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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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- নগৌতম সমাজদার, নকৌড়শক পাল,          
শাশ্বতী নসহােিীশ, অড়মতাভ দত্ত, আবু্দল রাহাজ, 
পুলমকশ ও অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, দীপাড়িতা সাহা এিিং      
অভীক সরকার। 
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িনু্ধত্ব 

নগৌতম সমাজদার 

 

সকামলর নপয়ালায়  

ধষিমের সিংিাদ নচ্াখ্ কচ্লামো  

সিংিাদপমের পাতায়- 

নতমতা মুমখ্ ধড়ষিতার মুখ্হীে ছড়ি।  

ড়েতান্ত অিমহলায়, ধাে নিমত! 

কখ্মো িা ভাঙ্গা িা ী ড়সিঁড় ,  

কখ্ে ও িনু্ধমত্বর োমািলী গাময়  

উিামস নকমট প া পশু!  

নহ নেম! নহ িনু্ধত্ব? তুড়ম নকাথায়?  

খু্িঁমজ পাড়ি ো নরড়িও, দূরদশিে-নক! 

সিংিাদপমে ড়েমিম িনু্ধমত্ব নখ্সারত।  

হায় িনু্ধত্ব! নকাথায় তুড়ম?  
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শহমরর নছমল, পা ার নছমল  

অথিা পামশর িা ীর নছমল- 

তারাও শাড়মল! নকাথায় ড়িশ্বাস?  

খু্িঁমজ পাড়ি ো িহুড়দে!  

ড়িশ্বাস, িনু্ধত্ব, নেম- 

এগুমলা নতা িািঁড়চ্ময় রামখ্। 

ড়ক কমর িড়ল ড়কমশার-ড়কমশারী নদহ, 

ড়ক কমর স্বপ্ন নদখ্া ছা মত িড়ল?  

হায় নেম ড়ফমর এমসা। 
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ড়িরমহ 

নকৌড়শক পাল 
 

আর, অিকাশ নেই নে িলমিা নতামায় 

একটুখ্াড়ে নথমক োও, 

একলা লাগমছ এখ্ে ভীষে; 

আর ড়ক তুড়ম আমায় চ্াও? 

 

নজদ নতা ড়ছল আমারও ভীষে- 

ছা মিা োমকা নতামার হাত, 

এখ্ে আর লাভ কী িমল 

একলা হময়মছ আমার রাত। 

 

চ্াইমলই নতামায় রাখ্তাম ধমর, 

ড়দতাম ো নেমত নছম - 
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নতামার ইমিরই জয় নহাক তমি, 

নতামায়, ড়েমত পারমিা ো নকম । 

 

জীিে েড়দ ড়িরহ চ্ায়, 

তমি তাই নহাক এ হৃদময়। 

ড়লড়পরা েড়দ মুড়ি চ্ায়, 

তমি ড়েস্তমে োমিা রময়। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৮ 

আিহমাে 

শাশ্বতী নসহােিীশ 
ড়েরিড়িন্ন আিহমােতায় নতামার েকাশ  

গামে ভুিে ভড়রময় ড়দময় ড়েমল অিকাশ।  

ভালিাসা, অড়ভমাে, দুুঃখ্ গামের মাধযম  

অন্তমরর কত কথা িমল নগমল অড়িরাম।  

অড়ন্তম ড়দমেও নতামার গাে জয় করমলা মে 

আত্মিড়লদামে কমর নগমল জীিে সমপিে।  

নতামার ড়িরুমে োরা আজ নসাচ্চার! 

