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- ড়িশ্বড়জর্ প্রামাড়িক, নদিলীো ড়িশ্বাস,      
মোমী সরকার,          , রিীর্া নদ, অড়িড়মত্র, 
সায়ে িড়িক,           , েীর্া কড়ি মুখ্াজিী, 
পুলজকশ ও নেহা রায়। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা,             
ডাাঃ শর্রূপা ভট্টাচ্ার্ি এিিং অভীক সরকার। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নর্াগাজর্াগ করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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র্াকাজো 

রিীর্া নদ 

                            

একজে োসি হজয় শুভশ্রী নর্ ড়ক ভাজি এজর্া ি  ষ র্ন্ত্র করল 
নসটা আড়ম ভািজর্ই পারড়ছ ো। ড়র্ড়ে মােুষজক নসিা কজর সুস্থ 
কজর নর্াজলে, নসিাই র্ার ধমি ড়র্ড়ে ড়ক ভাজি একটা মােুজষর 
জীিে ড়েজয় নখ্লজর্ পাজরে এটা আড়ম িুঝজর্ই পারড়ছ ো। 

সুভদ্রা শুভশ্রীর পা ায় েরু্ে এজসজছ। স্বামী ও এক নছজল ড়েজয় 
ওর সিংসার। র্জি সিংসারটা সুজখ্র িলা র্ায় ো কারি সুভদ্রার 
স্বামীর মজে ওর নকাে জায়গা নেই। সপ্তড়ষির (সুভদ্রার স্বামী) মে-
প্রাি জুজর আজছ অেয নকউ নসটা সুভদ্রা িুঝজর্ পাজর ড়কন্তু 
নকােড়দে হাজর্ োজর্ ধরজর্ পাজরড়ে র্াই ড়কছু িলজর্ পাজর ো। 
অজেক িার সপ্তড়ষি ড়ডজভাসি নচ্জয়জছ ড়কন্তু সুভদ্রা িারিারই িজলজছ 
এ জজে নস সপ্তড়ষিজক         নদজি ো। সুভদ্রা মজে প্রাজি ড়িশ্বাস 
কজর সপ্তড়ষি একড়দে ভাজলা হজয় র্াজি, নসড়দে ওর সিংসারটা 
সুজখ্র হজি। সপ্তড়ষি িজলজছ- "এমে অিস্থা করজিা নর্ার, রু্ই নর্া 
নকাে ছা  নর্ার িািাও         ড়দজর্ রাড়জ হজয় র্াজি।" সুভদ্রা 
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নদখ্জর্ পরমা সুন্দরী, ড়শড়ির্া সুরুড়চ্ সম্পন্না মড়হলা। সুভদ্রা 
হাড়সখু্ড়শ, ড়মশুজক ড়কন্তু খু্িই সহজ সরল আজজকর ড়দজে র্াজক 
িজল নিাকা। সুভদ্রা ভাজলা গাে গায়। ওজদর পা ায় নছাট কজর 
হজলও সি অেুষ্ঠােই প্রায় পালে করা হয়। সি অেুষ্ঠাে িলজর্ 
নর্মে- রিীন্দ্রজয়ন্তী, েজরুলজয়ন্তী, নদাল, ড়িজয়া-সড়িলেী 
ইর্যাড়দ। পা ার অেুষ্ঠাজে পা ার মড়হলারাও অিংশগ্রহি কজরে। 

সুভদ্রা এই পা ায় আসার পর প্রথম অেুষ্ঠাে পজর রিীন্দ্রজয়ন্তী। 
সিার কাজছ সি ড়কছু শুজে সুভদ্রা ড়িক কজর ও রিীন্দ্রজয়ন্তীজর্ 
গাে গাইজি। দুাঃজখ্র মাজঝও সুখ্ নখ্াোঁজার নচ্ষ্টা কজর সুভদ্রা। ড়কন্তু 
ড়কছুড়দে পর সুভদ্রা নিশ িুঝজর্ পাজর ওর গাে করা ড়েজয় প্রথজম 
সিার র্জর্া আগ্রহ ড়ছল এখ্ে আর নসটা নেই। এখ্ে সিাই নর্ে 
সুভদ্রাজক এড় জয় চ্জল। ড়কন্তু নকে সিার এই িযিহার র্ার নকাজো 
কারি সুভদ্রা খু্োঁজজ পায় ো। 

