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ড়িক্রম শীল

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

সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- ন ালাম রসুল, সায়রী লাহা, অজস্র িা , 
স্বপে কুমার রায়, সঞ্জয় নসাম, নসৌড়মত সরকার,  
নদিড়িতা ন াষ, নরজাউল রহমাে, সুপর্িা নসাম রায়,   
অেুপ অসমীয়া, অড়মতাভ দত্ত, অড়িড়মত্র,          
ড়িমাে প্রামাড়েক, অড়েমমষ পড়িত ও অড়ভড়জৎ ড়মড়ি। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, মীর নমাতিজা জান্নাত এিিং         
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
নদাল পূড়র্িমা-নক ড়িড়ভন্ন জায় ায় ড়িড়ভন্ন োমম অড়ভড়হত করা হময় 
থামক। নকাথাও এই নদাল পূড়র্িমামক নদাল-যাত্রা িমল। আিার 
নকাথাও ফাল্গুেী পূড়র্িমামকও নদাল পূড়র্িমা িলা হময় থামক। মহাপ্রভু 
শ্রী চচ্তমেযর জন্ম হময়ড়ছল এই পূড়র্িমার ড়তড়থমত, তাই নদাল 
পূড়র্িমামক ন ৌরী পূড়র্িমাও িলা হয়। নদাল পূড়র্িমার সামথ সম্পড়কিত 
অমেক নপৌরাড়র্ক  টোও রময়মছ। এই ড়তড়থমত িতন্দািমে আড়ির 
ও গুলাল ড়েময় শ্রী কত ষ্ণ, রাধা এিিং তাাঁর ন াপী মর্র সমে নহাড়ল 
নখ্মলড়ছল আর নসই  টো নথমক উৎপড়ত্ত হয় নদাল নখ্লা। নদাল 
পূড়র্িমা িািংলার িসন্ত উৎসি। প্রড়ত িছর িাঙাড়লরা এই ড়দেড়টমত 
রঙ নখ্লায় আেন্দ উৎসমি নমমত ওমে। নদালযাত্রা নযে িসমন্তর 
আহ্বাে। এই উৎসি জাড়েময় নদয় নয শীত ড়িদায় ড়েময়মছ আর 
িসন্ত চ্মল এমসমছ। এই িসন্ত উৎসিমক স্বা ত জাোমত প্রকত ড়ত 
নযে এক েতুে সামজ নসমজ ওমে। এই ড়দেড়টমত িাঙাড়লরা এমক 
অপরমক রমঙ রাড়ঙময় নদয়। নদাল পূড়র্িমার পমরর ড়দে হয় নহাড়ল 
নখ্লা। ড়ি ত দুই িছর কমরাো মহামারী কাড়টময় এই রমঙর 
উৎসমি েতুে কমর নসমজ উমেমছ সিাই। 
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িুমকর কামছ জলীয়িাষ্প 

ন ালাম রসুল 
 

আড়ম ড়েমজ একড়ট শহমরর আয়তে নিত্র 

আমার ইন্দ্রগুমলা ভাঙচু্র হয় 

দূরত্ব নরমখ্ ড়েমজমক আড়ম জ্বলমত ড়দই একটা নমামিাড়তর নদমহর  

মমতা 

 

একটা কির নয আমার মমধয িসিাস কমর 

নস আমার পড়রিামরর নশষ সদসয 

 

তাই কমোর পড়রশ্রম কমর আড়ম দুুঃখ্ চতড়র কড়র 

আর নসগুমলা এমে জায় ায় রাড়খ্ চ্াাঁমদর আমলা নলম  নযে  

রূপান্তড়রত হয় 

নকামো ঋতু নযে রুমখ্ ো দাাঁ ায় 
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িুমকর কামছ জলীয়িাষ্প 

আমি  আর আগুে 

আমার একমাত্র উপায় কান্না যা একসময় ন মজ যায় 

আড়ম জলিায়ু হময় যাই 

রাড়ত্র 

সূযি এখ্ে নম  

েিত্ররা মহাড়িশ্ব সামমল নরমখ্মছ নপমরমকর মমতা ন াঁমথ 

আর আড়ম ড়িষুিমরখ্ার স্পন্দে পাই আমার ড়শরদাাঁ ায়। 
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আগুে 

