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- অড়মর্াভ দত্ত, ড়িশ্বড়জর্ প্রামাড়িক,  
অড়িড়মত্র, সায়ে িড়িক, আবু্দল রাহাজ,            
েীর্া কড়ি মুখ্াজিী, পুলজকশ ও অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা,             
এিিং অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
কমেওজয়লথ নেমস হল কমেওজয়লথভূক্ত সদসয নদশসমূজহর 
জেয একড়ট আন্তজিাড়র্ক ক্রী া প্রড়র্জ াড়ের্া  া এিছর ইিংলযাজের 
িাড়মিিংহাজম অেুড়ির্ হজে। লেজে ১৯৩৪ সাজল ও মযােজচ্স্টাজর 
২০০২ সাজলর পর, ইিংলযাে এই ড়েজয় র্তর্ীয়িাজরর জেয নেমসড়ট 
আজয়াজে কজরজছ এিিং ২০১৪ সাজলর পর  ুক্তরাজয সপ্তমিাজরর 
জেয আজয়াজে করজছ। কমেওজয়লথ নেমস ২০২২ জুলাই মাজসর 
২৮ র্াড়রখ্ নথজক আেজস্টর ৮ র্াড়রখ্ প িন্ত অেুড়ির্ হজি িজল 
জাো নেজছ। কমেওজয়লথ নেমস নফডাজরশে (ড়সড়জএফ) ২০১৭ 
সাজলর ২১ ড়ডজসম্বর িাড়মিিংহাজমর এড়রো একাজডড়মজর্ এক সিংিাদ 
সজেলজে শহরড়টর োম আজয়াজক ড়হজসজি ন াষিা কজর। নপড়র 
োজমর একড়ট ষাাঁ জক এিছর নেমজসর মযাসকট ড়হজসজি ড়েিিাচ্ে 
করা হজয়জছ। এর োজয় ড়িড়ভন্ন রঙ। িাড়মিিংহাজমর একড়ট এলাকা 
নপড়র িাজরর োজমই এর োমকরি। এই এলাকাজর্ই 
আজলকজাোর নস্টড়ডয়াম অিড়ির্। এিছর এই নেমজস ভারজর্র 
পি নথজক অিংশগ্রহিকারী ড়ক্রয়াড়িদজদর ওপর নদশিাসীর প্রর্যাশা 
রজয়জছ অজেকটাই। নেট ফড় িং এর পি নথজক সকজলর জেয 
রইজলা একরাশ শুজভো ও অড়ভেন্দে।  
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কল্পড়চ্ত্র 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

নকামল সিুজ পার্া, 

নদালায় নকিল মাথা। 

কালবিশাখ্ী রু্ফাে ঝজ , 

কড়চ্পার্া শুধু েজ । 

 

উ জছ শুকজো পার্া, 

ড়কশলয় নমজল খ্ার্া। 

আমরা ড়েভিয়া দশভূজা, 

মাদজলর র্াল িাজা। 

 

ড়শশুমে ছড়ি আাঁজক, 

হৃদজয়র েদীর িাাঁজক। 
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সাদা িকগুজলা অসহায়, 

নদাজল মে ড়েরুপায়। 
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ধাই ড়কড়র ড়কড়র 

ড়িশ্বড়জর্ প্রামাড়িক 
                            

টাকার পাহা , 

নদজহর আহার, 

ফুলহাউস- 

 ুজষই সািা ! 

 

ড়টড়ভর কলার, 

 ুদ্ধ িাাঁধার, 

কেড়ফউজড্- 

ঝুাঁজকই আাঁধার! 

 

হড়রর ভাোর, 

লুজটর ভাো , 
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'কেড়িজরড়স'- 

মুজখ্ই নজর্ার! 

 

িছর  ািার, 

নভাজটর সাাঁর্ার, 

'িাইোলকড'- 

ড়িজকই নিকার! 
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প া িোম নলখ্া 

অড়িড়মত্র 

 