হিাৎ একড়দে কালচ্ারাল কড়মড়টর সভাপড়র্ ড়শখ্াড়দ িলজলে 
সুভদ্রা রু্ড়ম গােটা করজর্ পারজি ো। এমেভাজি সমস্ত অেুষ্ঠাে 
সাজাজো হজয় নগজছ নর্ামার গাজের জেয আর নকাজো জায়গাই 
পাড়ি ো। 
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সুভদ্রা িজল- ড়শখ্াড়দ আড়ম নর্ গাে করজর্ চ্াই এটা নর্া নর্ামাজক 
আজগই িজলড়ছ, র্াহজল নকে আমার জেয জায়গা রাখ্ড়ে? 

ড়শখ্াড়দ িলজলে- আড়ম একদম নর্ামার গাের কথা ভুজল 
ড়গজয়ড়ছলাম। এখ্ে অেুষ্ঠাে সাজাজো হজয় নগজছ, রু্ড়ম ড়কছু মজে 
কজরা ো আজরা অেুষ্ঠাে নর্া হজিই রু্ড়ম পজর অেয নকাে অেুষ্ঠাজে 
অিংশগ্রহি কজরা। 

ড়শখ্াড়দর িাড় জর্ অজেক জায়গা র্াই ওোর িাড় জর্ই সি 
অেুষ্ঠাজের ড়রহাসিাল হয়। সুভদ্রা র্াই ড়শখ্াড়দর িাড় জর্ই 
ড়গজয়ড়ছল। ড়শখ্াড়দর সাজথ কথা িজল সুভদ্রা ড়ফজরই আসড়ছল 
র্খ্েই শুেজর্ নপল শুভ্রাড়দ (পা ার এক মড়হলা) ড়শখ্াড়দজক 
িলজছে- "রু্ড়ম নকে সুভদ্রাজক গাে গাইজর্ ড়দি ো? আমাজদর 
অেুষ্ঠাজে এখ্ে নর্া অজেজকই োম ড়দজি।" এই কথাটা শুজে 
সুভদ্রা আর নিড়রজয় এজলা ো সিটা নশাোর জেয দরজার পাজশ 
চু্প কজর দাোঁড় জয় রইল। 

ড়শখ্াড়দ িলজলে- আজর সুভদ্রা র্ড়দ আমাজদর অেুষ্ঠাজে অিংশগ্রহি 
কজর র্াহজল শুভশ্রী আমাজদর অেুষ্ঠাজে থাকজি ো। 

কথাটা শুজে সুভদ্রা অিাক হজয় নগল। নস র্খ্ে মজে মজে ভািজছ 
আড়ম এমে ড়ক করলাম র্ার জেয শুভশ্রী এই কথা িলল। 
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শুভ্রাড়দ িলজলে- এ ড়করকম কথা ড়শখ্াড়দ! সুভদ্রা নর্া খু্ি ভাজলা 
নমজয় হিাৎ এমে ড়ক হজলা নর্ শুভশ্রী এই রকম কথা িজল 
িসজলা। 

ড়শখ্াড়দ িলজলে- ড়কছুড়দে আজগই শুভশ্রী আমাজদর িাড় জর্ এজস 
িলল ড়শখ্াড়দ সুভদ্রা ড়কন্তু খু্ি িাজজ মড়হলা। র্খ্েই িাইজর নির 
হয় র্খ্েই আমার িজরর ড়দজক র্াড়কজয় থাজক। আড়ম নর্া শুজে 
অিাক। আড়ম িললাম রু্ড়ম জােজল ড়ক কজর ও নর্ামার িজরর 
ড়দজকই র্াড়কজয় থাজক? র্খ্ে শুভশ্রী িজল আমার ির নদজখ্জছ। 
আমার ির-ই আমাজক িজলজছ। 