েতুযত্তর তামদর োপয হমি কমিফমল নজরিার।  

নতামার গামে তুড়ম ই অেেয- কত ষ্ণকুমার কুন্নাথ  

আমার ড়েয় সকমলর ড়েয় নক.মক  

নতামার সঙ্গীত ড়িো শত সঙ্গীতমেমী আজ হময়মছ অোথ। 

মমর ড়গময়ও অমর তুড়ম থাকমি ড়চ্রন্তে  

সকমলর ড়েয় ড়শল্পী তুড়ম, তুড়ম-ই আিহমাে।।  
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মােসী আপমে মগে 

অড়মতাভ দত্ত 

 

এ নকাে ব্রমত ব্রততী হময়ছ, 

গহে অরমেয িতি শাখ্ায়! 

সরীসতপ সম অসীম িাহুিন্ধমে, 

লতাগুমে ড়িগ্ধ দতপ্ত ভামলািাসায়! 

নতামার পরমশ ধেয িতিরাড়জ, 

িাতামসর রঙ তুড়ল টামে। 

িমির ড়চ্েপমট আিঁমক ড়চ্ে, 

ব্রতী অেেযা মােসী ড়শল্পায়মে। 

শড়ব্দত মোমলামক; শব্দড়লড়প গ্রন্থমে, 

মোকামশ দীপ্ত উজ্জ্বল অম্বর, 

ড়িজয়ী নজযাড়তমিয় েিেপুমে স্বাতী, 

ছড়িত নেমামিমশ ওমে তাে, 
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নজমগ ওমে েততযছমির গাে। 

দীেিড়িদীেি অম্বমর চ্মকায় ড়িজলী। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমে ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নোগামোগ 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 েড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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অেেয পড়রমিশ 

আবু্দল রাহাজ 

 

