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7501403002

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,          
মততুযঞ্জয় হালদার, নদিলীো ড়িশ্বাস, সঞ্জয় নসাম, 
নরজাউল রহমাে, কড়িরুল (রড়ঞ্জত মড়িক),      
আবু্দস সাত্তার ড়িশ্বাস,       , প্রশান্ত সরকার, 
অড়মতাভ দত্ত, স্বপে কুমার রায়, আবু্দল রাহাজ,  
প্রীতম ও রাহুল হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, মীর নমাতিজা জান্নাত এিিং         
শাহীে আহমমদ। 
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ফড় িং কথা 
                এক      ক        হল ‘         
      ’। এ         ক    - ক  ল        ল   ।        
   ক এক                 ক        ল       হ  এ  
চ  ক                     । এ         এ      ক 
                 ল    চ  ক  ল  ক ল            হ    
                              ।    ক              
       এ                      ক  চল     হ ।    হ   
                  ১৬৬৬    ল ল    এক         ক    ক   
   ।      ক                   ল ক         ,         
                  ল    চ         হ    ল।        ক 
       হ                           ল              
       ক          ল    ,                  ক       
হ  ।    হ        এ      ক      চল ।          ক  
    এ                  এ       হ      হ    ল 
   ক     ।     ৯০০০        ।    ,     ,        
        এ     হ    চ ল    ল।  ক      ক      চল  
   হ               ক, ১৭০০   ল      ।  
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উচ্চারমের জেয নকামো শব্দ নেই 

ন ালাম রসুল 
 

আমার পড়িত্র মািংমসর ড়িষণ্ণতা 

আমার পামপর জাহামজর কযামেে 

আড়ম একড়ট মহামদশ 

লামখ্া পাড়খ্র আকাশ আমরা নেমক ড়দময়ড়ছ 

 

আড়ম পাহাম র একড়ট কুুঁড়  

শূেযতামক আড়ম িারিার িমলড়ছ আমার িড়িদশার কথা 

উেুমের কাঠ 

নমম র নদহমরখ্া 

নেখ্ামে আমার মা রান্না করত ঈশ্বমরর জেয ভাত নসখ্ামে এখ্ে  

দুড়ভিি 
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আশা আর চ্াুঁমদর একসমে িয় 

কিমরর ওপমর 

 

লাইমেরীমত ড়িশ্বড়িদযালময় হাইওময়র ধামর  ড়লমত সিিত্র এখ্ে  

নচ্ুঁচ্ামে একড়ট িময় োওয়া  রাজহাুঁস 

মততুযর সাজ মর স্পট লাইট ন ারামে িাজোর আমলা 

 

তুড়ম ড়ক কখ্েও শুড়কময় োওয়া জমলর শব্দ শুমেমছ 

োর অমেক দূর আম  নথমকই  ুমর োমে বিঠা 

রাড়শ রাড়শ মততমদমহর ওপমর আকামশ িাজপাড়খ্ নেই ঈ ল নেই 

 

িই খ্িমরর কা জ ড়টড়ভ জম া করা নখ্লো 

ধাপার মামঠর ড়দমক নচ্ময় অেন্তকাল 

ড়িষাক্ত উড়িদ 

ন াপে ষ েন্ত্র 
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 াড় মত িমস আয়োয় আড়ম নদখ্লাম একশ মাইল দূমর 

ঈষিাড়িত এক নরামাড়িমকর চ্মল োওয়া 

ড়িমদশ নথমক নপাশাক আমস 

পুরস্কার আমস 

ড়মড়ি শুভ সন্ধ্যা 

 

সন্ধ্যা 

মাড়টর ড়েমচ্ কামলা এক েদী এমস ক া ো মছ ধমি  মর 

রাড়ত্রর একড়ট আমপল িা াে 

আর মােুমষর নফায়ারা 

এত েকল 

উচ্চারমের জেয শব্দ নেই 

নলখ্ার জেয রক্ত নেই আমার শরীমর। 
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নদশ 

সায়রী লাহা 
 

দগ্ধ িুমকর মামে পুম  োয় নদশ, 

নিদুইে, নতামায় খু্ুঁমজ হটাৎ ড়েরুমেশ। 

তুড়ম ছুুঁময় ড়দমল শীতলপাড়ট, 

পুম  োওয়া মেটা পড়রপাড়ট 

আিারও শযাওলা  জায় িুমক, ড়িমেষ নমামছ নদশ। 
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েড়দ ো 