সি কথা শুজে শুভ্রাড়দ িলজলে- রু্ড়ম িলজল ো নকে নর্ামার    
সুভদ্রার ড়দজক র্াড়কজয়জছ নদজখ্ই নর্া জােজর্ পারল সুভদ্রা 
নর্ামার    এর ড়দজক র্াকায়। র্াহজল নর্ামার    এর নকাজো 
নদাষ হল ো সি নদাষ সুভদ্রার হজলা। আমার মজে হয় সুভদ্রা 
অপরূপ সুন্দরী র্াই শুভশ্রী insecurity নর্ ভুগজছ। র্াই 
কূটেীড়র্র এই নখ্লা শুরু কজরজছ। 

শুভ্রাড়দর কথা শুজে ড়শখ্াড়দ িলজলে নর্ামার কথা র্ড়দ ড়িক িজল 
ধজরওড়ে র্াহজলও আড়ম িুঝজর্ পারড়ছ ো সুভদ্রা একজে হাউস-
ওয়াইফ আর শুভশ্রী একজে োসি। হযাোঁ এটা ড়িক নর্ সুভদ্রা 
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অপরূপ সুন্দরী ড়কন্তু শুধুমাত্র এই জেযই ড়ক শুভশ্রী এর্টা 
insecured হজয় প ল! ড়ক জাড়ে ড়কছু িুঝজর্ পারড়ছ ো। ড়শখ্াড়দ 
িলজলে আসল কথাটা নর্া িলাই হজলা ো। শুভশ্রী সুভদ্রার োজম 
এসি কথা িজলই িলল- "রিীন্দ্রজয়ন্তীর সি খ্রচ্ আড়ম নদি, 
সাজথ সাজথই ৫০ হাজার টাকার একটা নচ্ক আমার হাজর্ ড়দজয় 
িলল আশা কড়র এজর্ হজয় র্াজি র্ড়দ কম পজর আমাজক নিাজলা 
আড়ম ড়দজয় নদি।" এিার িুঝজর্ পারছ শুভ্রা নকে আড়ম সুভদ্রাজক 
ো িললাম। শুভশ্রীজক নর্া হাজর্ রাখ্জর্ই হজি। 

এর্িি সুভদ্রা দরজার িাইজর দাোঁড় জয় সি শুেড়ছল। অেয নকউ 
হজল হয়জর্া র্খ্েই ঘজর ঢুজক ড়শখ্াড়দজক ড়েজয় শুভশ্রীর কাজছ 
ড়গজয় ওজক ড়জজজ্ঞস করর্ এজর্া ি  কথা নর্ ও িজলজছ ওর 
কাজছ ড়ক প্রমাি আজছ। হয়জর্া এটাও িলজর্া শুভশ্রী র্ড়দ এই 
কথাটা প্রমাি করজর্ ো পাজর র্াহজল ও শুভশ্রীর োজম মােহাড়ের 
মামলা করজি। ড়কন্তু সুভদ্রা র্া করল ো। সুভদ্রা খু্ি শান্ত নমজয়। 
এর্িি ধজর কথাগুজলা শুজে সুভদ্রা দরজার িাইজর দাোঁড় জয় 
কাোঁদড়ছল। লজ্জায়, অপমাজে সুভদ্রা ওখ্াে নথজক চু্পচ্াপ নিড়রজয় 
এজলা। 
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সুভদ্রার নছজল র্খ্ে নখ্লজর্ ড়গজয়জছ। িাড় জর্ এজস িাকুর ঘজর 
ঢুজক সুভদ্রা হাউমাউ কজর কাোঁদজছ আর ভগিােজক িলজছ আমার 
এই রুপই আজ আমার শত্রু হল। এর নথজক র্ড়দ আড়ম কুৎড়সর্ 
হর্াম র্াহজলও হয়জর্া ভাজলা হজর্া। এজর্া রুপ ড়দজয় ড়ক হল 
িাকুর। স্বামীজকও ধজর রাখ্জর্ পারলাম ো উজে জীিজের এই 
পর্িাজয় এজস আমার ড়েষ্কলঙ্ক চ্ড়রজত্র এজর্া ি  কলঙ্ক লাগল। 
অজেক অজেক কথা সুভদ্রার মজে হড়িজলা। সপ্তড়ষি ওজক িজলজছ 
এমে অিস্থা করজি নর্ সুভদ্রা ড়েজজ নথজকই ড়ডজভাসি ড়দজর্ িাধয 
হজি। এই কাজটা সপ্তড়ষিই শুভশ্রীজক ড়দজয় করায়ড়ে নর্া। সুভদ্রা 
ড়কছু ভািজর্ই পারজছ ো। ড়কছু ভািািার মজর্া অিস্থায় সুভদ্রা 
নেই। ও র্জর্াই ভািজছ নকে ওর সাজথ এরকম হল র্র্ই ও 
আজরা নিড়শ কজর কাোঁদজছ। একজে নমজয় হজয় শুভশ্রী ড়ক ভাজি, 
নকে আর একজে নমজয়র এজর্া ি  িড়র্ করজলা? এর উত্তর 
সুভদ্রা জাজে ো। 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সগাজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-২ 

