রড়তিাদ। 

 

এই স্বমদশ আমামদর এই জন্মভূড়ম আমামদর। 
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িত 

সুব্রত নদিোথ 
 

িত ড়চ্হ্নটা আজও মুছমত পাড়রড়ে !  

অিুৎপামতর লাভাগুমলা  

সমময়র সামথ জমম পাথমরর রূপ ড়েময়মছ। 

নপ্রিা তমহ আচ্মকা আ মে 

ও অকিাৎ প্রস্থাে  

আজও নকৌতুহল।  

প্রশ্ন একটাই,  

ড়দময়ছ সি। নতামার ড়ছল র্যত। 

তমি নকে রময় ন ল নভতমরর িত ? 
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েি ড়েজিমে 

অড়মতাভ দত্ত 
 

রাড়ত্র র্যাপমে কড়িতা পিংড়িমালা, 

পূণি অিয়মি পূণিরূমপ অেুসন্ধাে।   

অণু পড়রমাণ চু্ম্বমে অতত প্ত হৃদয়— 

আশাড়িত হৃদময়র অন্তঃস্থমল অেুমাে। 

নর্যৌিে তরমঙ্গ নখ্লা কমর নমাহোয়, 

েি চ্ন্দ্রামলামক শব্দড়লড়প পাখ্া োপটায়। 
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নপ্রম িতড়ি 

রড়ঞ্জত মড়িক 
 

নতামার নচ্ামখ্ জমমমছ নম  

িড্ড অড়ভমােী তুড়ম ! 

োমমি িতড়ি অমোর ধারায় - 

আড়ম চ্াতক পাড়খ্ হময় 

ড়ভজি িতড়ির নপ্রম সুধায়। 

কখ্মো িা পােমকৌড়  হময় 

ডুমি-ডুমি আেমিা তুমল 

নতামার হৃদময় পুড়ঞ্জত ভামলািাসা। 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩১ 

লালগুমলা 

নমৌড়মতা ভাওয়াল দাস 
 

লালগুমলা ওই লালই নখ্াাঁমজ খ্াড়ল, 

নকমে নর্যে রিংড়মলাড়ন্ত নখ্লা। 

লাল ছা াও নতা, ছ'ড়ট আমছ আমরা, 

জামে ো, েীল র্যন্ত্রণারাও িসায় নমলা ! 

 

নসও জামে পসরা সাজামত, 

জামে ভামলাই ড়িড়কড়কড়ের মন্ত্র। 

র্যতই ভামিা লাভ এিার হমিই, 

নশমষ নদখ্মি, সিটা ষ র্যন্ত্র। 

 

রড়ঙে-রড়ঙে, ড়দ ন্ত রড়ঙে নদড়খ্। 

ওসি োড়ক সি িয়মসর নদাষ ? 
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খু্লমল চ্শমা ড়েমজই িুমে র্যামি, 

সাদা-কামলা িলমছ আঙু্গল নচ্াষ। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নর্যা ামর্যা  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। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩১ 
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এই িুড়ে নশষ 

হরড়ষত মন্ডল 
 

“নতামক ড়েময় পলাই র্যামিা নর.... 

ড়পয়াল সামলর িমের নথমক নসাোেুড় র িাাঁমধমত নতামক ড়েময় 
পালাই র্যামিা নর...” 

 ােটা শুেমত শুেমত িাসটা পুরুড়লয়া ছাড় ময়মছ, আড়ম আর 
অড়েমকত িামসর জাোলায় িমস দূমরর পাহা  উপমভা  করমত 
িযস্ত হময় উমিড়ছলাম। 

আমার  াময়র শালটা নর্যে আমামক মমে কড়রময় ড়দড়িল আড়ম 
কতটা স্বাথিপর নথমক আমরা স্বাথিপর হময় উিমত পাড়র। 

 তকাল একজে মােুমষর মুমখ্ মাড়ট ড়দময় এমসড়ছ... 