মততুযঞ্জয় হালদার 
ড়কছু নভমি ওঠার আম ই 

 মট োমে অ টে 

সময়টা ি  অসময় 

অকিাৎ চ্মল োওয়া 

ড়িো নোড়টমশ। 

 

পম  থাকল অসমাপ্ত ইমেরা 

স্বপ্নগুমলা সাজামোর আম ই 

অম াছামলা হময় ন ল সি। 

 

উচ্চাশা মুখ্ থুিম  প ল মােপমথ। 

আমরা অমেকটা পথ চ্লা নেত 

েড়দ ো উৎশতঙ্খল জীিমে অভযস্ত হমত! 
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েড়দ পামরা ভুমল নেও 

নদিলীো ড়িশ্বাস 
 

েড়দ পামরা ভুমল োও অেন্ত আয়ুমরখ্া 

স্পশিকাতর জলাভূড়ম ড়মথযা সি 

ক্লাড়ন্ত নরমখ্ নেও ড়েজিে ি-েীপ। 

 

পাড়  নদি মহাপ্রস্থামের পমথ 

সেী হমি ো নদিদারু ছায়া, 

শুধু ড়েিঃশ্বামস ভমর নেি ড়িষাক্ত ড়িষাদ, নফরার পমথ ড়েমষধাজ্ঞা,  

োমহীে শমব্দর শি, 

রমক্তর অিমর নলখ্া থাক জা ড়তক অিমতা। 

 

েড়দ পামরা ভুমল নেও নভামরর করুে  াে, উিিরতা হাতছাড়ে নদয়  

েয়া সভযতার, নথমক নেও শুধু নথমক নেও, িাস্তি োপমে। 
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েদী 

সঞ্জয় নসাম 
 

আড়ম েদী হমিা 

 

নতামার কথা মমে এমল 

েদী হওয়ার ইমেটা নিশী কমর পায় 

 

তুড়ম ড়কিংিা েদী অথিা েদী ড়কিংিা তুড়ম 

নকে নেে একই মমে হয় 

 

কড়ি হমত পারমিা ো 

নস ইমে আমার নেই নকােড়দে ড়ছল ো 

 

নজমেড়ছ আমামদর রিীন্দ্রোথিামদ কড়িরা 
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দু’নয়ক দশমকর নিশী িাুঁমচ্ ো 

 

সুতরািং আড়ম কড়ি হওয়ার ইমে তযা  করলাম 

 

আজ নথমক েদী হলাম 

ফমল নতামামক আরও নিশী নকামর কামছ পামিা। 
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অেয আকাশ 

নরজাউল রহমাে 
ড়েষ্পাপ, রাখ্োক- 

ক্রমম ক্রমম পাহা । 

নিত্র ড়িমশমষ 

একা একা একাকার। 

ড়েিঃশব্দ, িুধাতি নপ্রড়মক... 

হাজার নজাোড়ক, একটাই আমলা। 

ড়েশ্বামসর আমলা, নিুঁমচ্ থাকার আমলা, 

ভামলা থাকার আমলা। 

োড়য়কা নজাোড়ক ড়কমে িাড়  নফমর, 

অেয মােুমষর আকামশ  

একফাড়ল চ্াুঁদ ড়েমভ োয়। 

অেয ভাষায়, ড়ভন্ন কা মজ 

নিুঁমচ্ থামক ড়েশ্বাস। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমে ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নো ামো  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 ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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সুলতাে মামুদ 

কড়িরুল (রড়ঞ্জত মড়িক) 
 

নছাট্ট পাপাে  রমমর ছুড়টমত ড়দদুমের িাড় মত এমসমছ। সারা িাড়  
বহ বচ্ কমর নি ামে। ওর অতযাচ্ামর সিাই অড়তষ্ঠ। 

পাপামের নছাট নছাট দাদা-ড়দড়দরা নিশ চ্ালাক। অমেক রকম 
তামদর গুে। নেমে নিাকা িাোমো, মজার ছমল নলাক ঠকামো,  
চু্ড়র করা। 