 

মীরা নদ। মুখ্টা খু্ি সুন্দর। হালকা েীলাজট নচ্াজখ্র মড়ি, টাো 
টাো ভ্রু। র্ার নচ্জয়ও নর্টা প্রথজমই সিার নচ্াজখ্ পজ  নর্, নস 
নহজস কথা িলজলই োক আর গালগুজলা লাল হজয় ওজি। নস 
এর্টাই ফসিা নর্ কাজরার সাজথ ধাক্কা নলজগ নগজলও নিাধহয়, নস 
জায়গার চ্াম াটা লাল হজয় র্ায়। র্জি, হালকা ড়কছু ব্রি থাকজলও 
র্া খু্িই েগিয। 

িনু্ধ-িান্ধি িলজর্ কজলজজ নর্মে নকউ নেই। এখ্েও পর্িন্ত নস 
অজেক প্রজপাজ নপজয়জছ, নছজলজদর অজেক ফ্লাটি সহয কজরজছ। 
র্জি হাইসু্কজল প াকালীে একজে ভাজলা িান্ধিী ড়ছল ড়িকই, ড়কন্তু 
নসও নর্া আজ আর র্ার সজে নেই— ড়িজয় হজয় নগজছ িছর 
ড়র্জেক হজর্ চ্লল। নস একটা ড়জড়েস ড়কছুজর্ই িুঝজর্ পাজর ো, 
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গ্রাজমর ড়দজকর মােুষগুজলার এর্টা েীচু্ নমন্টাড়লড়ট নকে! নসও নর্া 
কর্টা ভাজলা প াজশাোয় ড়ছল। র্ার িািা-মা র্ড়দ আজ র্াজক 
ড়িজয় ো ড়দজয় প াজশাো করার্, র্াহজল আজ নস মীরার িান্ধিী 
হজয়ও নথজক নর্জর্ পারর্, আর র্ার সাজথ প াজশাো কজর একটা 
চ্াকড়র-িাকড়রও ড়েশ্চয়ই নপজয় নর্র্! ওর িািা-মার র্খ্ে মাথায় 
ড়ক নর্ ভুর্ ধজর িসল, র্াজক একটা নছজলর সাজথ ড়িজয়ই ড়দজয় 
ড়দল। এখ্ে নর্া র্ার আিার দু’ িছজরর নছাট একটা নমজয়ও হজয় 
নগজছ। 

পুরুড়লয়ার এক গ্রাজম মীরার িাড় । নসখ্াজেই নছাটজিলাটা 
নকজটজছ। হাইয়ার নসজকন্ডাড়রর নরজাে ভাজলা কজর, নস 
কলকার্ার আশুজর্াষ কজলজজর মর্ এক োড়ম-দামী কজলজজ ভড়র্ি 
হওয়ার সুজর্াগ নপজয়জছ। 