সায়রী লাহা 
 

নদশলাইময়র িারুমদ যতটা আগুে থামক 

আগুে থামক ড়কমশামরর দুমচ্ামখ্ 

যতটা আগুমে পু মল ভাত উমে মুমখ্ 

ততটা আগুমে ছাই হময় যায় 

রড়ঙে স্বমেরা ড়েভমত চ্ায় 

ড়কমশার কল্পোর রামজয নছম  িাস্তমি পা রামখ্।। 
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হারামো জীিে 

অজস্র িা  
 

অমূলয নতামার ঋর্  মভি নরমখ্ড়ছমল েমাস।  

ড়শিায় হমল তুড়ম নশ্রষ্ঠতম 

ভামলািাসায় তুড়ম আমার ড়প্রয়তম 

িরমর্ আমার জীিে জুম  

ছাই হমল কামলর ড়েয়মম 

হাড়রময় ন মছা অমেকড়দে হমলা খু্াঁমজড়ছ িামরামাস। 
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িাড়হমর ড়ভতমর 

স্বপে কুমার রায় 
 

নচ্াখ্ খু্মল রাখ্ 

আর 

িন্ধ কমর থাক, 

আসমল নতামরা স্বাথামেষী অন্ধ। 

 

নতামামদর ড়ভতমর একড়ট দুড়ট প্রড়তিাদ 

িাড়হমর শুধু শুধু কড়িতা  ামে অড়হিংসার ধারাপাত, 

 

নয হামত এাঁমক ড়দমত পার তুড়ম - 

কু্রশড়িদ্ধ ড়যশু আর ধযােমি িুমদ্ধর আত্মা, 

নসই হৃদময় ড় মল নফমলছ নপা া ি টুই'টা ! 
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নতামার এক নোাঁমট ভামলািাসা 

আর এক নোাঁমট ধষির্। 

 

তুড়ম ড়ক প্রতারক েয়? অিশযই ড়িশ্বাস াতক। 
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ড়েরমঙর নসৌ ন্ধ েদী 

সঞ্জয় নসাম 
 

তুড়ম আমামদর এমে কড়িতা 

নযখ্ামে মতত নকােও শব্দ নেই 

 

অথচ্ আমামদর সমকালীে নলা াে এমে উচ্চারর্ 

নযখ্ামে সি শব্দরা মতত 

 

তুড়ম এমল আমামদর শব্দরা প্রার্ ড়ফমর পায় 

 

আমামদর শমব্দর অির তুড়ম 

নযমে পদাথি ড়িজ্ঞামে পরমারু্র ইমলকট্রে কর্া 

 

আমামদর চেুঃসমেয তুড়ম ড়দক ড়ের্িয় 
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তুড়ম আমামদর নছাট স ক নথমক মহাস ক 

 

আমার কড়িতা নলখ্ার সময় নেই 

 

আড়ম খু্াঁজমত নিড় ময়ড়ছ ফুমলর নমলা 

এিিং ড়েরমঙর নসৌ ন্ধ েদী। 
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িযথি ভাস্কর 

নসৌড়মত সরকার 

 
ড়কছু মধুিেী েকশা কমরড়ছ নতামার আাঁচ্মলর জেয  

অজন্তার গুহাড়চ্মত্র ভমর ড়দময়ড়ছ জড়মেখ্াো 

পাম  িড়সময়ড়ছ নিোরমসর ড়চ্কে হামতর কাজ  

শুধু আাঁকমত পাড়রড়ে নতামার হাড়সর মখ্মড়ল মমিাথি  

সড়তয ড়লওোমদিা, এক জেমমই ড়ক একড়ট নমাোড়লসা আাঁকা যায় ? 

 

আড়ম নম  কামলা হময় এমল  ুড়  ও াই নতপান্তমর 

লাটাইময়র খ্াাঁমজ খ্াাঁমজ কালবিশাখ্ী িুমে  

ড়িদুযৎ সুমতামত ফালা ফালা কমর ড়দমত চ্াই আকাশ  

সুতীব্র িজ্র ন াঙাড়েমত ড়ছাঁম  নফলমত চ্াই োড় র সিংমযা  আমার  

একলা একা ভাস্কর আকামশর  াময় কত েকড়শকাাঁথা িুেমত পামর 
আর ? 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমর্ 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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পাে প্রড়তড়ক্রয়া 

নদিড়িতা ন াষ 

 
িইময়র োম- ভীতুমদর জেয ৯ 
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নলখ্ক- ঐড়ষক মজুমদার 

প্রকাশেী- পালক পািড়লশাসি 

প্রচ্ছদ- মন্ডল 

পতষ্ঠা সিংখ্যা- ১৩৬ 

মুড়িত মূলয- ১৬৬টাকা 

িাাঁধাই- নপপার িযাক 

পাে প্রড়তড়ক্রয়ায়- নদিড়িতা ন াষ 

 