চু্ড়রড়িদযামত পাপামের দাদা-ড়দড়দরা নিশ ড়সদ্ধহস্ত। নছাট-নছাট 
চু্ড়রর কামজ োমদর জুড়র নমলা ভার। পাপাে অমেকিার নচ্িা 
কমরমছ। ঐ ড়িদযাড়টমক একদম রপ্ত করমত পামরড়ে। এই ড়েময় 
পাপােমক কম িঞ্চো সহয করমত হয়ড়ে দাদা-ড়দড়দমদর কামছ। 

পাপাে ড়ঠক কমরমছ নে ভামিই নহাক চু্ড়র কমর নদখ্ামতই হমি। 
োমত দাদা-ড়দড়দমদর নটক্কা ড়দমত পামর। দাদা-ড়দড়দরাও ওর ঐ 
নিাকা নিাকা চ্যামলঞ্জমক একমসে কমরমছ। 
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নিচ্ারা পাপাে পামশর িাড় র িা াে নথমক নপয়ারা চু্ড়র করমত 
ড় ময় ধরা পম মছ। ঠাকুর  র নথমক প্রসামদর সমিশ কাউমক ো 
িমল আেমত ড় ময় ড়হমড়শম নখ্ময়মছ। 

এখ্ামেই নশষ েয়। রান্না র নথমক মামছর ি াও চু্ড়র করার 
আম ই নছাটড়দড়দ হাড়পস কমর ড়দময়মছ। 

পুচ্মক পাপামের নসড়িমমমি  া নমমরমছ নমজকামড়ে। পাপাে 
নমজকামড়েমক চ্যামলঞ্জ ছুুঁম মছ নে কমরই নহাক রড়িিার চু্ড়র কমর 
ড়েমজর কযাড়রশ্মা নদখ্ামি। 

রড়িিার ছুড়টর ড়দে। এমড়েমতই িাড় মত নলাক নিশী। তার উপর 
নছাটকা সারাড়দে ড়টউশে প ায়। ঐ ড়দে আত্মীয় স্বজেমদর ড়ভ ও 
হয়। কামজই পাপামের পমি কাজড়ট সহজ েয়। 

পাপামের ড়দদুে রড়িিার দুপুমর নিশ সুমখ্ ড়েদ্রা োে। ড়দদুমের 
 মরই োোে স্বামদর আচ্ামরর ড়শড়শ। পাপাে ড়ঠক কমরমছ আচ্ার 
চু্ড়র করমি। দাদু নপপার প মলও একটু পমরই দুপুমর ড়েমমামত 
থামকে। ড়দদুে রড়িিার আরাম কমর  ুমায়। পাপাে ড়ঠক কমরমছ 
িুম া িুড়  েখ্ে  ুমমর নদমশ পাড়  নদমি। ও তখ্ে ড়েমজর 
অপামরশে সারমি। 
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পাপাে নদখ্ল দাদু নপপার হামত কমর ড়েমমামে। ড়দদুে একটু 
পমরই  ুড়মময় প মি। এই নতা সুমো ! 

আচ্ামরর ড়শড়শ ড়দদুমের কামছ েমখ্র ধে। অত সহজ েয় িুড় র 
নচ্াখ্ এড় ময় চু্ড়র করা। 

পাপাে অমেকিার ট্রাই করল। অপামরশে আেসাকমসসফুল। 
ড়দদুে ড়ঠক পাপামের পাময়র শমব্দ নজম  োয় আর পাপােমক তা া 
নদয়। 

সুলতাে মামুদ সমতমরািার ভারত আক্রমে কমরড়ছল। সিাই 
জামে। 

পাপাে সমতমরািার নচ্িা কমরমছ। আর প্রড়তিার ড়দদুে তা া 
ড়দময়মছ। েড়দও পাপাে সুলতাে মামুমদর ড়িষময় ড়কছুই জামে ো। 
ওর খু্িই েীচু্ ক্লাস। সীড়মত জ্ঞাে। সুলতাে মামুদ অিড়ধ ও 
প মশাো কমরইড়ে। আর করমিই িা নকমে কমর। 

ড়দদুমের সুমখ্র  ুমটাও নসড়দে পি হল। ড়দদুে  ুমমামত ো নপমর 
নচ্াখ্ লাল কমর ড়িছাোয় িসল। 

