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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- নগালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম, নদিড়জৎ রায়,           
মততুযঞ্জয় হালদার, রণড়জৎ পামি, নসৌড়মত সরকার, 
িণিড়জৎ িমিে, অড়মতাভ দত্ত, েীতা কড়ি মুখ্াজিী, 
অড়েমমষ পড়িত ও প্রমসেড়জৎ িমিে। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, প্রিুদ্ধ রাজ এিিং          
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
এখ্ে িািংলার ১৪২৯ সে চ্লমছ। ইিংমরড়জ েতুে িছমরর প্রায় ড়তে 
মাস পমর আমস িািংলা েতুে িছর। িািংলা সে শুরুর ইড়তহাস 
ঘাাঁটমল জাো যায় নয খ্াজো আদাময়র সুষু্ঠ িযিস্থা প্রণয়মের লমিয 
মুঘল সম্রাট আকির িািংলা সমের প্রিতিে কমরে। ড়তড়ে মূলত 
প্রাচ্ীে িষিপড়ঞ্জমত সিংস্কার আোর আমদশ নদে। সম্রামটর আমদশ 
মমত রাজকীয় নজযাড়তড়িিজ্ঞােী ফমতহউিাহ ড়সরাড়জ নসৌর সে এিিং 
আরড়ি ড়হজরী সমের উপর ড়ভড়ত্ত কমর েতুে িািংলা সমের ড়েয়ম 
চ্ালু কমরে। ১৫৫৬ ড়িষ্টামের ১০ই মাচ্ি িা ৯৯২ ড়হজড়রমত িািংলা 
সে গণো শুরু হয়। তমি এই গণো পদ্ধড়ত কাযিকর করা হয় 
আকিমরর ড়সিংহাসে আমরাহমণর সময় (৫ই েমভম্বর, ১৫৫৬) 
নথমক। প্রথমম এই সমের োম ড়ছল ফসড়ল সে, পমর ‘িঙ্গাে’ িা 
‘িািংলা িষি’ োমম পড়রড়চ্ত হয়। আকিমরর সময়কাল নথমকই 
পমহলা বিশাখ্ উদযাপে শুরু হয়, যা আজও িহাল রময়মছ। তমি 
িাঙালীর সমস্ত কাজ ইিংমরড়জ কযামলন্ডার ধমর চ্মল সারািছর তাই 
িািংলা েতুে িছর শুরু হওয়া িা নশষ হওয়া বদেড়িে কামজর 
সামথ সম্পকিযুক্ত ো হমলও িাঙালীর আমিগ কাজ কমর িািংলা 
েিিষি-নক নকন্দ্র কমর, যা ড়িড়ভন্ন উৎসমি আিড়তিত হয়। 
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যখ্ে আড়ম এড়ভড়েউ ড়দময় যাড়িলাম 

নগালাম রসুল 
 

সমিিাপড়র এটা নকামো দুুঃখ্ েয় 

যখ্ে সি িতড়ষ্ট পম  যাওয়ার পর নমঘ কাাঁমদ 

আর নসই অতুলেীয় সমময় আড়ম নতামামক িযাখ্যা করমিা কান্না 

ড়কভামি ড়শল্প হয় 

 

গলা পযিন্ত শহর 

নসন্ট্রাল এড়ভড়েউ 

নমমরা নরমলর ধীর গড়ত মাড়টর ড়েমচ্ ক া ো মছ কিরখ্াোর  

নগমট 

 

এত মােুষ 

তাও সিংখ্যাগুমলা ছুটমছ 
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আর সিংখ্যাগড়রষ্ঠ আড়ম একড়ট শমের মমধয ঢুমক পড়  

নয শেড়ট আড়ম কখ্মো শুড়েড়ে 

শুকমো খ্ম র শে 

নযে আড়িকার সূমযির ড়কছু ভাষা 

 

আড়ম ড়দগন্ত কাড়ট নশষ হয় ো নদয়াল 

নশষ হয় ো কাজ 

নশষ হয় ো পথপ্রদশিক পাপ 

 

