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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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- প্রড়তম ভট্টাচ্ার্যিয, অড়মতাভ দত্ত,          
েীতা কড়ি মুখ্াজিী, পার্ি নদি পাপাে, আবু্দল রাহাজ, 
পুলমকশ ও রাহুল হালদার। 

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

প্রড়তম ভট্টাচ্ার্যিয 
 

ড়শিার মামেই আমছ জ্ঞাে 

কমমির মামেই আমছ ড়শিা 

র্যড়দ ো পাই জ্ঞাে, 

তাহমল ড়কমসর এত ড়ভিা? 

 

জীিমের মামেই আমছ ড়িজ্ঞাে, 

ড়শল্প শুেমলই ছাত্র অজ্ঞাে, 

দু’জমেই আমার নগালাপ ফুল 

তাও নকে একজেই হময় ওমে 

েদীর কুল? 

 

কমমির মামেই আমছ সমাজ, 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৯ 

তারই মামে রময়মছ মােুষজে, 

রমের প্রড়তমর্যাড়গতায় নহমর ড়গময়, 

জ্ঞােী হি আড়ম সিিিণ। 
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জাড়ে তুড়ম আসমিই জাড়ে 

অড়মতাভ দত্ত 
 

র্যড়দ আর নকামো ড়দেই ো হয় নদখ্া, 

ো শুড়ে নকাড়কমলর কুহুতাে ড়শশু মুখ্ ফুল। 

তুড়ম র্াকমিই জাড়ে ঐ খ্রমরাতা ড়শপ্রা েদীর মত। 

র্াকমিই জাড়ে অসীম অন্তরীমি আমলামকাজ্জ্বল স্বাতী, 

িিাকামশ জাজ্জ্বলযমাে রূপময় অতযাশ্চর্যি আড়লঙ্গমে, 

অরু্যত তারা কর্মপাকর্মে রাড়ত্রর পালঙ্ক শর্যযায়, 

নপা া মে অড়লমে জাগরমণ কণ্টকাকীণি নিদোয়, 

অকারমণ নচ্ময় দূর আঁধার রজেীর সুদূর িুমক, 

জাড়ে; এই আড়ছ এই নেই জরাজীণি মাড়টর ঘমর, 

তিুও নক নর্যে েগ্ন ড়েজিমে মুহূমতির অিকামশ ড়িজমে, 

ো ায় ক া অড়িশ্বাসয মড়র্ত হদময় মড়ণমকাোয়! 

মরু েম  ওম  রাড়শকত ত িালুকা ড়িধ্বস্ত ড়চ্ত্রাকামশ, 
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নফামট ফুল কণ্টকাকীণি মমোমিদোয় কযাকটামস! 

জাড়ে তুড়ম আসমিই ড়পপাসাতি হৃদময় মততুযমুমখ্...! 

অড়েিিাণ সুদীপ্তা সিংরু্যো নসৌের্যিময়ী সুেরী ড়লড়প, 

ড়েিঃশব্দ পদচ্ারণায়…। 
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জামাইষষ্ঠীর আদর 

েীতা কড়ি মুখ্াজিী 
 

জামাইষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী, িাঙালীর ঘমরর মহাে পরি 

জামাইমক ড়েময় করমি আদর, তাই ড়েময় তামদর িম া গরি। 

 

শাশু ী, েেদী রান্নায় িযস্ত, শ্বশুর-মশাই োমজহাল 

েুড় মত ভমর আম, ড়লচু্ চ্ায়, আর চ্ায় দুমটা আস্ত কাঁোল। 

 

কাঁচ্া সিজী টাটকা এমো, দু-হাজার দমরর ইড়লশ চ্াই 

গাওয়া ড়ঘময়র লুড়চ্, সুড়জ হমি, নসর খ্ামেক এমো তাই। 

 

কড়চ্ পাঁোর মািংস হমল সুোম র্যামি কুটুম্ব-িা ী 

রসমগািা,পামন্তায়ার সামর্ এমো এক ভাঁ  রাি ী। 
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ভামলা ব্র্যামির পযাণ্ট-শাটি চ্ায়, সিড়কছু নর্যে হয় দামী 