আচ্ামরর ড়শড়শ খু্মদ "সুলতাে মামুদ"-এর চু্ড়রর হাত নথমক রিা 
নপল িমট। নশষ হাড়স হাসল পাপাে। 
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পাপাে রড়িিার ড়দদুমের সুমখ্র ড়মড়ি  ুমটা চু্ড়র করল। 

সড়তযই ড়দদুে একদম  ুমমামত পামরড়ে। 

আচ্ার রিা নপমলও ড়দদুমের নমালাময়ম  ুমটা পুচ্মক "সুলতাে  

মামুদ" ড়ছড়েময় ড়েল। 
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আড়ম নিুঁমচ্ আড়ছ েন্ত্রো নপময় 

আবু্দস সাত্তার ড়িশ্বাস 

 

আমার নছমলমিলা নখ্লা করমছ পমথর ধূলায় খ্াড়ল  াময় 

প মে নছুঁ া পযাি, নিড়রময় োমে নসাো 

নসড়দমক নখ্য়াল নেই 

তার নে আর েতুে পযাি নেই 

ন মল তাই োক ো নিড়রময় 

 

জুমতা নেই পাময় 

ময়লা সারা  াময় 

মুমখ্ লালা, োমক ড়সকড়ে 

চু্মল নেই নতল 

মাথায় কমরমছ িাসা উকুে উকুড়ে 

নিুঁমচ্ আমছ শরীমরর রস নখ্ময় 
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শরীর এমড়ে নমাটা 

োমক িমল হা ড় মল 

নদখ্মত নপমলই তুমল নেমি 

আকামশর ড়চ্মল... 

শরীর এমড়ে হময়মছ ো নখ্মত নপময় 

 

আমার নছমলমিলা আমামক ভীষে েন্ত্রো নদয়... 

আড়ম নিুঁমচ্ আড়ছ েন্ত্রো নপময়। 
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চ্াতুরী 

অড়িড়মত্র 
 

চ্াতুরী কমর নকামো লাভ নেই। 

সরলতা ড়জমত নে োমিই! 

মমেমত নরমখ্াো নকামো েন্দ্ব, 

এটাই জ মতর ড়েিিন্ধ্; 

ভ িামে ভরসা করমতই হমি... 

ড়েমজর ওপমরও ড়িশ্বাস তমি! 

অড়ত চ্ালামকমদর আড়ম  তো কড়র, 

ড়েমজর কাজ কমর ঈশ্বরমক িড়র।। 
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পামিা ড়ক ো জাড়ে ো 

প্রশান্ত সরকার 

 

নিশ িছর কময়ক নকমট ন ল 

চ্লমত-চ্লমত কথা হল। 

নতামার নপ্রমম নেই একলা চ্লার  াে 

আড়ম নচ্ময়ড়ছলাম, শুধু আমার পামশ নতামার প্রাে। 

চ্ঞ্চল হৃদয় কড়িত ভময় 

হঠাৎ েড়দ োয় নস হাড়রময়। 

হৃদ তখ্েও পূেি ড়ছল জমল 

শুধু ভামলালা া েয় ভামলািাসাও ড়ছল আ ামল। 

 

অন্তরেন্দ্ব পামিা ড়ক পামিা ো 

অন্তমরর মিন্তর আর নিদো। 

িসমন্তর শুকমো িাতামস ক্লাড়ন্তর  ন্ধ্ 
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ঘ্রােহীে ন ালামপ আড়ম অন্ধ্। 

হৃদময় োমজহাল, চ্াকড়রর আশা 

প্রতযাশা কড়র তা ড়েময় িাধমিা িাসা। 

ম্লােমুমখ্  রীমির ভামলািাসা 

ধেীর মুমখ্ তা োড়ক তামাশা। 

 

উৎস অমিষমে ড়িমরাড়ধতা 

নতামার, তুড়মর ড়শশুসরলতা 

পড়িত্রতা জাম   রীমির প্রামে 

ধেীর ধমে ভামলািাসা নকমে 

পামিা ো নসকথা মাড়ে ো 

ভামলািাসা মামে ড়ক? শুধুই েন্ত্রো। 
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ট্রামজড়ি এিিং েস্টালড়জয়া 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

েীরি ভাষাড়লড়প েন্দ্বা ামত নহাক অিসাে, 

িতড়িক সম উিাড়সত হৃদয় োমর মুহুমুিহু, 

শুড়ে ড়েরন্তর সমুদ্র  ভি সঞ্চাড়রত  জিে! 