○িইময়র োমকরর্ প্রসে:- 

প্রদত্ত েয়ড়ট  ল্প আমদযাপান্ত রহমসযর জাল ড়িস্ততত এিিং ড়শহরর্ 
ড়মড়শ্রত রহসয-নরামামে আিতত। যা, িইময়র োমকরমর্র সাথিকতা 
প্রমার্ কমরমছ। 

 

○ ল্পগুমলার ড়িষয়িস্তু: 

১)  াছ: রক্তমািংমসর মােুষ ড়কভামি একড়ট  ামছ পড়রর্ত হময় যায় 
এিিং একড়ট সাধারর্ আম ামছর রহসযািতত িোেল কীভামি 
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মােুমষর মমতা প্রড়তমশাধ নেয় নসই  টোয়  মল্প থাকা কথমকর 
িাস্তি অড়ভজ্ঞতায়  

িড়র্িত রময়মছ। 

২) মাক সা:- কখ্মো, মােি নচ্তোর অন্তুঃস্থমল  মােড়সক 
সিংক্রমর্ এতটাই  ভীর প্রভাি ড়িস্তার করার িমতা রামখ্,যা 
কযান্সামরর মমতা অসিংক্রামক িযাড়ধও শরীমর ছড় ময় পম  মততুযর 
ড়দমক এড় ময় ড়েময় যায়। এই  টোই নলখ্মকর কলমমর নছাাঁয়ায় 
এই  মল্পর ড়িষয়। 

৩) ভ্রম: োমজাদা এক নলখ্ক তার নলখ্ার প্লমট নয  ল্পড়ট সদয 
ফুড়টময় তূলমলে, নলখ্া নশমষ িাস্তমি নসই অমলৌড়কক চ্ড়রত্র এিিং 
োো অপ্রতযাড়শত  টোর সমু্মখ্ীে হমত লা মলে। নসইসি ড়ক 
আমদৌ সতয? োড়ক তাাঁর অিমচ্তে মমের অেুভূড়ত। নসই সি 
প্রমের উত্তর অজাো। 

৪) মেুষযপুমরর মেুষযভুক মকর: সড়তযই ড়ক মেুষযভুক মকমরর 
অড়স্তত্ব আমছ? এত হতযালীলার সামথ এরাই ড়ক প্রতযিভামি যুক্ত? 
নয রহমসযর সমাধাে নমমল  মল্পর নশমষ, আসমল ড়কছুই ো, সিই 
মােুমষর িাোমো অিমচ্তে মমের অেুভূড়ত। যা একজমের নথমক 
অেযজমে ছড় ময় ন মছ। 
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৫) লাল ডাইড়ের উপাখ্যাে: ড়েয়ম ড়েষ্ঠা আিাহে রীড়তর ড়কভামি 
নরড উইমচ্র আড়িভিাি  মট আয়োয়, তা ড়েময় এই  ল্পড়ট। 

৬) অড়ভশাপ: অতীমত করা কামরা িমাহীে পামপর কমিফল নভা  
করমত, ড়েম্নমশ্রড়র্র এক সামাে য সাপুম র প্রদত্ত অড়ভশাপ, তাাঁর 
সিিিমর্র সেী সাপ দ্বারা ড়কভামি িিংশ পরম্পরায় একই রকম 
হতযালীলা চ্মল আসমছ, তারই প্রড়তচ্ছড়ি এই  মল্প িড়র্িত রময়মছ। 

৭) চ্শমা: চিজ্ঞাড়েক চ্শমামত ভূত নপত্নীর মত অপাড়থিি িস্তুর ধরা 
প া এিিং তামদর অড়স্তত্ব প্রকামশর কথা জাোজাড়ে হমল 
অমলৌড়কক ভামি এই চ্শমা আড়িষ্কতিার  খু্মের রহসয,যা রহমসযর 
নমা মক ঢাকা। নসই  টোই এই  মল্প আমলাড়চ্ত। 

