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www.netphoring.com

netphoring@gmail.com

7501403002

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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- সঞ্জয় নসাম, মত োথ চ্ক্রিতিী,          
প্রশান্ত সরকার, অড়মতাভ দত্ত, অড়িড়মত্র, পুলমকশ ও 
রাখ্ী হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপাড়িতা সাহা এিিং      
অভীক সরকার। 
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িতড়িরা শাড়  প মল 

সঞ্জয় নসাম 
 

িতড়িরা শাড়  প মল েদী হময় যায় 

 

িতড়িমদর কামরাঙা ন াোঁমটর নলখ্া প মত পাড়র 

 

েদী পাহাম র কড়িতা ড়ক কখ্েও নশষ হয়? 

 

পাহা  নয েদীমক ভামলািামস 

েদী ড়ক নস কথা নিামে!? 

 

েদী কথা িমল ো 

েীরি েদী পাহাম র চ্ারড়দমক জল হময় ছুোঁময় থামক 
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িতড়িরা নফাোঁটায় নফাোঁটায় েদীমক িমল 

নপ্রমমও আড়ছ নরামহও নথমক যামিা 

 

আড়ম িতড়ির ভাঙা ন াোঁট পম  ড়েময়ড়ছ। 
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কড়িতা ড়সড়রজ 

মত োথ চ্ক্রিতিী 
২ 

একটা নরাদজ্বলা উত্তপ্ত ড়দমের নশমষ  

নদয়ামলর ইট যখ্ে তাপ নছম  নদয়  

নসই গুমমাট দমিন্ধ ঘরড়টমত  

দাোঁমত দাোঁত নচ্মপ নিোঁমচ্ নথমক 

ড় ক যখ্ে রাত একটু নদরীমত  

শীতলতা িময় আমে মতদুমন্দ প্রিামহ 

জাোলার কাচ্ সড়রময়  

ড় ক তখ্েই আমরা মারা যাই নকে?  

এ মারা যাওয়ার অভযাস অোমপড়িক 

শাশ্বত ইড়িময়র মমতা স্বচ্ছল।  

 

অভযামস দুড়িন্তা হয় 
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দুড়িন্তায় আমরা শাড়ন্ত খু্োঁমজ খু্োঁমজ মমর ড়গময়ড়ছ িারিার  

মততুযমত ডুমি নভমস উম ড়ছ নসই অভযামসর ঘামটই, 

নকিলই দুড়িন্তার অভযাস  

অভযামসর দুড়িন্তা— 

নয দুড়িন্তার নশক  আমার োড়িকতার প্রড়তড়ট নলামকূপ 

উপম  ড়েময় আমায় িত-ড়িিত কমর ড়দময় িমল  

আড়ম স্বাথিপর।  

আমায় পাপ খু্িমল নখ্ল। 

(চ্লমি) 
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দূেিীড়তর ফাোঁমক এক ড়পতা 

প্রশান্ত সরকার 
 

অিরগুমলা ড়ভমজ নগমছ ক্লাড়ন্তর ঘামম, 

শুকমো  ান্ডা িাতাস এখ্মো সময় হয়ড়ে আসার, 

তীব্রতা িা ুক যন্ত্রণার, 

কাড়ল নফমল ড়দমিা কাটা ঘাময় 

ড়েশাচ্র ড়চ্তা থািা িসায় 

ক্লাড়ন্তর নপমট, 

খ্াতায় কলমম অমথির নজারামলা আঘাত 

জয় হয় অথিিামের 

জল আমস আোঁড়খ্ নফমট 

হতভম্ব আড়ম, 

ড়েিিাক-ধূসর শূেযতা পূণি ড়পতা 

চ্াকড়র ড়কিংিা েকড়র 
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জুটমি ো গরীমির জীিমে 

ড়িড়কময় নগমছ পদ 

অমথির নলামভ। 
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স্বীকামরাড়ি আড়ম আোঁধামরর অড়ভযাত্রী 

অড়মতাভ দত্ত 

 

জ্বমল দীপড়শখ্া অন্তমিমে, 

ছড় ময় আমলাক দীড়প্ত। 

ছ ায় সুগন্ধ নকতকী চ্ম্পা, 

জামগ মোকামশ তত ড়প্ত। 

আমলাড়কত হয় রজেী, 

েততযাঙ্গমে োমচ্ শযযায় রাড়ত্র..., 

ওমগা সুন্দরী সুহাড়সেী নকতকী, 

একাড়কমত্বর প্রদীপ ড়শখ্ায়, 

আড়ম আোঁধামরর পথযাত্রী। 
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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 ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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নহমন্ত 