তুড়মও নতা ড়েমজর রমক্ত নতামার ড়েষু্ঠর গহোগুমলা ধুময় ড়েড়িমল 

চ্মৎকার নতামার তরুণী চু্মলর নরাম সাম্রাজয 

তুড়ম প্রমলাভেরাড়শ একড়ট নমময়ড়ল জাহাজ 

নতামার কুৎড়সৎ নসৌিমযির কথা আড়ম পতড়থিীর নয নকামো ধরমণর  

জিামদর গল্প কমরড়ছ 
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হাসযকর পুেরািতড়ত্ত 

আমার পামশ আড়মই কাাঁদড়ছলাম ড়চ্রাচ্ড়রত প্রথা নমমে 

ড়শমল্পর নিমে এই কান্না জরুড়র ড়ছল 

যখ্ে আড়ম এড়ভড়েউ ড়দময় যাড়িলাম 

একড়ট দুুঃমখ্র নগালািারুদ ড়েময় গিি করমত করমত। 
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তুড়ম আমার ভামলািাসা 

সঞ্জয় নসাম 
 

তুড়ম যখ্ে লাল ড়টপ পমর 

নমঘকামলা দীঘি চু্ল নছম  

আয়োর সামমে দাাঁ াও 

ভীষণ রাগ হয় তখ্ে 

 

আয়োমক প্রড়তপি নমমে 

ঘুড়ষ নমমর নভমঙ ড়দই 

নতামার আয়োমক 

 

কী নপমল তুড়ম আয়োর কামছ? 

 

এ যািৎ নতামার আয়ো নতামামক, 
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ড়কছু ড়ক ড়দময়মছ? 

 

ড়দময়মছ নকােও িকুল নকােও লাল নগালাপ? 

নকােও টগর? 

ড়েমদে পমি নকােও হলুদ গাাঁদা? 

 

আড়ম নতা নতামামক প্রথম িমলড়ছ 

ভামলা লামগ ভামলািাড়স নতামামক 

 

আড়ম ছুাঁময় ড়দলাম নতামামক 

দুমচ্াখ্ ভমর নদড়খ্ নতামামক 

তুড়ম আমার প্রথম ভামলািাসা। 
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রূপমকর জন্ম ২১ 

নদিড়জৎ রায় 
 

অিসরপ্রাপ্ত ঘড় র কাাঁটা সড়িক সময় ড়দমি, 

ড়দমে দু’িারই নদয়, সমুমের মমতা; 

 

ঝাপসা জাোলার কাাঁমচ্ কুয়াশা মুমছ 

নতামার োম ড়লড়খ্! 

স্মতড়তর অতীমতই জড় ময় থাকমছা তুড়ম, 

িতিমামে নতামায় ড়েময় ভািমত নগমলই ড়িষম খ্াই; 

 

নতামার অড়িচ্ড়লত ছি ও লয় 

অড়চ্মরই হরণ কমরমছ আমার হৃদয়! 

নতামায় নভমি সিুজ মমদর নগলামস চু্মুক নদই; 
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আেি নমলা 

মততুযঞ্জয় হালদার 
 

এখ্ে সড়ক্রয় সূযি। 

 

জ্বলমছ দাউ দাউ কমর 

যখ্ে একাড়ক ঘমর 

নকে নয মমে পম  

নতামার ভািোয় রাত ভমর। 

 

এই গরমমর রামত 

তুড়ম যড়দ থাকমত 

নখ্ালামমলা হত কথা 

ভাঙমতা যত েীরিতা! 
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আশাহত আহত আলাপ 

িমক যায় প্রলাপ 

নপ্রম-প্রতীিায় পাড়খ্ 

উম  যায় অজাো অম্বমর। 

 

এখ্ে সড়ক্রয় নসাহাগ 

রাগ-অেুরাগ 

নযাগ ড়িময়ামগর নিলা 

এড়ক আেি নমলা। 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪১ 

আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযাগামযাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