নমময়র জেয িালুচ্রী শা ী, ো হয় এমো জামদােী। 

 

গাড়লচ্া খ্াো ভামলা কমর নপমত পাখ্ার িাতাস কর নতারা 

আমার জামাই সিার নসরা, নসাো ড়দময় নর্যে নস নমা া। 

 

প্রদীপ জ্বালা, শঙ্খ িাজা, জামাই িরণ কর্ 

আপদ-িালাই দূমর র্যামি সি, প্রদীপটা নজ্বমল ধর্। 

 

আর-ো, আর-ো কমর শ্বাশুমাতা খ্াওয়াে নর্য জামাতামর 

শালাশালী আর িধূমাতা সি দাঁ ায় নর্য সামর সামর। 

 

খ্াওয়া দাওয়া নসমর জামাই-কুটম্ব আসর জমায় ঘমর 

সিার ঘমরই খু্শী আমস নর্যে ষষ্ঠীমাতার িমর। 
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শালাশালীমদর হাড়স মস্করাই ওষ্ঠাগত প্রাণ 

জামাই-িািাজীর অম্লাে হাড়স মুমখ্ ভমর ড়েময় পাে। 

 

কমতা নর্য ছড়ি, কমতা নর্য নসলড়ফ, নফসিুমকর রু্যগ, িািা! 

নেটাস আর ছড়ি নশয়ামরর নেলায় হময় র্যায় হািা-নগািা। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নর্যাগামর্যাগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লমগ নলখ্া নপাে 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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ড়তরুিেন্তপুরমমর 'ভল্ট ড়ি'র রহসয 

পার্ি নদি পাপাে 
 

নকরালার শ্রী পদ্মোভ স্বামী মড়েরড়ট সিমচ্ময় নিড়শ সম্পমদর 
মড়ের ড়হসামি পড়রড়চ্ত, তমি এড়ট ছা াও এর অমেক নগাপেীয়তা 
রময়মছ, আসুে নসগুড়ল সম্পমকি নজমে ড়েই… 

নকরালার ড়তরুিেন্তপুরম ভগিাে ড়িষু্ণমক উৎসগি কমর োমকরণ 
করা হময়ড়ছল। এড়টমক প্রভু অেমন্তর শহরও িলা হয় এিিং 
ড়িখ্যাত শ্রী পদ্মোভ স্বামী মড়ের রময়মছ। পদ্মোভ স্বামী ভগিাে 
ড়িষু্ণর োড়ভ নর্মক প্রসু্ফুড়টত পমদ্মর উপর উপড়ি্ট  ভগিাে ব্র্্ার 
(র্ট া) আড়িভিাি ড়চ্ড়ত্রত কমরমছে। 

পদ্মোভ স্বামী োম, নর্যখ্ামে ‘পদ্ম’ পদ্মমক নিাোয়, ‘োভ’ মামে 
োড়ভ এিিং ‘স্বামী’ হল প্রভু। এখ্ামে, ভগিাে পদ্মোভ স্বামীমক 
আড়দমশশ (মশশা োগ োমমও পড়রড়চ্ত) (অেন্ত শয়েম, র্যার অর্ি 
ড়চ্র ড়েদ্রার অিস্থা) ভড়ঙ্গমত শুময় র্াকমত নদখ্া র্যায়। 

এড়ট তার অপড়রমময় সম্পমদর কারমণ আমলাচ্োয় রময়মছ এিিং 
এর সামর্ এই মড়েমরর সামর্ এমে একড়ট ড়জড়েসও জড় ত, র্যা 
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আজ পর্যিন্ত একড়ট রহসয রময় নগমছ। এই ড়িশ্ব ড়িখ্যাত মড়েমর 
অমেক নগাপে অন্ধকূপ রময়মছ, র্যার মমধয কময়কড়ট অতীমত নখ্ালা 
হময়মছ, তমি এমে একড়ট দরজা রময়মছ, র্যা নখ্ালা অসম্ভি। 

এটাও িলা র্যায় নর্য, এই দরজা নখ্ালা কামরা পমি সম্ভি েয়, 
নকউ িলমতও পারমি ো এর নপছমে লুড়কময় র্াকা গভীর রহসয 
কী। এই রহসযময় দরজাড়ট ভল্ট ড়ি োমম পড়রড়চ্ত। 