অড়িড়মত্র 

 

িািংলা গামে তাোঁর জুড়  নেই। নযমে গলা, নযমে তাল ও লময়র 
জ্ঞাে। লতা মমঙ্গশকর িমলড়ছমলে- ‘নহমন্ত মুমখ্াপাধযাময়র উদাত্ত 
গলা শুেমল মমে হয়, নকামো সন্ন্যাসী গুহায় তপসযা করমছে।’ গাে 
ছা াও সুরকার ড়হমসমি ড়তড়ে অসাধারণ। িািংলা ও ড়হড়ন্দ, দুই 
ছড়ির জগমতই ড়তড়ে অতযন্ত সাফমলযর সমঙ্গ গাে নগময়মছে ও সুর 
ড়দময়মছে। প্রমযাজো কমরমছে িািংলা ছড়ি। গাে ড়শড়খ্ময়মছে 
হহমন্তী শুক্লার মমতা যশস্বী ড়শল্পীমক। উড় ময় এমেমছে অমেক 
েতুে ড়শল্পীমক। সতড়ি কমরমছে িািংলা গামের এক েতুে ধারার। 
লতা ও আশামক িািংলা গামের জগমত ড়েময় এমসমছে। 

তাোঁর জেড়প্রয় গামের অন্ত নেই। ছড়িমত উত্তম কুমার, ড়িশ্বড়জৎ, 
নসৌড়মত্র, শড়মত ভঞ্জ, সিার গলায় গাে কমরমছে ড়তড়ে। রিীি-
সঙ্গীতও নগময়মছে অতযন্ত দিতার সামথ। তাোঁর সুমর গাে 
নগময়মছে লতা নথমক ড়কমশার, সকমলই। 
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আিড়রক অমথিই ড়তড়ে ড়ছমলে স্বড়ণিম কমের অড়ধকারী। মান্ন্া নদ ও 
নহমন্ত পরস্পরমক খু্ি শ্রদ্ধা করমতে ও এমক অমেযর গামের 
গলার প্রশিংসা করমতে। 

এই পরম শ্রমদ্ধয় মােুমষর জন্মড়তড়থ ১৬ই জুে। আন্তড়রক শ্রদ্ধা 
জাোই।। 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- পুলমকশ  
 

সি কথা িলমত নেই ড়প্রয়, 

ড়কছু কথা নচ্াখ্ নদমখ্ িুমে ড়েমত হয়। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাখ্ী হালদার 
 

सुभाषितम् - 

मा भ्राता भ्रातरं षिक्षन्  मा स्वसारमुत स्वसा। 

सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

মা ভ্রাতা ভ্রাতরিং ড়িিন্ মা স্বসারমুত স্বসা। 

সমযঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা িাচ্িং িদত ভরয়া।। 

 

উচ্চারণ - 

মা ভ্রাতা ভ্রাতরিং ড়িক্-ষন্ মা স্বসারম্-উত স্বসা। 

সমযক্-চ্ সব্রতা ভূত্বা িাচ্িং িদত ভরয়া।। 
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অথি - 

ভাই ও ভাই, নিাে ও নিামের মমধয নযে নকামো ড়হিংসা ো হয়। 

উভময়রই এমক অপরমক সম্মাে করা উড়চ্ত, ঐক যিদ্ধভামি কাজ  

করা উড়চ্ত এিিং নেমহর সামথ কথা িলা উড়চ্ত।। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

হ াৎ 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 পা ক। 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 পাড় ময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পা মকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পা াে আপোর োম ও ড় কাো। 

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 অন্তঃড়মল কড়িতা 

পা াে। 

 

ড়প্রয় পা ক 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- দীপাড়িতা সাহা 

 

দহে 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পা ামত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণুগল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আোঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পা মকর 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 ২৪৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

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

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমচ্ছ কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড় ময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পা ামত পামরে নয নকাে ড়িষময়র ওপর। পা ামিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পা ামল ডক ফরমযামট পা ামিে। 

Whats app No- 7501403002 
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আমলায় আমলাড়কত 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার  



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৬ 

অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৪৬ 

২২নশ নম, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকঃ ড়িক্রম শীল 

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

প্রচ্ছদ- ো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 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড় ময় 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।।  