কেিকুহমর পলমক ভামস উতু্তে নেউ রাড়শ রাড়শ, 

িিাকামশ নিমজ ওমঠ ড়স্টমামর ড়মলমের িাুঁড়শ। 

েি সূূ্েিামলামক নমাহোয় নদড়খ্  নক নেে অি াহে স্নামে, 

এষা অমিষায় অড়িেযস্ত স্বেিমকশ সূেিামলামক নদামল, 

নসতুিন্ধ্ রমচ্ অধীর আগ্রমহ নকিলই নতামার প্রতীিায়! 

নদিদারু সাড়র ড়েড়কড়মড়ক কমর মমেমত িাতাস নতামল। 

িতড়তর অতমল খু্ুঁড়জ নসই নস ড়সুঁড় র ধামপ ধামপ, 

নতামার উ ড়ে লুমটামো আলুলাড়য়ত ড়িড়েময় ভাষাড়লড়প। 

োমম সূেি রড়শ্ম দুমর ; ছায়া সুড়েড়ি  মায়াভরা সুশীতল ছায়াতমল! 
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আমােত ো টুক তা সিই েি েি পিি দমল। 

ড়ফমর নচ্ময় ড়ফড়র অজাো ন াপমে িামকড়ে নকউই আমায়! 
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আমার উোস্তু জীিে 

স্বপে কুমার রায় 
 

িািা িলমতে, নতার ড়কেু হমি ো, 

এুঁমটা িাসেপত্র মাজমত মাজমত মা িলমতে 

দ যামখ্া, ও ড়ঠক ড়কছু একটা করমি 

িম া ড়কছু ো নহাক- 

অন্তত নকরাড়ের চ্াকুরী হমলও পামি। 

আমামদর কুুঁম  মর ড়টমের চ্ালা উঠমি। জমলর কল িসমি, ঠাকুর  

 মরর নমমেটা ইট ড়দময় িাুঁড়ধময় ড়েমিা! 

মাময়র কথা শুেমত শুেমত িািার ড়িষন্ন মুখ্টা ভরা পূড়েিমার  

নজ যাৎস্নার মমতা চ্কচ্ক করমতা। 

 

ভা  চ্াষী িািা জামে, একটা নছমলমক  ইউড়েভাড়সিড়টর নচ্ৌকাঠ  

অিড়ধ নপৌঁমছ ড়দমত কতটা  তর নঠলমত হয়। 
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ড়তে ভাইমিামের মমধয  আড়ম িম া। আমার দাড়য়ত্ব নেহাত কম  

েয়। 

হাল ধরা, জড়মর আল নছুঁমট নদওয়া, দাো শষয ড়ছটামো  

কাজগুমলা িািার সামথ ভা  কমর ড়েতাম। 

 

সপ্তামহ নশমষর দুটা ড়দে নরশমের লাল চ্ামলর ভাত ও জুটমতা ো 
কপামল! 

কাউে চ্ামলর ভাত আর পুুঁইশাক নসদ্ধ, সপ্তাহ পার হময় নেত। 

আমামদর ড়তে ভাইমিামের প ামশাোর খ্রচ্ নজা া  করমত মামক  

ড়দে-মজুমরর কাজ করমত হমতা। 

 

অমল নরােুর হমত নচ্ময়ড়ছল, হমত পামরড়ে, 

আড়মও ইমে পূরে করমত পাড়রড়ে- 

নরা া শুকমো িািার মুখ্টা নদখ্মত ভীষে কি হয়! 

ন াটা দুই ড়টউশে ড়েভির পুমরা সিংসামরর  াড়ে টােমত হমে  
আমামক। ড়টউশমে ড়ক আর সিংসার চ্মল? 
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িািার ঔষধ, নরা া মাময়র পথ য, নছমল-নমময়র প ার খ্রচ্- 

আর পারড়ছ ো! 