এড়ট ত্রাভামঙ্কামরর রাজারা নষা শ শতাব্দীমত ড়েমিাণ কমরড়ছমলে 
িমল ধারণা করা হয়, র্যার িয়স প্রায় ৫০০০ িছর। এটাও িলা 
হয় নর্য ত্রাভামঙ্কামরর রাজা ভগিাে ড়িষু্ণর একজে মহাে ভে 
ড়ছমলে এিিং ড়তড়ে ভগিাে ড়িষু্ণর কামছ সমস্ত ড়কছু উৎসগি 
কমরড়ছমলে। এর পমর, ১৭৫০ সামল, মহারাজা মাতিন্ড িমিা 
ড়েমজমক ঈশ্বমরর দাস ড়হসামি নঘাষণা কমরড়ছমলে, র্যার পমর 
মড়েরড়ট রাজপড়রিার দ্বারা নদখ্ামশাো করা হময়ড়ছল। 

ভগিাে ড়িষু্ণর উম্মশয উৎসগিীকত ত, এই মড়েমর ভগিামের এত 
ি  মূড়তি রময়মছ নর্য মড়েমর ড়েড়মিত ড়তেড়ট দরজা ড়দময় তামক 
নদখ্া র্যায়। প্রর্ম দরজা নর্মক নদিতার মার্া নদখ্া র্যায়, 
মােখ্ামের দরজা নর্মক ভে ভগিামের োড়ভ নর্মক ফুটন্ত পদ্ম 
নদখ্মত পায় এিিং নশষ দরজা নর্মক তার চ্রণ নদখ্মত পায়। 
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এই মড়েরড়ট ভারমতর িতহত্তম, রহসযময় এিিং অপড়রমময় মূলযিাে 
মড়ের ড়হসামি পড়রড়চ্ত। এই মড়েমর ভল্ট এ, ড়ি, ড়স, ড়ি, ই এিিং 
এফ োমম ভল্ট রময়মছ। র্যাইমহাক, ২০১৪ সামলর একড়ট 
প্রড়তমিদমে িলা হময়ড়ছল নর্য এখ্ামে আরও দুড়ট নসলার রময়মছ, 
র্যার োম ভল্ট ড়জ এিিং এইচ্। 
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অিসরপ্রাপ্ত আইড়পএস অড়ফসার সুেররাজে ২০১১ সামল সুড়প্রম 
নকামটি মড়েমরর ড়িশাল নকাষাগামরর েক নেওয়ার জেয একড়ট 
ড়পড়টশে দাময়র কমরড়ছমলে। ২০১১ সামল সুড়প্রম নকামটির 
তত্ত্বািধামে এই মড়েমরর নিসমমন্ট নখ্ালা হময়মছ, নর্যখ্ামে প্রচু্র 
অর্ি, নসাো-রূপা এিিং হীরা-জহরত পাওয়া নগমছ এিিং তামদর 
মূলয আেুমাড়েক ড়িড়লয়ে িলার। ভল্ট ড়ি, র্যামক েীলাভারস িা 
কিারা িলা হত, তা নমামটও নখ্ালা ড়ছল ো। এটা ড়িশ্বাস করা হয় 
নর্য এড়ট নখ্ালার কাজ নর্য করমি নস দুভিাগযমক আমন্ত্রণ জাোমি। 

ভল্ট ড়ি সাপ দ্বারা সুরড়িত িমল ড়িশ্বাস করা হয়। এটা ড়িশ্বাস 
করা হয় নর্য কাড়িমরাতু্ত র্যিী োমম নলাককর্ার ভযাম্পায়ার অেযােয 
অড়তপ্রাকত ত নদিতামদর সামর্ এড়টমক রিা কমর। এটা ড়িশ্বাস 
করা হয় নর্য নর্য নকউ দরজা নখ্ালার নচ্্ট া কমর সমসযামক আমন্ত্রণ 
জাোয়। প্রর্মম নকউ হয়মতা ড়িশ্বাস করমত পামরড়ে, ড়কন্তু সুড়প্রম 
নকামটি ড়পড়টশে দাড়খ্লকারী অড়ফসার র্যখ্ে এড়ট নখ্ালার নচ্্ট া 
কমরে, তার কময়ক সপ্তাহ পমরই তার মততুয তা প্রমাণ কমর। 