আমার পূজেীয় সযার সড়লমুিাহ সযার, 

র্যার কামছ আড়ম নছাট নথমক মােুষ, 

র্যার আস্তাোয় আমার থাকা খ্াওয়া সি ড়কছু, 
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নছামটামতই িািা মা নক হাড়রময়ড়ছ, ওই সযার এর কামছ মােুষ, 
তমি আসল মােুষ হময় উিমত পম ড়ছ ড়কো জাড়ে ো। 

আর জাড়ে ো পারমিা ড়কো। 

পুরুড়লয়া নছম  এমসড়ছলাম িছর সামতক আম । 

িা ী ছা ার কারণটা ড়ছমলা আমার অপূিিা... 

হযাাঁ অপূিিা মালাকার। 

তাাঁর চু্লটা ড়ছমলা নকামর জড় ময় আর তাাঁর নচ্াখ্টা ড়ছমলা কাজল 
েয়ো। 

পুরুড়লয়ার শীতল িাতামস উপমচ্ পম ড়ছল তাাঁর ভামলািাসা, 

তাাঁর মামে খু্াঁজড়ছলাম ধামসা মাদমলর সুর, তামক রাখ্মত 
নচ্ময়ড়ছলাম িুমকর অমেক কামছ, নদখ্মত নচ্ময়ড়ছলাম তার 
দু’নচ্ামখ্র ড়দমক। নমমিা পমথ হাাঁটমত নচ্ময়ড়ছলাম দু’জমে অপর 
হময় এই ড়িমশ্বর কামছ। তামক রাখ্মত নচ্ময়ড়ছলাম ড়েমজর হামতর 
মুমিায়। 

তমি নস নতা অপার, তাাঁমক নিাঁমধ রাখ্মিা সাধয কই, 

তমি ছুাঁময় নদখ্ার সাধয আমার ড়ছমলা, 
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নর্যমে ছুাঁময় ড়দমল নকামো এক পাহাড়  কেযা নর্যে িময় র্যায় 
পাহাম র মাে িরাির। 

তার পর তামক নছায়া আমার আর সামজো। 

েিত্র রূপড়ল ভরা রামত তামক নর্যমো ড়িষন্ন লাম । 

আড়ম নমাড়হত রায়, 

তমি সযার এর কামছ মােুষ তাই সিাই সযার এর নছমল মমে 
করমতা। 

অপূিিা ও িািার কামছ প মত আসমতা, ওমক আড়ম নছামটা নথমক 
নদখ্ড়ছ, 

দুজমের মমধয ড়মলও ড়ছমলা অমেক, 

তমি নর্যটা ড়ছমলা ো নসটা তামক ছুাঁমত পাওয়ার অপূণি অড়ভলাষা। 

পুরুড়লয়া আমামক তযা  কমরমছ... গ্রহণ করমছ আমার কলকাতা। 

ওর িাড় র নলাক নশষ পর্যিন্ত আমামক নমমে নেয়ড়ে, কারণ ড়ছমলা 
আমার মুসলমাে  মর মােুষ হওয়া। 

আড়মও ছা মত পাড়রড়ে আমার িািামক, 

শুধু নছম  ড়ছলাম পুরুড়লয়া নক। 
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 ত ড়তেড়দে আম  আমার সামথ অপূিিার নদখ্া, িািা মারা ন মছে 
 তকাল আর  তকাল রামতই অপূিিার ড়িময়... 

ড়ক সুমখ্ই ো আড়ছ আড়ম, একড়দমক আমার িািা আর একড়দমক 
অপূিিা, 

দু’জমেই আজ আমার নথমক অমেক দূমর, 

নমমিা পথ নপড়রময় স্বমের শহমর আমরা। 

মতত চ্ার নদয়ামল িড়ন্দ। 

তিুও ড়চ্ৎকার কমর িলমত ইিা কমর, 

আিার ড়ফরমিা নসই পুরুড়লয়ায়, 

আিার ড়ফরমিা আমার ভামলাথাকার মােুষ গুমলার কামছ। 

ওই পুরুড়লয়ায়, 

আমার ভামলািাসার পুরুড়লয়ায়। 
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িুেমত থাকা  ুম 

নরজাউল রহমাে 
একটু ছায়া, 

 ুম িাড়লমশ 

মুখ্ ডুড়িময় ড়েলাম। 

তুই র্যড়দ আয়ো ড়টপ, 

নভজা চু্মলর তুই 

 রময় হাড়টস... 