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

রণড়জৎ পামি 
 

বভরিড়িজ নপড়রময় কলযাণ িািুর নপরলপাম্প। ড়িক তার পামশই 
ড়েমিমলর গযামরজ। ড়কন্তু ড়েমিল িলমতা, "কলযাণিািুর 
নপরলপামম্পর পামশ আমার গযামরজ েয়, আমার গযামরমজর 
পামশই কলযাণিািুর নপরলপাম্প। "আজ নসখ্ামেই িাইক সাড়ভিড়সিং 
এর কাজ। 

হিাৎ আকাশ কামলা হময় নগল নদমখ্ ড়েমিলমক তা া ড়দময় কাজ 
করালাম এিিং িাইমক নপরল ঢুড়কময় িাড় র উমেমশয ড়দলাম টাে। 
ঝ  শুরু হমি নসটা ড়েড়িত ড়ছলাম, তমি নভমি ড়ছলাম তার 
আমগই ড়েরাপমদ ড়িক িাড়  নপৌঁমছ যাি। ড়িপড়ত্ত ঘটল যখ্ে ফাাঁকা 
মামি ঝ  শুরু হল। খু্ি কষ্ট কমর ঝম র ড়িরুমদ্ধ ড্রাইভ করড়ছ, 
নচ্াখ্ নখ্ালার উপায় নেই, আমস্ত আমস্ত নকামো রকমম এড়গময় 
যাড়িলাম, আস্তাো নদমখ্ নযই িাইক স্টযাি কমরড়ছ, হিাৎ একড়ট 
গামছর ডাল নভমঙ প ল আমার িাইমকর উপর। আর সামােয 
হমলই মাথায়। লুড়কিং গ্লাস নভমঙ প ল। আড়ম আতমে িতড়ষ্ট ঝম   
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নদৌম  একটা নহামটমলর মমধয আশ্রয় ড়েলাম। নহামটল অমথি 
অট্টাড়লকা েয়, িাাঁশ ও ড়টমের কুাঁম , নদয়াল িলমত কড়ির নি া 
আর দরজা হল িাাঁমশর নচ্গার। নসখ্ামে চ্লার পমথ লড়রর 
ড্রাইভার ও খ্ালাড়সরা খ্ািার ড়কমে খ্ায়। 

নসই ঘমর ড়িপমদর মমধয হাড়জর ড়ছলাম, নহামটমলর মাড়লক জাফর 
ভাই ও তার নিৌ, ঝম  আটমক প া চ্ারজে ছােী ও আড়ম। 

িাইমর তখ্ে ড়িশাল ঝম র দাপট। ঘমরর মমধয িতড়ষ্টর ঝাপটায় 
সিাই প্রায় আধমভজা। ঘমরর নকাথায় দাাঁ ামল কম নভজা যায়, 
তার নচ্ষ্টা চ্লমছ। নমািাইমল ড়রিংমটাে িাজমতই িুঝলাম, িাড় র 
নফাে, ধমরই িললাম, আড়ম ড়িক আড়ছ, তুড়ম নমময়মদর সমঙ্গ  
থামকা, ছা ড়ছ। মুহূমতিই ঝম র শমের সমঙ্গ আমরকড়ট শে কামে 
এমলা। নদখ্লাম, সামমে দাাঁড় ময় থাকা নটামটার ছাাঁদ উম  েদীর 
তীমরর ড়েচু্ জায়গায় োচ্মত োচ্মত মুখ্ থুিম  প ল। জাফর ভাই  
এর নিৌ জড়রো িলল, "কই নগা মমিমরর িাপ, দুয়া পম া ো 
নগা! দুয়া পম া। রিা কমরা আিা, আমার ঘর নযমে উম  ো যায়, 
রিা কমরা।" জাফর ভাই তপিণ করার মমতা িুমকর কামছ হাত 
তুমল কী নযে ড়ি  ড়ি  করমত লাগল। ছােী চ্ারজে এক নকামণ 
জম া হময় িািা ও আতমে কাাঁপমছ। আড়ম ভািলাম জাফর ভাই 
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এর এই ঘরড়ট যড়দ ইাঁমটর হত তমি হয়ত নিাঁমচ্ নযতাম,মােুষ 
গড়রি নকে হয়?কখ্ে নয নচ্াখ্ িন্ধ কমর অড়িরত গায়েী মন্ত্র  
জপ করমত নলমগড়ছ মমে নেই। ইড়তমমধয ি  ক াই গাছড়ট নগাাঁ া 
নথমক উপম  ড়িরাট শমে নভমঙ প মছ। মমের ড়ভতরটা শুড়কময় 
নগল। আর একটু নহমল প মলই ওই ঘমরর উপমর প মতা। 
তাহমলই সি নশষ। ড়কন্তু ভাড়গযস তা হল ো, ফমল প্রামণ রিা 
নপলাম। 