৮) নপৌষ সিংক্রাড়ন্তর নমলায়: িহু পূমিি ওপার িািংলামদশ নথমক 
এপামর আসা কথমকর োকুরদার আমমলর নলাক আমদৌ এমদমশ 
এমসমছে ড়কো জাো ো ন মলও,নপৌষ সিংক্রাড়ন্তর নমলায় তাাঁমদর 
নদাকামের নখ্াাঁজ পাওয়া যায়। তমি আশ্চমযির ড়িষয় এই নয, 
কথমকর োকুরদার দুই পুরুষ পমরও প্রড়তিামরর েযায় 
একইরকমভামি নমলায় তাাঁরা নদাকাে ড়দময়মছে।একই কমিচ্ারী 
এিিং সকমলর িয়সগুমলাও নযে জাদুিমল থমমক ড় ময়মছ। আমদৌ 
ড়ক তামদর সকমলর উপড়স্থড়ত আমছ? োড়ক তামদর অশরীরী  
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উপড়স্থড়ত? যা কথমকর মমের নকামর্র অিমচ্তে ভািোর ফল। 
যার িযাখ্যা এই  মল্পর নশমষও নমমল ো। 

৯) নজযাৎস্না: জা ড়েয়া নজাৎস্নামত কামদর আড়িভিাি হয়? কামদর 
উপড়স্থড়ত নচ্ামখ্র সামমে নথমকও অজাো েতশিংস, রহসযজেক 
হতযার মমতা  টো  টামত পামর? এই  মল্পর  টোয় যা অজ্ঞাত 
নথমক যায়। 

 

○িইড়টমত ভামলা লা ার ড়িষয়:- 

িইময়র প্রচ্ছদ, িাাঁধাই, ছাপা ইতযাড়দ যমথষ্ট প্রশিংসার নযা য। 
এছা াও, প্রড়তড়ট  ল্প নছাট হমলও ভীষর্ সুন্দর, যা িম া  ল্প 
প ার একম ময়ড়ম নথমক ড়িচু্যত হয় 

পােমকর মমে অেযরকম আকষির্ চতড়র কমর। 

 

○পােক মহমল জেড়প্রয়তা:- 

এই িইময়র প্রড়তড়ট কাড়হেীর শুরু নথমক নশষ অড়ব্দ এক অমমা  
আকষির্ পােক র্মক আচ্ছন্ন কমর রাখ্ার মত। সড়তযই অসাধারর্ 
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অমলৌড়কক-ভয়-রহসয  মল্পর স্বাদ একসামথ নপমত িইড়ট ড়কমে 
পােক র্ প মল নয ভীষর্ ভামলা লা মি তা িলাই িাহুলয। 
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ছাই 

নরজাউল রহমাে 
 

 ুম... চূ্ ান্ত শূেযতা, 

ড়েমভ ড়েমভ আমলা ; 

একটু একটু উষ্ণ-শীতমল 

নদশলাই িাক্স শূেয। 

 

ম জ... ঝ । 

ড়টউিলাইট নযে একটু নদড়রমত, 

ড়চ্ৎকার, নদহ, নপড়েস ; 

চু্প ! অেয ড়কছু। 

সিংিাদ িদমল যায়, 

ছাইময়র রিং অন্ধকার। 
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শুধু তুড়ম 

সুপর্িা নসাম রায় 

 

ভামলািাসমিা িমল ভামলািাড়সড়ে নতামায়, 

নিাঁমধ রাখ্মিা িমলও ভামলািাড়সড়ে ! 

তুড়ম নতা আমার নকাে নশৌড়খ্েতা ড়ছমল ো - 

নকাে চ্াড়হদা িা দাড়িও েও, 

তুড়ম আমার নোমটর হাড়স আর িুক ভমর নেওয়া িাতাস। 

আজও ড়েক নতমেটাই আমছা। ড়ক জাড়ে কাল থাকমি ড়কো ! 

ভামলািাড়স, ড়চ্রকাল ভামলািাসমিা... 

হয়মতা মুখ্ ফুমট িলমিা ো আর নকােড়দে...। 
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তপ্ত ভাি লা মল ড়ক হয় 

অেুপ অসমীয়া 
 

প্রড়তড়ট ড়দমেই পাতার ড়চ্মত্র পাতার কম্পমে 

শ্বাস িদলায় 

সিুমজর সামথ কথা কয়... 

মুহূমতি িদলায় েদীর ড়েকাো 

েী মুখ্ী পাখ্ী। 

প্রড়তড়দে উড়জময় আমস 

উৎসমির সমীরর্ 

িট িতমির তলায় োম  াে, 

উজাে-ভাড়টর ড়শরায়-ড়শরায় 

িময় যায় সম্প্ৰীড়ত... 