তমি দুঃখ্ ড়েড়ভময় 

ড়েয়ে আমলা জ্বালা। 

আর আিছা কুয়াশা 

 ুম ভাঙ্গার কারণ, 

নরশ থামক চু্প মুহূমতি। 

ইমি আিার  া এড়লময় 

 ুম িুেমত থামক। 
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ড়চ্ড়িমত িসন্ত 

নসৌড়মত সরকার 
 

এই িসমন্ত একটা ড়চ্ড়ি ড়দও, 

ড়চ্ড়ির েরম ভামজ তুমল ড়দও োমকর ড ায় জমম ওিা  াম, 

ড়লমখ্ ড়দও কত ষ্ণচূ্ ার রমঙ নমমখ্ নতামার ডাকোম। 

আরও ড়দও ড়কছুটা কাজল আঙুমলর ছামপ ড়চ্ড়ির নশমষ, 

অধমরর চু্ম্বে ড়দও ড়িক মােখ্ামে এাঁমক, ড়দও আদমর 
ভামলামিমস।। 

 

পাময় মাখ্া আলতার ড়কছুটা ড়দও ড়চ্ড়ির প্রথম শমব্দ ড়লমখ্, 

একটা িযিহৃত ড়টপ ড়দও ো থাকুক আিা তামত, নকিল নছাাঁয়া 
থাকুক নলম । 

ড়কছুটা ভুল িাোমে ড়লমখ্া ড়কছুটা ড়লমখ্া অস্পি অিমর, 

নর্যে ড়কছুটা সময় নলম  র্যায় নসই শমব্দর অথি উদ্ধামর।। 
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ড়চ্ড়ির খ্ামম তুমল ড়দও নতামার চু্ল নছাাঁয়া ড়কছুটা পিে, 

ড়দও ড়চ্ড়ির আমিপতমি আমিম র জমল নমশামো নতামার মে। 

ড়চ্ড়ি ড়দও এই িসমন্ত, ড়লমখ্ ড়দও তামত একড়ট  ামের কড়ল, 

রাত নজম  ড়লমখ্ ড়দও নজাোড়কর আমলার মমতা নজম  ওিা 
কথাগুড়ল।। 
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রাত ুম 

পাময়ল ধর 
 

সান্তো আজ ড়দমি সিাই,  

রামতর িাড়লশ ড়ভজমছ নসই।  

িতড়ি োমম নরাজ রামত, 

নচ্ামখ্র জমলর ড়িরাম নেই।  

িুমকর ড়ভতর হাজার িত 

কাউমক ড়কছুই িলমিা ো 

লাভার মমতা জ্বলমি হৃদয়, 

িড়হঃপ্রকাশ করমিা ো। 
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ড়প্রয় অির 

ঐশ্বর্যিয কত ষ্ণ 
অ আ ক খ্ এসি অিরসমূহ 

আমামদর ফসমলর মামি িীজ হয় 

চ্ন্দ্রমড়িকা হময় ফুমট ওমি হৃদময় 

এসি অিরগুড়ল েিত্র সমাে। 

 

নরাদ ও আমলা রামখ্ নরাজ ড়েয়ড়মত 

ভাষার আদমর এসি ড়শশু অির সি। 

 াে হময় ওমি মােুমষর, ফুমলমদর 

এসি অির ভামলািাসা ড়লমখ্ িারান্দায়। 

 

আিার পমথর িাাঁমক ফুল হময় নফামট 

এসি অিমররা ড়প্রয় িতড়ি হময় োমম 

আেমন্দ োমচ্ তারা  তমহর উমিামে। 
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জীিে পথ 