ধীমর ধীমর ঝম র প্রমকাপও  হালকা হময় এমলা, মততুযর নদার 
নথমক ড়ফমর আজ মেটা নকমে নযে উদাস হময় নগল এিিং 
গভীমরর ড়শক  নখ্াাঁজার নচ্ষ্টা করমতই নভতমরর দাগগুমলা স্পষ্ট 
নদখ্মত নপলাম। ড়হিু-মুসড়লম, সাকার-ড়েরাকার, ভািিাদ-িস্তুিাদ 
কত কী আজ মমে প মছ। এপামর নিারখ্া প মল প্রড়তিাদ, 
ওপামর ড়সাঁদুর প মল প্রড়তমরাধ, জাত-পামত আমরা নজরিার, ড়কন্তু 
ড়খ্মদই ড়পড়ত্ত পরমল নকউ নতা নদখ্ার নেই! আমরা নয রাজেীড়তর 
ড়শকার, তা মােুষ কমি িুঝমি? ভািমত ভািমত ি  স মকর 
সামমে এমস দাাঁ ালাম। িাড় র উমেমশয রওো হমিা, এমে সময়, 
জাফর ভাই িলমলা, "আর একটু নথমম নগমল হত ো ভাই?" 
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উত্তমর আড়ম হামত হাত ড়মড়লময় িললাম, ো ভাই িাড় র সিাই 
ড়চ্ন্তা করমছ, আড়স, আিার নদখ্া হমি। 
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উদাসীে 

নসৌড়মত সরকার 
 

আজকাল খু্ি উদাসীে হময় নগড়ছ... 

িুঝমত পাড়র নিশ... 

ো চ্াইমতই হময়ড়ছ, 

নতামায় ড়েময় ভািমিা ো,  

নতামার জেয হওয়া অেুভুড়তগুড়ল ড়েময় 

খু্ি খু্ি িযড়ক্তগত হমিা ো, 

এমেটা ড়িশ্বাস কমরা ভাড়িড়ে কখ্েও... 

সড়তযই খু্ি উদাস হময় নগড়ছ আজকাল, 

কমতা ড়দে মাস হল নতামায় নদড়খ্ড়ে, 

তাও নদমখ্া নকামো ভ্রুমিপ নেই আমার, 

কমতাড়দে তুড়ম নটক্সট কমরাড়ে, 

আমার পািামো অড়িরাম নমমসমজর 
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ড়রপ্লাই কমরাড়ে, 

ড়কছুই এমস যামি ো আমার তামত 

অভযাসিশতুঃ অন্তজিামলর জামল জড় ময় প ড়ছ 

আসমল এতড়দমের অমভযস নতা, 

ছা মত পারড়ছ ো নতামার মমতা  

এমতা অিলীলায়...। 
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নলাভ 

িণিড়জৎ িমিে 

 

িা মলই িা মি, সিিড়দমক 

ড়েিারমণর নচ্ষ্টা কজে কমর ? 

 

মােুষ নতা অন্ধ 

মািংমসর ড়পমচ্ ধমি ড়লমখ্ রামখ্ ! 
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কড়ল্পত নশষ অধযায় 

অড়মতাভ দত্ত                    
 

নগাপে থামকড়ে উনু্মক্ত উচ্ছ্বড়সত ঝণিাধারা, 

অেুসড়ন্ধৎসা অমেষা ড়িস্তাড়রত শযযায় সমতমল। 

অিসরহীে জীিেধারা আশার দীপযমাে ড়শখ্ায়, 

কামিযরা গদযরূমপ ড়েময়মছ নগাপে আশ্রয়, 

িিাকামশ বেুঃশমেয েূতে প্রথম অধযাময়! 