কখ্জো আমার ভাজলা লাজে ড়লখ্জর্, আিার কখ্জো ভাজলা লাজে 
ড়কছু প জর্। আসজল েল্প িা কড়ির্া ড়লখ্জর্ নেজল নর্া একরকম 
োো রকম িই প জর্ হয়ই, র্ারপর স্বর্ন্ত্র ভাজি অেুভি করজর্ 
হয়। আর নকাজো ভাজলা কড়ির্া িা েল্প প জল র্ার পজর নলখ্ার 
ইজেটা আজরা প্রিল হজয় ওজে। এমড়েজর্ হয়জর্া রিীন্দ্রোথ, 
েজরুল, িড়িমচ্জন্দ্রর নলখ্া পজ ড়ছ িজল নলখ্ার অেুজপ্ররিা 
নপজয়ড়ছ। পড়  আর র্ারপর ইজে হজলা ড়লড়খ্। র্জি আমার 
ড়লখ্জর্ এখ্ে একটু নিড়শ ভাজলা লাজে, প ার নচ্জয়। 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সোজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-৩ 

 

আজ সকাল নথজকই ড়দেটা ড়ছল প্রচ্ণ্ড নম লা। হালকা হালকা 
কজর িতড়ি প জছ। থামিার নকাজো োম নেই। মাজঝ একিার 
সূজ ির মুখ্ নদখ্া নেজলও,  ণ্টাখ্াজেজকর মজধযই নস র্ার মুখ্ 
আিার লুড়কজয় ড়েজয়জছ। 

এড়দজক চ্ারটা নিজজ ড়িজকল পাাঁচ্টা িাজার পজথ। অরূপ কজলজজর 
িাইজরর ড়িড়ডিংটার েীজচ্ দাাঁড় জয় ড়সোজরট খ্াড়েল। এমে সময় 
একড়ট ছার্া ড়েজয় দুজটা নমজয় এড়দজকই আসজর্ লােল। 

প্রথম নমজয়ড়ট িলল, “হযাাঁ-হযাাঁ িযাস্! রু্ই এিার চ্জল  া। আড়ম 
ড়কছুিি পজর চ্জল  াি িতড়িটা কমজল।” 

ড়ির্ীয় জে িলল, “আো, র্াহজল আসড়ছ। আমার িািা িাইজর 
দাাঁড় জয় আজছ।  জর নপৌঁজছ নফাে কজর ড়দস।” 
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“হযাাঁ হযাাঁ, ড়েক আজছ। িাই!” নমজয়ড়ট র্ার নভজা ছার্া ভাাঁজ কজর 
ড়েজয় হাজর্ রাখ্ল। 

িতড়ির ড়দে। ঝমঝম কজর িতড়ি পজ ই চ্জলজছ। রাস্তার পাজশ থাকা 
 াসগুজলার নথজক মাড়ট নির হজয় কাদা হজয়  াজে। ড়িড়ডিংজয়র 
পাজশই থাকা একড়ট ড়টজের চ্াজলর ওপর ঝমঝম কজর প জর্ 
থাকা িতড়ি অড়িরাম কাজের মজধয এজস লােজছ। 

নমজয়ড়টর চু্ল খ্াড়েকটা ড়ভজজলও নপাশাক নর্মে একটা নভজজড়ে। 
দূর রাস্তায়  র্দূর নচ্াখ্  ায় র্র্দূর একিার ঝাপসাভাজি 
র্াকাজোর নচ্িা করল। এই ঝমঝমাজো িতড়ির মজধয র্ার োজক 
নপা া ড়সোজরজটর নধাাঁয়ার েন্ধ নভজস আসজর্ লােল। 

চ্াড়রড়দজক নকাজো নলাক নেই। সিার  জরর দরজা-জােলা িন্ধ। 
এর্িজি র্ার িান্ধিীও নিাধহয় িািার সাজথ িাড়  চ্জল নেজছ। 
র্াহজল এই ফাাঁকা জায়োয় নক রজয়জছ?  ার জজেয র্ার োজক 
নপা া ড়সোজরজটর েন্ধ নভজস আসজছ! 

ড়কছুিি র্াকার্াড়ক করিার পজর, নমজয়ড়টর এিার ভয় হজর্ 
লােল। ড়িড়ডিংজয়র েীজচ্ এজস দাাঁ ািার সময় নর্া কাউজক নদখ্জর্ 
পায়ড়ে! এমেড়ক, এই ড়মড়েট পাাঁজচ্জকর মজধয কাউজক আসজর্ 
ন জর্ও নদজখ্ড়ে। পােল-টােল েয় নর্া? 
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সাহস কজর এড়েজয় ন জর্ই নদখ্ল, উশজকাখু্শজকা নভজা চু্ল ড়েজয় 
একড়ট নলাক ড়পলাজরর মজধয নহলাে ড়দজয় রাস্তার ড়দজক র্াড়কজয় 
রজয়জছ। র্ার হার্টা একিার নোাঁজটর সামজে উেজছ আর োমজছ। 
নমজয়ড়ট এিার নলাকড়টজক নডজকই নফলল। িলল, 