প্রড়ত মুহূমতির সমু্মমখ্ ছুমট পালায় 

উজ্জ্বল হড়রেী 
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েতিকী প্রজাপড়ত 

কুহু... 
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সপ্তক মমন্দ্র 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

এমে ফাল্গুে ড়শহড়রত সমীরমর্, 

আসমােী উ ো নক ও াও আকামশ, 

কথমপাকথে ন াপে মমের  মর ! 

আমলাছায়ায় মায়ার িাাঁধমে িন্ধমে, 

েি ড়কশলয় শামখ্ শামখ্ জাম  প্রামর্, 

খু্াঁড়জ ড়ফড়র আড়ম উদাসী িাউল মমে ! 

ফুটমলই ফুল আমসো িসন্ত  ামে, 

পাতার আ ামল শুড়ে ; মন্দ্র ছমন্দ তাে, 

অম াছামলা অন্তমিমে ড়চ্মত্রর সম্ভামর, 

চু্ম্বমে িাহুিন্ধমে আশালতা নদামল, 

জাম  অেেযা এষা ; নকতকী পলামশর, 

ভাঙা দপিমর্ ; িতড়ত ড়িজড় ত িন্ধমে। 
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পুড়ষ্পতা সুতপা ব্রততী ইড়তকা ইলা, 

নকাড়কল কুহুতামে আমলামকর সন্ধামে। 

নজযাড়তমিয়ী সিংযুক্তা সুমেত্রা সুদীপা, 

ঋতু িসমন্ত ধূসর নরৌমি নলাকালময় ! 

আমস ো িসন্ত ভারাক্রান্ত কুহুতামে...! 
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উমটাকথা 

অড়িড়মত্র 

 
ন াল াাঁটা িমল একটা জায় ায় কাজ কমর সন্দীপে। এখ্ােকার 
নলামকরা একটু  াাঁটা প্রকত ড়তর। অড়ফসার নলামকরাও একপ্রকার 
তাই। এখ্ামে এমস তাই সন্দীপমের োো ড়িড়চ্ত্র অড়ভজ্ঞতা হমচ্ছ। 
ছুড়ট চ্াইমল ছুড়ট পাওয়া যায় ো, কারর্ ড়যড়ে ছুড়ট মঞু্জর করমিে িা 
ফাইমল নোট করমিে, ড়তড়েই প্রায়ই ছুড়টমত থামকে। খু্ি দারুর্ 
িযাপার। 

নকামো কাজই নতমে হয়ো, কারর্ অড়ফমসর ড়তেড়ট পড়রসর িা 
কযাম্পাস। সু ারমলক পড়রসর নথমক মুখ্য পড়রসমর ড়চ্ড়ে নযমত িা 
নপৌঁছমত ড়দে পমেমরা লাম , যড়দও নসটা এই ন াল াাঁটা শহমরই 
অিড়স্থত। আিার এই মুখ্য পড়রসমর ড়যড়ে ড়চ্ড়ে ড়রড়সভ কমরে, 
ড়তড়ে অেয  মর ড়চ্ড়েটা নপৌঁছমত ড়দে দমশক সময় নেে, যড়দও 
নসই 'অেয  র'ড়ট একই পড়রসমর ড়স্থত। 

নকামো এক অধুঃস্তে কমিচ্ারী একিার সন্দীপেমক অপমাে কমর। 
এরকম নস আম ও কমরমছ। তমি সন্দীপে যখ্ে নসই কমিচ্ারীর 
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ড়িরূমদ্ধ োড়লশ জাোমলা অধযমির কামছ, তখ্ে অধযি 
সন্দীপেমকই সািধাে ও সিংযত হমত িলমলে। এর কারর্টা পমর 
জাো ন ল। আসমল নসই কমিচ্ারীড়টমক ো হমল অধযমির চ্মল ো! 
জুমতা নসলাই নথমক চ্ন্ডীপাে, সিই নসই নলাকড়ট কমর নদয়। 
তাই...। 

নদমখ্শুমে নতা সন্দীপমের আমেল গু ুম হময় যায়। কী কমর নকউ 
কামজ এত ফাাঁড়ক ড়দমত পামর িা এত নিড়শ ছুড়ট ড়েমত পামর, 
নসটাই নস নভমি পায় ো! ড়তড়তড়িরক্ত হময় ন ল নস। তাই 
নলখ্াপ া, কাজ একরকম নছম  ড়দময় িা কড়মময় নস  ল্প, কড়িতা, 
প্রিন্ধ ইতযাড়দ ড়লখ্মত শুরু করমলা। মামে এক রকম সাড়হড়তযক 
হময় উেমলা নস। 