গ্রামড়ট ড়ছল মমোরম দতমশযর এক উজ্জ্বলতার েতীক। অরেয নেরা 
এই গ্রাম েকত ড়তর ছায়া তমল আড়দ ড়দগমন্তর পথ ধমর এই গ্রাম 
ড়ছল ড়চ্র নসৌিমেির লীলাভূড়ম। গ্রামড়ট চ্াড়রড়দমক শান্ত ড়েজিে 
পড়রমিশ ড়িরাজ করমতা। আধুড়েকতার মায়াজাল ড়িস্ততত তিু 
সিুজায়মের নে অভাি নদখ্া োমি ড়কন্তু নসখ্ামে নেে সিুজ পাখ্া 
নমমল নি ামি আর চ্ারপামশ নে সুখ্ শাড়ন্তমত ভরপুর মমে হমি 
নেে খু্ড়শর আভাস িময় চ্মলমছ। সূমেির আমলা সকাল নিলায় েখ্ে 
চ্াড়রড়দমক পড়রসু্ফড়টত হয় তখ্ে গ্রামমর নসৌিেি েকত ড়তর সামথ 
একসূমে নগিঁমথ তার স্বয়িং মড়হমা ফুড়টময় নতামল। জােতাম গ্রামমর 
মােুষ অড়শড়িত জ্ঞােহীে ড়কন্তু এখ্ামে নসটা উমটা সিাই নেে 
ড়শড়িত ভদ্র ও সিুজ নক িািঁচ্ামত অপরমক সাহােয করমত 
ড়িপমদর ড়দমে পামশ দািঁ ামত সৎ কথা িলমত এসি গুোিলী 
তামদর মমধয সি সময় ড়িরাজ করমতা। নসখ্ামে সিাই সম্প্রড়ত 
নমলিন্ধে পারস্পড়রক সম্পমকি আিে আমছ ড়চ্রকাল ধমর। 
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নসখ্ােকার নছমলমমময়রা অড়ত শান্ত সতষ্ট সি রকম সুমোগ সুড়িধা 
আমছ েেুড়ির সামথ সামথ তাল ড়মড়লময় নেে নশষ দুই হাত তুমল 
ড়দমি সিার সামমে। গ্রামমর পথ আমছ নসই িািঁশঝা  আমছ আর 
আমছ চ্ষা মাড়টর গন্ধ সিাই ড়মমল এক নসাোর িািংলায় পড়রেত 
হময়মছ। িষিার সন্ধযায় ও পা ার রড়হম চ্াচ্া আর েমরশ কাকু 
ড়মমল নমা মলর িাড় মত গল্প নশাোয়। গ্রাম শুধু নলামকরা গল্প শুমে 
নশমষ হাসমত হাসমত িাড়  নফমর। এইভামি ড়দে োয় ড়দে আমস 
িহু পড়রিতিে পালািদল হমলও নসই নসৌিেি মমোরম পড়রমিশ 
স্বমড়হমায় দািঁড় ময় আমছ আর নছাট্ট নছাট্ট গামছর সিুজ আভাস 
ভড়রময় ড়দমি নগাটা গ্রামমক এভামিই গ্রাম েদীর মমতা িময় 
চ্মলমছ ড়চ্র িসমন্তর  ড়দমক। ছড় ময় পরল গ্রামমর োম আসমত 
শুরু করল পেিটক গম  উেমলা পেিটে ড়শল্প । ড়েরড়িড়িন্ন ও 
ড়িড়িন্ন ধ্বিংমসর অভাি নথমক গ্রাস ো কমর এড়গময় চ্মলমছ 
তরতর কমর ো সিাইমক নদড়খ্ময় মে জয় কমর ড়েমি। একড়দে 
নসই গ্রামমর একড়ট নছমল োমড়ট তার কাড়িল েচ্ন্ড ভািুক নছমল 
সি সময় োো েশ্ন তার কামছ েুরমত থামক গ্রামমর আর পািঁচ্টা 
নছমলর মত নস আর েয়। নস েড়তড়েয়ত ড়িড়ভন্ন ড়িষয় ড়েময় 
কল্পোর জগমত নভমস থাকমতা। নসই সময় ভািমত ভািমত 
একড়দে গ্রামমর পথ ড়দময় হািঁটমছ নস শুধু চ্াড়রড়দমক মায়া দতশয 
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নদখ্মছ। আর তার মমে েশ্ন জাগমছ েকত ড়ত ড়ক সড়তযই মায়ারুপ 
দতশয ফুড়টময় তুমলমছ ।তারপর কখ্ে নেে সূেি পড়িম আকামশ 
অস্তমাে নসই সময় নসই নছমলড়ট িাড় র পমথ রওো ড়দল আর 
ভািমত লাগল গ্রামমর রহমসযর কথা। এই সময় নদখ্া হমলা গ্রামমর 
অতযন্ত েিীে মােুষ ড়েয়ামত চ্াচ্ার সমঙ্গ নসই সময় নসই নছমলড়ট 
িলল দাদু আপড়ে ড়ক জামেে এই গ্রামমর এত অপরূপ দতমশযর 
ইড়তহাস তখ্ে িতো মােুষড়ট চ্াপা গলায় িলল তা িাছা নতামার 
নজমে ড়ক হমি এই কথা শুমে নছমলড়ট েথমম ভয় নপময় নগল িতো 
নলাকড়ট একটু নহমস িলল আমর নছমল ভয় পাস ো আড়ম একটু 
মজা করড়ছলাম। তাহমল তুড়ম জােমত চ্াও এই গ্রামমর মায়া রূপ 
নসৌিমেির কথা তাহমল কাল সকাল নিলায় আমার িাড়  চ্মল 
এমসা তখ্ে নছমলড়ট িলল আড়ম নতা নতামার িাড়  ড়চ্ড়েো তখ্ে 
িতো নলাকড়ট িলল গ্রামমর পড়িম ড়দমক আমার িাড়  এই িমল 
তারা নে োর িাড় মত চ্মল নগল। নছমলড়ট িাড়  এমস তার 