“ওহ হযাজলা? শুেজর্ পাজেে?” দু-ড়র্েিার ডাকার পজরও নলাকড়ট 
ন ে ো নশাোর ভাে করল। র্ারপর, নমজয়ড়ট নপছে নথজক 
নলাকড়টর োজয় সাহস কজর হার্ ড়দজয় ডাকল এিিং নস র্ৎিিাৎই 
নপছে  ুরল। 

“রু্-রু্ড়ম? রু্ড়ম এখ্াজে ড়ক করছ?” কাে নথজক এয়ারপড দুজটা 
খু্জল ড়েজয় পজকজট ন াকাল। 

“ও িািা! রু্ড়ম? আড়ম ন  ড়ক ো ড়ক ভািা শুরু কজর ড়দজয়ড়ছলাম!” 

এর্িজি, র্ারা দুজে দুজেজক ড়চ্জে নেজছ। অরূপ র্ার হাজর্র 
ড়সোজরটটা দূর  াজসর মজধয ছুাঁ ল। িলল, “আজর মীরা! রু্ড়ম 
এখ্াজে? নকাজো দরকাজর ড়ক...” কথাটা নশষ ো হজর্ই মীরা 
ড়ছড়েজয় ড়েজয় িলল, 

“দরকার ড়েক ো। এই িতড়ির মজধয ড়িড়ডিংজয়র েীজচ্ আশ্রয় নেওয়া 
ছা া আর ড়ক-ই িা দরকার থাকজর্ পাজর!” মীরা হাসজর্ লােল। 
আিার িলল, “রু্ড়ম নর্া নদড়খ্ আজি মােুষ মশাই! নসই কখ্ে 
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নথজক নডজকই চ্জলড়ছ। আো  াই নহাক, িাদ দাও। নস ো-হয় 
রু্ড়ম এয়ারপড কাজে লাড়েজয়ড়ছজল। ড়কন্তু নর্ামার সামজে ড়দজয় 
দুজটা নমজয় এজস এখ্াজে দাাঁ াল, রু্ড়ম ড়ক নদখ্জর্ও নপজল ো?” 

অরূপ একটু র্াকার্াড়ক কজর খু্াঁজজর্ লােল। িলল, “আরও 
একজে আজছ োড়ক এখ্াজে? নকাথায়! র্াজক নর্া নদখ্জর্ পাড়ে 
ো” 

মীরা িলল, “নস ড়ক আর অজপিা করজি! নস নর্া কখ্ে চ্জল 
নেজছ... আড়ম-ই নর্া রজয় নেলাম, নর্ামার সাজথ খ্াড়েকিি কথা 
িলিার জেয।” 

মীরার আজি কথায় অরূপ একটু কেড়ফউজড হজলা। র্াজক নস 
নদজখ্জছ মাত্র এক ড়দে। আর র্ারমজধযই এর্টা  ড়েির্া, এটা 
ন ে নকমে একটা িযাপার! নস নর্া র্ার কাজছ একজে 
অপড়রড়চ্র্া। অরূপ র্ার নশষ প্রজের  থা থ উত্তর ো নপজয় 
িলল, 

“আসজল আজজক আমাজদর ক্লাজস নসই চ্যাপ্টারটা পড় জয়ড়ছল, 
ন টাজর্ সুসাইড নথজক একজে নছজল িা নমজয়জক িাাঁচ্াজর্ ড়ক 
প্রজয়াে কজর ড়হপজোটাইজ করজর্ হজি। 
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জাজো? আড়ম ড়েজজজকই ড়হপজোটাইজড করড়ছলাম। রু্ড়ম  ড়দ 
আমায় ধাক্কা ো ড়দজর্, র্াহজল হয়জর্া র্খ্েও নটর নপর্াম ো ন  
রু্ড়ম এজসছ” 

অরূজপর কথাগুজলা নশাোর পর মীরার মজে নকমে ন ে একটা 
হজয় উেল। নস ভািল, ড়হপজোটাইজড? এ নর্া আোজো াই 
আমার শখ্ ড়ছল ন  ড়েজজ একড়দে ড়হপজোটাইজড নদখ্ি নচ্াজখ্র 
সামজে। প্রকাজশয িলল, 

“আড়ম একিার নদখ্জর্ চ্াই। রু্ড়ম আমায় ড়হপজোটাইজ কজর 
নদখ্াজি?” 