 

নপ্রড়মক পাল্টামোর মমতা আদিশ িদলামো পড়রিারগুমলা 

এক িছর পর মেসাপুজার  মটর মমতা ছুুঁম  নফমল আমামক। 

হাজার হাজার মাস মাইমে ন াো কষাই ড়শিক নকম  নেয় আমার  

ভামতর থালা। 

নিকার জীিমে নপ্রড়মমকর নফমল োওয়া দী িশ্বামসর মমধয িমস িমস  

ভািতাম, তুড়ম নতা আমছা ঈশ্বর। 

একড়দে নশষ হমি উোস্তু জীিে-! 
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পতড়থিীর িুমক এ জীিে িড়েমকর 

আবু্দল  রাহাজ 
আজ আমরা প্রেুড়ক্তময় েুম  নিশ আেমি সময় কাটাড়ে নকউ 
খ্যাড়ত অজিে কমর নকউিা আিার নদমশর প্রড়ত ভামলা অিদাে 
নরমখ্ চ্মল োমে এই পতড়থিী নছম । এই পতড়থিীর মেুষয জাড়ত 
নকউ ড়চ্রস্থায়ী েয় একড়দে ো একড়দে মহামায়া পতড়থিীর এই 
ভামলািাসা নছম  পাড়  ড়দমত হমি ড়চ্র শাড়ন্তর নদমশ। সিড়কছু 
পম  থাকমি নসড়দে নেড়দে এই পতড়থিী নছম  ো নফরার নদমশ 
পাড়  নদমি নসইড়দে। নকউ নকউ আিার মােুমষর মমে অমর হময় 
থাকমি তার কামজর মধয ড়দময়। সি ড়মড়লময় িলা োয় এই পতড়থিী 
কামরা জেয আজীিে েয় হয়মতা নস নিুঁমচ্ থাকমি তার কামজর 
মধয ড়দময় সকমলর মমে। তাই মেুষযজাড়তর ভািা উড়চ্ত এত 
অহিংকার এত ি াই কমর লাভ নেই  সিড়কছু নরমখ্ নেমত হমি 
এই পতড়থিীর মামে শুধু মাত্র একাই নেমত হমি ড়চ্র শাড়ন্তর নদমশ। 

‘জড়িমল মততুয হমি 

এ কথা নেে ড়চ্র সতয 

প্রড়তড়ট মােুমষর কামছ।’ 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- প্রীতম 
 

“পড়থক তুড়ম পথ ভুড়লয়াছ” এ কথা ড়কন্তু শুধু কপালকুন্ডলামতই 
পামিে, িাস্তমি ো, তাই ড়েমজর পথ ড়েমজ নিমছ ড়েে। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাহুল হালদার 
 

सुभाषितम् - 

सर्व परर्शं दुुः खं सर्वमात्मर्शं सुखम्। 

एतषिद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुुः खय ुः ।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

সিিিং পরিশিং দুিঃখ্িং সিিমাত্মিশিং সুখ্ম্। 

এতড়েদযাত্ সমামসে লিেিং সুখ্দুিঃখ্ময়ািঃ।। 

 

অথি - 

অমেযর অধীমে িা অমেযর উপর ড়েভিরশীলতাই হল দুিঃখ্, ড়েমজর 
অধীে অথিাৎ আত্মড়েভিরতাই হল সুখ্, ইহাই সিংমিমপ সুখ্-দুিঃমখ্র 
লিে। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়িএফ িাউেমলাি করার ড়লঙ্ক... 

 

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

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পাঠক। 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 পাড়ঠময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শত হমি "পাঠমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমে পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

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 । 

 

**পরমােু কড়িতার ড়িভাম  েড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক 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 

 

ভামলামিমস কাছাকাড়ছ 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষময় 
নলখ্া পাঠামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অেু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমে-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষেমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আুঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

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

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

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেুমপ্ররো, জাোে 
আপোর অড়ভমো ও। 

পাময় পাময় ২৩৭ 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 পাঠাে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাি করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়ঠময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠামত পামরে নে নকাে ড়িষময়র ওপর। পাঠামিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠামল িক ফরমযামট পাঠামিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৩৭ 

 
ড়িসজিে 

Camera-man of the week 

শাহীে আহমমদ 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৩৭ 

২০নশ মাচ্ি, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

সিাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

সাহােুর হক। 

প্রেদ- ো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 
ড়েড়েিধায়। ছ া, কড়িতা, অেু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ্, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়ঠময় 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।।  