এই ভামি সন্দীপে এখ্ে এক লব্ধপ্রড়তষ্ঠ সাড়হড়তযক হময় উমেমছ। 
'পািকিনু্ধ' ছদ্মোমম নলমখ্ নস। তার নলখ্ায় তার মমের হতাশা, 
নিাভ ও নলষ ঝমর পম । 

ন াল াাঁটায় নয অড়ফমস সিাই  ল্প-তামাশা করমতই আমস, তা নস 
আজও নমমে ড়েমত পারমলা ো। 

সন্দীপে ড়হমসমি ো নহাক, 'পািকিনু্ধ' ড়হমসমি আজ নস সফল ! 
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মড়ন্দর সম ড়পতত ভূড়ম 

ড়িমাে প্রামাড়েক 
 

জন্ম নথমকই করড়ছ নয িাস 

নছাট্ট এই কুড়টর 

ড়চ্ন্তায় কামট িামরাড়ট মাস  

চজযমষ্ঠ দুড়শ্চন্তার ভী ।  

 

আকাশ জুম  যতই তুফাে 

আমসই ড়ফমর ড়ফমর  

সিার নচ্ময় আড়ম মহাে  

আড়ছ এই েীম ।  

 

ড়কন্তু যখ্ে ঝ  িাদমল 

দুড়লময় নদয় খু্াঁড়ট 
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জড় ময় িতড়ত ড়পতত কুমল 

শুধু এই ড়ভমটড়ট।  

 

নযমে কমরই িাপ দাদুরা 

রামখ্ আ ল কমর 

এখ্ে তমি আড়ম ছা া 

নকউ নেই, রাখ্মিা ধমর।  

 

িাদল ড়দমে িতড়ষ্ট ঝমর  

চ্ামলর ফুমটা ড়দময়  

নরমখ্ড়ছ তিু যতে কমর  

আমছ িতড়ত জড় ময়।  

 

নছমলর কান্না মাময়র কামে 

নযমে কমরই ভামস 
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নদাচ্ালা এই কুড়টর পামে 

আেমন্দ িুক হামস।  

 

 মিি আড়ম উচ্চ ড়শমর 

িড়ল িারিার  

তিুও আড়ছ ড়েজ েীম  

এইটুকুও নেই সিার।  

 

নহ ড়িধাতা নরমখ্া আমায় 

ড়েমজর চ্রর্ তমল 

আসুক যতই দুুঃসময়  

এই ধরাতমল।  

 

আমার ড়েকট এই  রখ্াড়ে 

নযে মড়ন্দর সমাে 
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প্রকত ড়ত যতই নহাক ড়িমুখ্ী 

ড়ভমটমতই নহাক মরর্। 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

কান্নাটা যড়দ নিদোর হয় ড়েনু্দমকরা সকমল হাসমি, 

আর ঐ কান্নাটা যড়দ সফলতার হয় তাহমল সকমল নতামার সে 
নদমি। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- অড়ভড়জৎ ড়মড়ি 
 

सुभाषितम् - 

जीवनं देवता नूनं प्रत्यकं्ष तस्य लभ्यते। 

अभ्यर्थनाषभरेतत्सत्पररणामपरम्परा।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

জীিেিং নদিতা েূেিং প্রত যিিং তস য লভ যমত। 

অভ যথিোড়ভমরতৎসৎপড়রর্ামপরম্পরা।। 

 

অথি - 

জীিেই প্রতযি নদিতা। এর যথাযথ অভযথিো করমল হামতোমত 
সৎ পড়রর্াম পাওয়া যায়। জীিেমক ঈশ্বমরর উপহার েয় িরিং 
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প্রড়তড়েড়ধ িলা হয়। জীিেসাধোর দ্বারাই ঈশ্বরসাধো হয় আর 
তারই প্রড়তফল সামােয কাজও অসামােয হময় ড়ফমর আমস। 
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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 সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক 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 । 

সমে 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 । 

 

**পরমারু্ কড়িতার ড়িভাম  যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তুঃড়মল 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- মীর নমাতিজা জান্নাত 

 

অিয়ি 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পাোমত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অরু্ ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমর্-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমলষর্মূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৬ 

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 প্রসমে মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

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

পাময় পাময় ২৩৬ 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 ইমচ্ছ 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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কত ষ্ণচূ্ ায় 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পেম িষি, সিংখ্যা-২৩৬ 

১৩ই মাচ্ি, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

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

সাহােুর হক। 

প্রচ্ছদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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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 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অরু্ ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েময় 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।।  