“ো-ো। এটা আড়ম করজর্ পারি ো মীরা। এসি ড়জড়েস ড়লোল 
েয়। আর র্াছা া, সাধারি কারর ওপর এসি ড়িকস্ প্রজয়াে করা 
অপরাধ। আর ন টা সিজচ্জয় ি  কথা, আড়ম এখ্েও লাইজসন্স 
পাইড়ে।” 

“র্াহজল রু্ড়ম ন  ড়েজজই ড়েজজজক ড়হপজোটাইজড করড়ছজল, নসটা 
ড়ক ড়লোল?” মীরা অরুপজক চু্প কড়রজয় ড়দল, একটা প্রজের 
ড়জজ্ঞাসাজর্ই। 

“নসটা হয়জর্া ড়লোল ড়ছল ো। িাট... িাট, আড়ম ড়ক করজর্ পাড়র 
আড়ম এখ্ে রু্ড়মই িজলা!” 
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“রু্ড়ম আমার ওপজরই এখ্ে ড়হপজোটাইজ কজরা, ড়িজ। ইটস মাই 
ড়রজকাজয়স্ট! 

আর, এই-এই ন  এখ্াজে নমািাইলটা নরজখ্ ড়দড়ে, ড়ভড়ডওটা অে 
করা রইল। র্জি একটা কথা ড়ক জাজো, নছাজটা নথজকই আমার 
খু্ি ইজে ন  এই ড়িষয়টাজক সামো-সামড়ে নদখ্ার। আর নর্ামার 
মর্ একজে মােুষ নপজয়  ড়দ ড়েজজর ওপজরই প্রজয়াে করাজর্ 
পাড়র, র্াহজল নর্া আর ড়কছুই িলার থাজক ো।” মীরা র্ার 
নমািাইলটা একটা জায়োয় স্টযাে কজর নরজখ্ নস অরূজপর 
মুজখ্ামুড়খ্ এজস দাাঁ াল। (চ্লজি) 
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প্রথম অড়ভেয়  

আবু্দল রাহাজ 

 

রড়হম র্খ্ে ছড়ি একাদশ নশ্রিীর ছাত্র সযারজদর নচ্াজখ্ রড়হজমর 
নিশ ড়কছু অড়ভেয় নচ্াজখ্ পজ জছ। নসিার োটজকর প্রড়র্জ াড়ের্ায় 
নোরা চ্ড়রজত্র অড়ভেয় করজর্ নদখ্া  ায় ি  মজে। সযাজররা নিশ 
খু্ড়শ হয় র্াাঁর অড়ভেয় নদজখ্। র্ার পরপরই সু্কজল িজস োটজকর 
মে নসখ্াজেই প্রথম সু্কজলর োটযদজলর সুজ াে হয় রড়হজমর। নস 
িছর ওজদর সু্কজলর োটক প্রড়র্জ াড়ের্ায় অজেক সু্কল অিংশগ্রহি 
কজর। রড়হম ড়কছুটা ভয় ভয় করড়ছল নস ড়দজের প্রথম োটজকর 
মজে। আজে কজরজছ নসটা িাইজর এখ্ে সু্কজলর মজে সিার 
সামজে করজছ চ্াকর চ্ড়রজত্র। সি নশজষ নদখ্া নেল ওজদর সু্কল 
নসিার চ্যাড়িয়ে হজলা প্রথম র্াজদর সু্কল চ্যাড়িয়ে হওয়ার স্বাদ 
পাওয়ায় নিশ উৎসি উৎসি পড়রজিশ ড়ছল নসই সময়। নসিাজরর 
নসরা অড়ভজের্া ড়শজরাপা ড়জজর্ড়ছল রড়হম। র্ারপর নথজকই সু্কজলর 
সযাজরজদর প্রজচ্িায় রড়হজমর আর ড়পছজে ড়ফজর র্াকাজর্ হয়ড়ে 
অড়ভেয়ই র্ার জীিজের মূল কযাড়রয়ার হজয় ওজে।  া সমজয়র 
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র্াজল র্াজল ড়টড়ভর পদিায় নদখ্া নেজছ রড়হজমর এিিং সযাজররা েজিি 
িুক নিাঁজধজছ। এভাজিই রড়হম র্ার অড়ভেয় টাজক কাজজ লাড়েজয় 
ছড় জয় পজ ড়ছল সিার মাজঝ এক অেেয রূজপ নশষ কজরড়ছল 
অড়ভেয় জেৎটাজক। 
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গুরু-পূড়িিমা 