রণড়জৎ সরকার 
 

একটা-একটা কমর ড়দে ড়িছামো আলপথ ড়দময় নহাঁমট র্যাই  

পার কড়র এমককটা সাল এমককটা িছর  

সােমন্দ কুড় ময় খ্াই ড়মড়স্টমাখ্া নসাোড়ল আমলা আর নতমতা 
 ুট ুমট অন্ধকার 

অন্তমরর ড়েজিে গুহায় জড়মময় রাড়খ্ অড়জিত র্যত অড়ভজ্ঞতার ফসল  

ওগুমলা এড় ময় চ্লার পমথ তরতাজা জযান্ত রসদ  

এই পমথর ধামর নকাথাও ফুল ছ ামো নকাথাও তীক্ষ্ণ কাাঁটা  

নকাথাও সাদর অভযথিো নকাথাও িা ড়িদায় সম্বধিো  

তিুও এ পথ ধমরই ছুমট নর্যমত চ্াই দূর হমত আরও িহুদূর  

নমলমত চ্াই অিাড়রত ইিার উ ুকু্ক ডাো  

উনু্মিমো মহাশূমেযর পমথ ড়দমত চ্াই পাড়   

নদখ্া করমত চ্াই অমপিমাে তারা েিত্রমদর সমে  
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র্যারা প্রড়তড়েয়ত ডামক আমায় ড়েড়শর িাতািরমণ 

জীিে পথ ক্রমম এড় ময় চ্মল অড়ন্তম  ন্তমিযর ড়দমক। 
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িসন্ত এমস ন মছ 

শঙ্কর সূত্রধর 
আজ আিার ধরায় নেমম এমসমছ িসন্ত ! 

নিলা নশমষর  ামে, 

ড়িকড়শত সকল ফুল তাই নর্যৌিে দীপ্ত ! 

চ্ার পামশ ড়শমুল-পলাশ-কত ষ্ণচূ্ ার সুস্থ সুিামস, 

অড়লমদর গুে গুে করা  াে নথমক নথমকই কামে ভামস।  

 

 ামছমদর শাখ্ায় এখ্ে েতুে পাতার দল, 

নসাোলী নরামদর েলমমল আমলায় এমদর নর্যৌিে।  

আম্রমুকুমলর ঘ্রামণ, পাড়খ্মদর কুহুতামে, 

িাসন্তী আমমজ আজ নর্যে প্রকত ড়তর মমে-প্রামণ ! 

 

ভামলামিমস এভামি আসমি নক জােমতা ? 

ফুল,  াে, কুহুতাে ড়েময় এমসছ তুড়ম িসন্ত। 
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জন্মড়দমে ডযাড়ে 

অড়িড়মত্র 
 

ড়হড়ন্দ ড়সমেমার অেযতম জেড়প্রয় খ্লোয়ক নশড়রিং ড়ফন্টমসা 
নডেমজািংপা। তাাঁর অেয োম 'ডযাড়ে নডেমজািংপা'। এই োমমই 
ড়তড়ে নিড়শ ড়িখ্যাত। 

১৯৪৮ সামলর ২৫নশ নফব্রুয়াড়র তদােীন্তে স্বাধীে ড়সড়কম রামজযর 
ইয়াকসমম জন্ম গ্রহণ কমরে নশড়রিং। নছাটমিলায় আড়মি অড়ফসার 
হিার ইিা থাকমলও মাময়র ইিায়  াে ও ড়সমেমার জ মত 
প্রমিশ কমরে। ড়সমেমা ড়েময় প ামশাো কমরমছে পুমের 
'এফড়টআইআই' নত। এখ্ামে তাাঁর সহপািী ড়ছমলে জয়া ভাদুড় । 
নলামক নশড়রিং-এর নচ্হারা ও অস্পি ড়হড়ন্দ উচ্চারণ ড়েময় িাট্টা 
তামাশা করমতা। এই ড়েময় নশড়রিং ড়িরি হমতে। তখ্ে জয়া 
ভাদুড়  তাাঁমক পরামশি নদে োম পামে 'ডযাড়ে' রাখ্মত। 