স্বাভাড়িকভাজিই ড়দে র্র্ িা জর্ লাগল, আগ্রহ র্র্ই নিজ  
িসজর্ লাগল। িািা-মাজয়র একড়টমাত্র নমজয় মীরা। র্ার িািা 
র্াজক িাইজর প াজর্ চ্াে ো। ভাজি, নকাথা নথজক ড়ক ো ড়ক হজয় 
িসজি! এমেড়ক, মাজঝমজধয টাকা-পয়সার অভাি নদড়খ্জয়ও মীরাজক 
িাইজর প জর্ র্াওয়া নথজক আটকািার নচ্ষ্টা করর্। 
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র্াই নহাক, িাড় র ঊজবি ড়গজয়ও নস নগল িাইজর প াজশাো 
করজর্। কলকার্ার মর্ে জায়গায় এজস প্রথম প্রথম মাড়েজয় 
ড়েজর্ অসুড়িজধ হজলও, পজর ওসি ড়িক হজয় র্ায়। 

ইিংজরড়জজর্ অোসি ড়েজয় ভড়র্ি হল। এরই মজধয অজেক িনু্ধ-িান্ধি 
আসল আর নগল। পামিাজেন্ট িজল নকউই আর নথজক নগল ো। 

িাস অযাজটন্ড কজর এখ্ে নস এজসজছ কযাড়ন্টজে। দুজটা সযান্ডউইচ্ 
আর একটা জুযস অডিার কজর ড়েজয় আধঘণ্টা ধজর িজস িজস 
নমািাইজলর মজধয ড়ক নর্ে নদজখ্ চ্জলজছ। 

দূজর নকািার নটড়িল নথজক অরূপ আর নেহাজক একসাজথ আসজর্ 
নদজখ্, নস রাজগ গজগজ করজর্ করজর্ কাউন্টাজর থাকা নলাকড়টর 
কাজছ ড়গজয় িলল, 

“দাদা আপোর ড়ক নকাজো জ্ঞাে-িুড়ি নেই, োড়ক? প্রায় আধঘণ্টা 
ধজর িড়সজয় নরজখ্জছে আমায়, িযপারটা ড়ক িলুে নর্া! আমাজদর 
ড়ক নকাজো িাস-ট্লাস নেই োড়ক?” 

কড়ম্পউটার ড়েজয় কাউন্টাজর িজস থাকা নলাকড়ট িলজলে, “এক 
জায়গায় আজ ড়কছু অডিার আজছ, নসজজেযই এরা ড়দজর্ নলট 
করজছ। আপড়ে ড়েড়শ্চজন্ত িসুে, আড়ম এিুড়ে পাড়িজয় ড়দড়ি। 
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এই সযান্ডউইচ্টা ড়দজর্ আর কর্িি লাগজি নর...” 

মীরা র্ার নকািার নটড়িলটাজর্ ড়গজয় িসল। অরূপ আর নেহা র্ার 
নসই ওভারড়রয়যাক্ট নদজখ্ র্াড়কজয় ড়ছল। র্ড়দও স্বাভাড়িক! 

অরূজপর নটড়িলটা আর মীরার নটড়িলটার মজধযকার দূরত্ব প্রায় দু’-
ড়র্ে ফুট। এরমজধযই, একড়ট নছজল এজস অরূপজদর নটড়িজল এিিং 
মীরার খ্াওয়াজরর নেটগুজলা ড়দজয় চ্জল নগল। 

খ্াওয়াজশজষ, মীরা র্ার ি  ি  ড়হলওয়ালা জুজর্ার আওয়াজ ড়েজয় 
খ্টখ্ট কজর র্খ্ে নহোঁজট র্াজি, র্খ্েই নপছে নথজক ডাক এল, 

“এক্সড়কউজ ড়ম!” অরূপ নপছে নথজক মীরাজক ডাক ড়দল। িলল, 
“হযাোঁ হযাোঁ, নর্ামাজকই িলড়ছ। রু্ড়ম নর্ামার িইটা নফজল নরজখ্ চ্জল 
র্াড়িজল... র্াই নর্ামায় ডাক ড়দলাম।” 

িইজয়র কভাজর নলখ্া- ‘প্রাইড এন্ড নপ্রজুড়ডস্’। অরূপ নটড়িজলর 
অপজর রাখ্া িইটা হাজর্ রু্জল মীরার হাজর্ ড়দল। িলল, “নজযে 
অড়স্টন্ ড়কন্তু আমার ভীষি পছজন্দর! ড়ক রাইড়টিং ড়স্কল, র্াই ো?” 