েীর্া কড়ি মুখ্াজিী 
 

গুরু ব্রহ্মা, গুরু ড়িষু্ণ, গুরুজদি মজহশ্বরঃ 

গুরু সািাৎ পরম ব্রহ্ম র্বৈ শ্রী গুরুজি েমঃ। 

 

গুরু পূড়িিমার পুিয লজি গুরুর চ্রজি প্রিাম, 

গুরুর নদওয়া জ্ঞাজের আজলায় পূিি মেষ্কাম। 

প্রথম গুরু মা ন  আমার, শ্রদ্ধায় মাথা ের্, 

জন্মদার্া ড়পর্ার চ্রজি প্রিড়ম আড়ম শর্। 

ড়শিাগুরু, দীিাগুরুর নদির্ার আজে িাে, 

মােুষ েজ ে ড়শিাগুরু, কজরে মেুষযত্ব দাে। 

মন্ত্রগুরু মন্ত্র ড়দজয় কলুষ োশ কজরে 

ড়িপদকাজল গুরুর োম সকল ড়িপদ হজরে। 

মার্া নদখ্াে পতড়থিীর আজলা, ড়পর্া জীিজের পথ 
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ড়শিক নদে জ্ঞাজের আজলা, পূিি মজোরথ। 

 

মন্ত্র-গুরুর আশীিিাজদ হয় ঈশ্বর লাভ 

ঈশ্বর ো ভজো করজল েি সকল ভাি। 

ড়পর্া-মার্ার সম গুরু পতড়থিীজর্ ড়িরল 

র্াাঁজদর নসিায় রু্ি হে নদির্া সকল। 
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আত্ম-কথে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ  
 

নর্ামার অিকাজশর ফসল আমার ভাজলািাসা  া নর্ামার মজের 
 জর কখ্জো িাে পায়ড়ে। 
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সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- অড়ভড়জৎ ড়মস্ত্রী 
 

सुभाषितम्- 

दानं भोगो नाशयस्तिस्रो गतयो भवस्ति षवत्तस्य। 

यो न ददाषत न भंुके्त तस्य तृतीया गषतभभवषत।। 

 

 

সুভাড়ষর্ম্- 

দােিং নভাজো োশড়স্তজরা ের্জয়া ভিড়ন্ত ড়িত্তসয। 

ন া ে দদাড়র্ ে ভুজতক্ত র্সয র্তর্ীয়া েড়র্ভিিড়র্।। 

 

উচ্চারি-  

দােম্ নভােঃ োশঃ ড়র্রঃ ের্য়ঃ ভিড়ন্ত ড়িত্তসয। 

 ঃ ে দদাড়র্ ে ভুঙ্ নক্ত র্সয র্তর্ীয়া েড়র্ঃ ভিড়র্।। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৫ 

অথি- 

ধেিযায় িা অথিিযজয়র ড়র্েড়ট মােি িা েড়র্ হয়- দাে, নভাে ও 
োশ।  ড়দ নকাে িযড়ক্ত ধে দাে কজরে ো িা নভােও কজরে ো 
র্জি র্ার র্তর্ীয় েড়র্ হয় অথিাৎ সমস্ত অজথির োশপ্রাপ্ত হয়। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ ন াোজ াে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

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

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়ক্লক করুে নেট 
ফড় িং এর ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিাজরর দুপুর... 

 

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

 

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

 

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

 

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

ড়লজখ্ পাড়েজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats 
App িা Mail এ।  া প্রকাড়শর্ হজি "পােজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজে। 

সজে পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজে  ড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তঃড়মল কড়ির্া 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক 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 

 

নভাজরর আভা 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয ন  ন  ড়িষজয় 
নলখ্া পাোজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লােজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাজদর 

netphoring@gmail.com এ সিাদকীয় 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 অড়ভজ ােও। 

পাজয় পাজয় ২৫৫ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড করজিা আমরা। 

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজে কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি 
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোজর্ পাজরে ন  নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাোজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোজল ডক ফরমযাজট পাোজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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কার অজপিায় 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

পেম িষি, সিংখ্যা-২৫৫ 

২৪নশ জুলাই, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সিাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভােীয় সিাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 

প্রেদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২২ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৫ 

পুেশ্চ 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়েজয় ড়দে িতহিড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