কময়কটা িনু্ধ নজাগা  করল নমাটামুড়ট পািঁচ্ জে।পমরর ড়দে 
সকালমিলায় হাড়জর হল িতোর িাড় মত আহা ড়ক সুির িাড়  নেে 
সিুমজ রাঙামো এক োমসর সমাহার। তারপর নসই নছমলড়ট 
িাকল দাদু আমরা এমসড়ছ তখ্ে িতো িমল উেমলা েমর চ্মল 
এমসা তারপর তারা েমর এমস িসমলা িতো িলল নতামরা পািঁচ্ 
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জে এমসছ এ নতা খু্ি ভামলা। তাহমল নশামো এই রহমসযর কথা 
িহুকাল আমগ এই গ্রাম ড়ছল জলাজড়মমত আিে একড়দে আমার 
িািার োকুরদা ও আমরা কময়কজে নলাক এমসড়ছল েথম। তারা 
েথম ড়কছু িুঝমত ো নপমর িাড়  চ্মল নগল ড়কছুড়দে পমর এমস 
নদখ্ল জলাজড়মর শুমকামত আরম্ভ করল তখ্ে িািার োকুরদা 
ভািল এখ্ামে িসড়ত করি  িািার জন্ম ড়ভটায় িা গ্রামম মহামারী 
নদখ্া ড়দমত শুরু কমরমছ নসই সময় তখ্ে িািার োকুরদা এই 
গ্রামম িসড়তর জেয আমসে তারপর নথমক আজ পেিন্ত আমরা 
এখ্ামে িসিাস কড়র। তারপর একড়দে গ্রামমর দড়িে ড়দমকর এক 
জায়গায় নছাট নছাট গামছর সমাহার নদখ্া ড়দল। আমার িািার 
োকুরদা িলল িাহ খু্ি সুির লাগমছ এই িমল তারা চ্মল নগল 
তমি িহু পড়রিতিে পালািদমলর পর আমস্ত আমস্ত গ্রামমর সাড়িিক 
ড়চ্ে পড়রিতিে হমত থাকমলা। এড়দমক িািার োকুরদা ড়চ্রেুমমর 
নদমশ পাড়  ড়দমলা তারপর আমস্ত আমস্ত গ্রামমর চ্াড়রড়দক নথমক 
সিুজায়ে এর আভা েকত ড়তর মাধুেি ছড় ময় পম  গ্রামমর চ্াড়রড়দমক 
ও গ্রামমর েড়তড়ট োমন্ত ড়করকম হময় নগল িছর েুরমত ো েুরমত 
ো েুরমতই। মােুষ সভয সমামজ ড়দমক এড়গময় চ্লল গ্রামমর 
মমোরম দতশয ফুমট উেল মমে হড়িল পতড়থিীর ছায়া তমল এই 
গ্রামমক কল্পোর েতীক। তারপর কাড়িল িলল নসই নথমক গ্রামমর 
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এই মায়া নসৌিেি আমজা ধারািাড়হকভামি িময় চ্মলমছ সমি ড়মমল 
গ্রামড়টর পড়রমিশ এক অেয মাোয় ড়িরাজ করমতা সিার মামঝ। 
এিার কাড়িলার িনু্ধরা এক আিেি পূেি গল্প শুমে হািঁসমত হািঁসমত 
িাড় র পমথ রওো ড়দমলে এরপর কাড়িল নসই িমের ধামর ড়গময় 
নশাভা অেুভি করমত করমত তার মমের মমধয জামগ রূপকথার 
নকাে কল্পোর জগৎ। এই িমের মাধযমমই নসখ্ােকার 
অড়ধিাসীমদর মূল জীড়িকা। অথি উপাজিমে সুমোগ কত ড়ষকাজ েদীর 
মাছ ড়হসাি ড়মড়লময় অড়ধিাসীমদর রুড়টরুড়জ চ্লত। েকত ড়তর নশাভা 
আড়দিাসীমদর শাড়ন্তপূেি জীিে োপমে অঙ্গীকার কমর তুলত। 
শান্তড়শষ্ট ড়েজিে পড়রমিশ ড়চ্রকাল ধমর এই গ্রাম েকত ড়তর সমঙ্গ 
তাল ড়মড়লময় এই গ্রাম ড়িড়চ্ে হময় উমেমছ সিার মামঝ সিার মমে 
ড়িরাজ কমর অেয মাো ড়েময়। গ্রামমর নসই চ্ষা মাড়টর গন্ধ িািঁশ 
ঝা  পুকুমরর জমল হািঁসগুড়ল জমল নখ্লা কমর িাচ্চা নছমলরা জল 
ড়ছড়টময় সািঁতার কামট এরকম ড়িড়ভন্ন দতশয গ্রামমর পড়রমিমশ নদখ্া 
ড়দমত শুরু কমর এই অপূিি মায়া নসৌিমেির অড়ধকারী এই গ্রামম 
সিড়কছুরই নদখ্া নমমল। এসি ড়দমক কাড়িল আমস্ত আমস্ত 
োপ্তিয়স্ক পড়রেত হমলা তার নচ্ামখ্র সামমে ভাসমতা নফমল আসা 
ড়দেগুড়ল আর নসইসমঙ্গ গ্রাম িািংলার অপরূপ েকত ড়তর নসৌিেি ও 
তার নশাভা । এই ভামিই গ্রাম েকত ড়তর লীলামখ্লায় সভযতার ও 
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েুমগর সমঙ্গ তাল ড়মড়লময় এই গ্রাম হময় উমেমছ এক রূপকথার 
নদশ িা কল্পো জগমতর এক ড়িড়চ্ে গ্রাম। 
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আত্ম-কথে 