“হযাোঁ, র্া ড়িক।” মীরা িলল। “ড়কন্তু, নর্ামাজক আজগ নদজখ্ড়ছ িজল 
নর্া... আড়ম ড়ক নর্ামাজক ড়চ্ড়ে?” নস একটু ভািজর্ লাগল। 
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“আসজল, আড়ম সাইজকালড়জ ড়ডপাটিজমজন্টর। ওই নর্, ওই ড়দজক 
মাজির ওপাশটায় আমাজদর ড়ডপাটিজমন্ট।” আঙুল ড়দজয় অরূপ 
নদখ্াল। “আসজল আড়ম কযাড়ন্টজে আসার খু্ি একটা সময় পাই 
ো। ড়কন্তু আজ হিাৎই এজস একটা অকওয়াডি পড়রড়স্থড়র্র সিুখ্ীে 
হলাম।” 

“আর ি’নলা ো! এখ্াজে নরাজকার একই ড়েয়ম হজয় দাোঁড় জয়জছ- 
কখ্েও এই এক্সড়কউজ, কখ্েও ওই এক্সড়কউজ। সময় মর্ এরা 
কখ্েও খ্াওয়ারটা ড়দজর্ই ড়শখ্ল ো! আর আজ আমার মাথাটা 
সকাল নথজকই ড়ছল গরম। র্াই আর ড়ক! সড়র... ড়কছু মজে ক’নরা 
ো! 

িাই দয ওজয়, আড়ম মীরা। মীরা নদ” 

“ওহ, োইস নেম। আড়ম অরূপ।” 

নটড়িল নথজক নেহা উজি দাোঁড় জয় িলল, “এই চ্ল নর... নিড়শ নলট 
করা র্াজি ো আজ।” 

অরূপ িলল, “এই নর্া... র্াড়ি। 

আজ র্াহজল আসড়ছ মীরা, নলট হজয় র্াজি। পজর আিার কথা 
হজি। ওহ ভাজলা কথা, রু্ড়ম নকাে ড়িজম আছ িলজল ো নর্া?” 
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“আড়ম ইিংজরড়জজর্ অোসি ড়েজয় প ড়ছ।” (চ্লজি) 
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েীর্া কড়ি মুখ্াজিী 
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আত্ম-কথে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ  
 

নর্ামায় নপজয় ড়িশ্বাস করজর্ ইজি কজর আজও পতড়থিীজর্ 
সড়র্যকাজরর ভাজলািাসা অিড়শষ্ট আজছ ড়প্রয়। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে-          
 

          - 

                                 । 

                               । 

 

         - 

                                   । 

                                ।। 

 

      - 

                                      । 

                                  ।। 
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       । 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিাজরর দুপুর... 

 

হিাৎ নফাজের Whats App িা Messenger এ 
নমজসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেজলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়র্ সপ্তাজহ রড়িিার আজস, ড়েয়ম কজর আজস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পািক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই 
আপোর অেুভূড়র্র কথা। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজগ? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়িজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats 
App িা Mail এ। র্া প্রকাড়শর্ হজি "পািজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ। 

সজে পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজগ নলখ্া নপাস্ট করজর্ নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্লগ। 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজগ র্ড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তাঃড়মল কড়ির্া 

পািাে। 

 

ড়প্রয় পািক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 
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ছড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- দীপাড়ির্া সাহা 

 

নমজঘর ঘূড়িি 
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আটি গযালাড়র 

 

ড়শল্পী- ডাাঃ শর্রূপা ভট্টাচ্ার্ি 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নর্ নর্ ড়িষজয় 
নলখ্া পািাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আোঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। নলখ্ার 
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়িকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পািজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লাগজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাগ চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজে মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজর্াগও। 

পাজয় পাজয় ২৫৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৪ 

 

আপড়েও পািাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজি কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি 
পাড়িজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পািাজর্ পাজরে নর্ নকাে ড়িষজয়র ওপর। পািাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৪ 

 
এই পথ র্ড়দ ো নশষ হয় 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৫৪ 

১৭ই জুলাই, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকাঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোাঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
         , ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 

প্রিদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়বিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