আরও িলা হয় নর্য ১৯৩১ সামল, র্যখ্ে ভগিাে ড়িষু্ণর মড়েমরর 
দরজা নখ্ালার নচ্্ট া করা হময়ড়ছল, তখ্ে হাজার হাজার সাপ 
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মড়েমরর নিসমমন্ট ড়ঘমর নফমলড়ছল এিিং তামদর কারমণ কাম , 
এটা ঘমটমছ র্যারা নচ্্ট া কমরড়ছল তামদর হতযা করা হময়ড়ছল। 
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রহসযময় এই দরজাড়ট কামের এিিং িলা হময় র্ামক নর্য এড়ট 
নকােও নচ্ে িা িলু্ট  অর্িা তালা ইতযাড়দ দ্বারা িন্ধ করা হয়ড়ে 
িরিং ড়েড়দি্ট  ড়কছু মন্ত্র পামের মাধযমম িন্ধ করা হময়ড়ছল। দরজায় 
দুড়ট সামপর আকত ড়ত নর্মক নিাো র্যায় নর্য ড়কছু ঋড়ষ োগ পাশমমর 
মমতা একড়ট শড়েশালী মন্ত্র দ্বারা আিদ্ধ করা হময়মছে এিিং এখ্ে 
নকিলমাত্র গরু  মমন্ত্রর সড়েক উচ্চারণ জামেে এমে একজে 
ড়িদ্বাে িযড়েই এড়ট খু্লমত পামরে, তমি এড়ট এতই কড়েে নর্য 
সামােয ভুল উচ্চারমণর ফমল নর্য নকউ মহাড়িপড়ত্তর সমু্মখ্ীে হমত 
পামরে। 
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এই মড়েমর রময়মছ ভত গু মুড়ে এিিং মাকিমন্ডয় মুড়ে (কাটুসারক 
নর্মক ততড়র), গরু  (ভগিাে ড়িষু্ণর িাহে), োরদ (ভগিাে ড়িষু্ণর 
পরম ভে), তমিুরু (একজে স্বগিীয় সঙ্গীতজ্ঞ), সূর্যি এছা াও (সূর্যি 
নদিতা), চ্ন্দ্র (চ্ন্দ্র নদিতা), সপ্তড়ষি (সাত ঋড়ষ), মধু এিিং তকটভ 
(দুই রািস) এর মূড়তি রময়মছ র্যা নদখ্া র্যায়। 
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প্রর্ম কর্া িলা 