জাগায় নদাল বচ্ড়ত ড়শহরে আমলাআাঁধাড়রত মমে। 
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নহ মহা রাজে 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

নদিদূত তুড়ম, সিার প্রণময, রাজা রামমমাহে তুড়ম 

শ্রদ্ধার ভার, শ্রদ্ধার মালায় নতামার চ্রণ চু্ড়ম। 

 

িাঙালী হৃদময়র সিার রাজা, মমের রাজা তুড়ম 

তুলো করমত পাড়রো আমারা, নতামার তুলো তুড়ম। 

 

োরীর দুুঃখ্ নদমখ্ড়ছমল তুড়ম, সমামজর ঈশ্বর জাড়ে 

নসরার  নসরা িাঙালী, রাজা রামমমাহে, তাই মাড়ে। 

 

কুসিংস্কার আর অজ্ঞােতা ড়ছমলা যমি চ্লার পমথর পামথয় 

িজ্র-আঘাত হােমল নসখ্ামে, হময়মছা ড়িজয়ী, অমজয়। 
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প্রথম জ্ঞামের আমলা জ্বালামল, নহ রাজে মহাগুণী 

নতামার শুভ জন্মড়দমে তি জয়জয়কার শুড়ে। 

 

ধমি আর কুসিংস্কার ড়েময় হাোহাড়ে, কাটাকাড়ট চ্মল 

এমসা নহ সাহসী ড়িপ্লিী তুড়ম, নধায়াও গঙ্গাজমল। 

 

নদিতারা এমস কমর োমকা কাজ, নদিতার দূত আমস 

নহ মহামজযাড়ত, মহাপুরুষ তুড়ম আিার এমসা প্রকামশ। 

 

আমরা সকমল অঞ্জড়ল ড়দই নতামার চ্রণতমল 

অসীম শ্রদ্ধার ড়িজয় মালাড়ট নতামারই গলায় নদামল। 

 
 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪১ 

আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

অতীত হামট আমার ড়পমছ 

ড়কন্তু আড়ম ছুড়ট ভড়িষযৎ এর সামথ... 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- প্রমসেড়জৎ িমিে 
 

सुभाषितम् - 

आशायााः  ये दासााः  ते दासााः  सर्वलोकस्य। 

आशा येिाां दासी तेिाां दासायते लोकाः ।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

আশায়াুঃ নয দাসাুঃ নত দাসাুঃ সিিমলাকসয। 

আশা নযষািং দাসী নতষািং দাসায়মত নলাকুঃ।। 

 

উচ্চারণ - 

আশায়াুঃ নয দাসাুঃ নত দাসাুঃ সিিমলাকসয। 

আশা নযষািং দাসী নতষািং দাসায়মত নলাকুঃ।। 
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অথি - 

নয িযড়ক্ত আশার দাস হয় (অেযমদর নথমক প্রচু্র আশা কমর ড়কন্তু 
ড়েমজ উমদযাগ নেয় ো) নস অিেড়ত প্রাপ্ত হয় ও ধীমর ধীমর 
সকমলর দাস হময় যায়।  

ড়কন্তু নয িযড়ক্ত আশামক ড়েমজর িমশর মমধয রামখ্ (অথিাৎ, কারুর 
নথমক নকামো আশা কমর ো িরিং ড়েমজ উদযম ড়েময় কাযিসাধে 
কমর) নস সকল িযড়ক্তমক ড়েমজর দামস পড়রণত কমর নফমল। 
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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 শে... 

 

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

 

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 লামগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়িময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পািমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভামগ যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তুঃড়মল 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- প্রিুদ্ধ রাজ 

 

ওপমর িযস্ততা েীমচ্ অিকাশ 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পািামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শে) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শে) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ 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 লাগমছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ 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 অড়ভমযাগও। 

পাময় পাময় ২৪১ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ 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 নয 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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সূমযিাদয় 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পিম িষি, সিংখ্যা-২৪১ 

১৭ই এড়প্রল, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপমজযাড়ত গাঙু্গলী। 

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 পড়েকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়িময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