ড়েমিদমে- পুলমকশ  
 

অড়ভমাে জড়মময় নরমখ্া ো ড়েয়, তামত কষ্ট িাম । 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী 
 

सुभाषितम् - 

खलः  सिषपमात्राषि परच्छिद्राषि पश्यषत। 

आत्मनो षिल्वमात्राषि पश्यन्नषप न पश्यषत।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

খ্লুঃ সষিমাোড়ে পরড়িদ্রাড়ে পশযড়ত। 

আত্মমো ড়িল্বমাোড়ে পশযন্নড়প ে পশযড়ত।। 

 

উচ্চারে - 

খ্লুঃ সষিমাোড়ে পরুঃ-ড়ছদ্রাড়ে পশযড়ত। 

আত্মমো ড়িল্বমাোড়ে পশযন্নড়প ে পশযড়ত।। 
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অথি - 

অসৎ ও দুিিল িযড়ি অমেযর সমষির দাো সমাে েগেয নদাষমকও 
নদমখ্।  

ড়কন্তু ড়েমজর নিল ফল সদতশ ি  নদাষগুমলামক নদমখ্ও নদখ্মত 
চ্ায় ো, নদমখ্ও ো নদখ্ার অড়ভেয় কমর।। 
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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 ড়পড়িএফ িাউেমলাি করার ড়লঙ্ক... 

 

েড়ত 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 লামগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়েময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। ো েকাড়শত হমি "পােমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

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। 

 

**পরমােু কড়িতার ড়িভামগ েড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তুঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 

 

ড়েয় 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- দীপাড়িতা সাহা 

 

প ন্ত নিলায় 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষময় 
নলখ্া পাোমত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অেুগল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ েিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমে-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষেমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আিঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লাগমছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় েসমঙ্গ মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমথর অেুমেরো, জাোে 
আপোর অড়ভমোগও। 

পাময় পাময় ২৪৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়েয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ আমামদর েড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

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

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

 

Whats app এ ছড়ি পাোমল িক ফরমযামট পাোমিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অজাো পাহাম  

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৪৮ 

৫ই জুে, 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। 

েিদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেি 

েড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোমদর সিার তাই েশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়বিধায়। ছ া, কড়িতা, অেুগল্প, গল্প, েিন্ধ, 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।।  