আবু্দল  রাহাজ 
  

গ্রামমর পােশালার গড়ি নপড়রময় সুজয় ভড়তি হময়মছ শহমরর 
সরকাড়র সু্কমল। নসখ্ামে প্রর্ম কময়কড়দে নিশ অসুড়িধা হড়িল 
সুজময়র। তারপর সিড়কছু ড়েকোক হময় র্যায়। নমধািী নছমল সুজয় 
ড়কছুড়দমের মমধয ড়শিক-ড়শড়িকামদর প্রশিংসায় পঞ্চমুখ্ হময় ওমে। 
িামসর পরীিায় প্রর্ম স্থাে দখ্ল কমর িামসর সিাইমক নিশ 
ভামলািামস সুজয় সিার প্রশ্ন-উত্তমরর সমসযা সমাধাে কমর নদয়, 
ড়েমজ ড়গময় সু্কমলর ড়িড়ভন্ন অেুষ্ঠামের দাড়য়ত্ব নেয় সিড়কছুমতই ড়দে 
ড়দে দি হমত শুরু করল সুজয়। সুজয় র্াকমতা শহমরর পড়ন্ডত 
মশাই এর আড়দ িাড় মত। নসড়দে ফাইোল পরীিার নরজামল্টর 
পর সু্কমলর সামমে গাছ তলায় িমস আমছ । তার পামশ এমস িমস 
পমহড়ল িমল নমময়ড়ট সজয় এই প্রর্ম নমময়মদর সামর্ কর্া িলল 
এর আমগ প্রশ্ন-উত্তর সমাধামের সময় সিাইমক কমর ড়দত ড়কন্তু 
নকােড়দে কামরা সামর্ আলাদা ভামি কর্া হয়ড়ে। পমহড়ল সুজময়র 
ড়দমক প্রর্ম তাড়কময় ড়ছল নসড়দে তারপর পমহড়ল একটু নহমস 
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িলল ড়কমর সুজয় নহা... নহা... কমর নহমস উেড়ল নকে তখ্ে সুজয় 
িলমল এমড়ে পমহড়ল িলল আিা আিা। তারপর সুজয় পমহড়ল 
সামর্ ড়দমের পর ড়দে ওমদর গ্রামমর প্রকত ড়তর কর্া িলমত র্ামক 
কখ্মো কখ্মো পমহড়ল ওমদর শহমরর কর্া িলমত র্ামক। মজার 
িযাপার হমলা সুজয় নর্য িাড় মত র্ামক নসই িাড় র সামমে র্ামক 
পমহড়ল িাড় র ি মদর শাসমে পমহড়ল ঘর নর্মক নির হয়ো তাই 
সুজময়র নদখ্মত পায়ো। সু্কমল এমস এিার নর্মক সুজয় ও পমহড়ল 
িামসর ফাঁমক ফাঁমক নিশ কর্ািাতিা িলমত র্ামক। এভামিই হাই 
সু্কমলর নশষ ড়িদাময়র সময় সিার সামমে ওমদর লুমকামো নপ্রম 
নিড়রময় আমস। তারপর এক েতুে অধযায় শুরু হয় ওমদর কমলজ 
ড়িশ্বড়িদযালয় জীিে নশষ কমর কমিজীিমে প্রমিশ করার মধয ড়দময় 
দাম্পতয জীিমের সুমধুর সময় কাটায় জীিমের িাড়ক সময়টুকুমত। 
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আত্ম-কর্ে 

ড়েমিদমে- পুলমকশ  
 

ভামলািাসমল আগমল রাখ্মত হয় ড়প্রয়।  
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- রাহুল হালদার 
 

सुभाषितम् - 

नास्ति षिद्यासमं चकु्ष नास्ति सत्यसमं तपः  |  

नास्ति रागसमं दुः खं नास्ति त्यागसमं सुखं || 

 

সুভাড়ষতম্ - 

োড়স্ত ড়িদযাসমিং চ্িু োড়স্ত সতযসমিং তপিঃ। 

োড়স্ত রাগসমিং দুিঃখ্িং োড়স্ত তযাগসমিং সুখ্িং ।। 

 

উচ্চারণ - 

োড়স্ত ড়িদযা সমিং চ্িু োড়স্ত সতয সমিং তপিঃ। 

োড়স্ত রাগ সমিং দুিঃখ্িং োড়স্ত তযাগ সমিং সুখ্িং ।। 
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অর্ি -  

ড়িদযার সমাে নচ্াখ্ োই, সমতযর সমাে তপসযা োই, রামগর সমাে 
দুিঃখ্ োই, আর তযামগর সমাে সুখ্ োই। 
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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... 

 

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 কর্া। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লামগ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়েময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কর্া Whats 
App িা Mail এ। র্যা প্রকাড়শত হমি "পােমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভামগ। 

সমঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৯ 

 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভামগ র্যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল 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- দীপাড়িতা সাহা 

 

অিকামশ 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্য নর্য ড়িষময় 
নলখ্া পাোমত 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 আঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

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 পমর্র অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভমর্যাগও। 

পাময় পাময় ২৪৯ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগমছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ র্াকুে। 
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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 নর্য নকাে ড়িষময়র ওপর। পাোমিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ি netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোমল িক ফরমযামট পাোমিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৪৯ 

 
গমল্পর নখ্াঁমজ 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৪৯ 

১২ই জুে, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোিঃ 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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পুেশ্চ 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণুগল্প, গল্প, 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।।  