১৯৭১ সামল গুলজার পড়রচ্াড়লত 'নমমর আপমে' ছড়ি ড়দময় ডযাড়ের 
ড়সমেমার র্যাত্রা শুরু হয়। ছড়িড়ট ভামলা চ্মলড়ছমলা। এর পর 'ধুন্দ' 
ছড়িমত তাাঁর অড়ভেয় সা া নফমল নদয়। তারপর আর ডযাড়েমক 
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ড়পছে ড়ফমর তাকামত হয়ড়ে। এমকর পর এক ছড়িমত খ্লোয়ক িা 
পাশ্বিোয়মকর ভূড়মকায় অড়ভেয় কমরে ড়তড়ে। এমেড়ক 'নশামল' 
ছড়িমতও  ব্বর ড়সিং-এর চ্ড়রমত্র প্রথমম তাাঁমকই ভািা হময়ড়ছল। 
পমর '৩৬  মন্ট', ' াতক', 'অড়িপথ' ও 'নরািট' ছড়িমত দাপমটর 
সামথ অড়ভেয় কমরমছে ডযাড়ে। দূরদশিমে অড়ভেয় কমরে 
'আজেড়ি' ড়সড়রয়ামল। 

অড়ভেয় ছা াও নেপাড়ল ও ড়হড়ন্দ ভাষায় অমেক  াে ন ময়মছে 
ডযাড়ে। ন ময়মছে ড়কমশার কুমার, মহম্মদ রড়ফ, লতা মমঙ্গশকর ও 
আশা নভাাঁসমলর সামথ। ' কালা নসাো' ছড়িমত তাাঁর অড়ভেয় ও 
 াে জেড়প্রয় হয়। 

জন্মড়দমে এই িহুমুখ্ী প্রড়তভার উমদ্দমশয শ্রদ্ধা ড়েমিদে করড়ছ।। 
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পরমাণু কড়িতা 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

নতামার েতুে রিং-এ রাঙামো জীিে 

িসন্ত কাটমি েতুমের সামথ, 

আজ আমার িসন্ত হড়রময় ন মছ 

তাই জীিে কাটমছ র্যন্ত্রণামত। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- প্রমসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम् - 

सद्भावेन हरेत्मितं्र सम्भ्रमेण तु वान्धवान् ।  

स्त्रीभृत्यौ दानमानाभ्ां दाषिणे्यनेतराञ्जनान् ।।  

 

সুভাড়ষতম্ - 

সদ্ভামিে হমরড়ন্মত্রিং সম্ভ্রমমণ তু িান্ধিান্।  

স্ত্রীভত মতযৌ দােমাোভযািং দাড়িমণযমেতরাঞ্জোন্।।  

অথি- 

িনু্ধমক আন্তড়রকতার দ্বারা জয় করমত হয়, আত্মীয়স্বজেমক 
অভযথিোর দ্বারা জয় করমত হয়, স্ত্রী এিিং ভত তযমক দাে এিিং 
সন্মামের দ্বারা জয় করমত হয় এিিং অেযােয সকমলর মে 
সরলতার দ্বারা জয় করমত হয়। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

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

 

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

 

প্রড়ত সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পািক। 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 পাড়িময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। র্যা প্রকাড়শত হমি "পািমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমঙ্গ পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

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  র্যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তঃড়মল কড়িতা 

পািাে। 

 

ড়প্রয় পািক 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- ড়িধাে িমিণ 

 

অপরাড়জতায় 
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আটি  যালাড়র 

ড়শল্পী- নেহাশ্রী লস্কর 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্য নর্য ড়িষময় 
নলখ্া পািামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পািমকর 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 েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

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

পাময় পাময় ২৩১ 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 পািাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাড করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমি কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়িময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পািামত পামরে নর্য নকাে ড়িষময়র ওপর। পািামিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািামল ডক ফরমযামট পািামিে। 

Whats app No- 7501403002 
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লামলর িাহার 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৩১ 

৬ই নফব্রুয়াড়র, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
নদিড়িতা ন াষ, অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, 

সাহােুর হক। 

প্রিদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেি 

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

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


