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- অড়মর্াভ দত্ত,              ,        
র্পে মাইড়র্, সায়ে িড়িক, আবু্দল রাহাজ,            
েীর্া কড়ি মুখ্াজিী, পুলজকশ ও প্রজসেড়জৎ িমিে। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা,             
এিিং অভীক সরকার। 
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অড়ভমােী সন্ধ্যা 

অড়মর্াভ দত্ত 
 

ড়েিঃসঙ্গর্ার ড়েস্তব্ধর্া নছজয়জছ মোকাজশর অড়লজে, 

সন্তপিজি আঁধার নেজম আজস সরীসতপ সম িুজক। 

আজন্মকাল লাড়লর্ পাড়লর্ িুজকর পাঁজজর ভয়, 

অেুরড়ির্ কম্পজে কম্পাজে নেিঃশজব্দয স্তব্ধ শব্দড়লড়প, 

নখ্ালা জাোলায় একাড়কজত্বর মেদিংশজে দাহ, 

ভাঙাজচ্ারা লাজে নচ্ো পড়রড়চ্র্ ঘরিাড়  ছাদ, 

কই মড়েরা িাজজ উৎস মুজখ্র ঝিিাধারায় ড়রড়েড়ঝড়ে! 

আলুথালু নিজশ নক নেে ড়িজজে সন্ধ্যা িার্াজস িার্ায়জে, 

ড়পঠজখ্ালা নকজশ কড়ম্পর্ দীপড়শখ্া জ্বাজল অড়ভমাজে! 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

       ঘ       

              
                            

                  ঘ        

                       

                        

                  ,     

                  ঘ      ।  

   ঘ                     

                     — 

          য়                  

                      য়     

             '        য়  

              য়     ,          ।  

                        ?  



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

                           

                           

   য়               ?  

                       ?  

                       

                           

   এ   য়    য়             

    ঋ                      ? 

  য়                           

            গ                 

এ      এ ঘ         য় 

                             ? 

  গ    য়       গ              

       গ                         

                                



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

               য়    য়  

                              । 

                         

                 -  -  গ   

                      য়     

     য়   ,                    গ    

                            ঘ   

                  ঘ      ? 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

            

          
 

            গ      ঘ        

   য়     য়           য়         

                             

         গ                  । 

             গ                  

    য়                     য় 

            এ                     

  গ                        য়। 

                                

                                

এ                             

                             । 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সোজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-৪ 

 

িতড়ি পজ  োজ । এরই মাজঝ ভীষি হাওয়া উঠজর্ রু ক কজরজছ। 
দুজটা োড়  রাস্তার এপার-ওপার কজর জল ড়ছড়টজয় চ্জল নেল। 

অরূপ র্ার িযাে নথজক এয়ারপড নির করল এিিং একড়ট কাজলা 
কাপ  হাজর্ ড়েজয় মীরাজক ড়দল। িলল, “সন্ধ্যা হজর্ আরও 
ঘণ্টাখ্াজেক। নদজখ্া, আিারও িলড়ছ এসি িাদ দাও” 

“ো। রু্ড়ম ড়িজ একিাজরর জজেয অন্তর্ কজরা। আর ড়ক ু চ্াই 
ো, সড়র্য িলড়ছ।” মীরা অেুগ্রজহর সাজথ কথাগুজলা অ কপজক 
িলল। 

অরূপ মীরাজক ড়সড়ঁ র ওপজর িসজর্ িলল। র্ার কাজে এয়ারপড 
গুঁজল এিিং নস োজর্ ড়দজের আজলার সিংস্পজশি ো থাকজর্ পাজর 
র্ার জজেয নস র্ার মাথার ওপজর কাজলা কাপ  ড়দজয় নেজক ড়দল। 
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অরূপ র্ার নফাে নথজক ড়ক নেে একটা নি করল। আধঘণ্টার 
মজধযই মীরা সজমাড়হর্ হজয় উঠল এিিং নস র্ার শরীজরর ভর 
নছজ  ড়দজয় পাজশর নদওয়াজল হালকা ধাক্কা নখ্জয় পজ  নেল। 

অরূপ মীরার কাে নথজক এিার এয়ারপড দুজটা খু্জল ড়েল। মীরার 
ওপজর রাখ্া কাজলা কাপ  সড়রজয় ড়েল এিিং র্ার সজঙ্গ কথা 
িলিার নচ্িা করল। 

“হযাজলা, মীরা! রু্ড়ম ড়ক আমাজক রুেজর্ পা ?” অরূপ মীরাজক 
ড়জজ্ঞাসা করল র্ার সজমাড়হর্ অিস্থায়। 

মীরা র্ার নচ্াখ্দুজটা িন্ধ্ অিস্থাজর্ িলল, “হযাঁ, পাড় ।” 

“রু্ড়ম আজ অরূপজক ড়হপজোটাইজ করজর্ িজলড়ছজল নকে?” 

“আড়ম এটা আোজো াই ভালিাসর্াম। র্াই...” 

“নর্ামার িাড় জর্ নক নক আজছ?” 

“আড়ম, মা, িািা।” 

“রু্ড়ম অরূজপর প্রড়র্ এর্ উদার নকে?” 

“আড়ম অরূপজক ভাজলাজিজস নফজলড়ছ, র্াই...” 
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অরূপ মীরার নথজক এরকম একটা আেএক্সজপকজটড কথার উত্তর 
নপজয় থর্মর্ নখ্জয় নেল। নস রীড়র্মর্ মীরাজক ড়িড়ভন্নরকম প্রশ্ন 
কজর সড়র্য কথাগুজলা আরও নিড়শ কজর জােিার নচ্িা করড়ছল। 
র্ার মুখ্ ড়দজয় ‘ভালিাড়স’ শব্দটা রুেজর্ নপজয় ড়েজজর মজেও নেে 
নকাথাও একটা লুকজো আজিজের সতড়ি হল। এরপজর, আরও ড়কছু 
সাধারি কজথাপকথজের পর র্ার সজমাড়হর্ অিস্থা নথজক র্াজক 
মুক্ত করল। নস র্ার সাধারি অিস্থায় আিার ড়ফজর এল। িলল, 

“আজর! আড়ম এখ্াজে এরকমভাজি রুজয় আড়ছ নকে? নোিংরা একটা 
ড়সঁড় জর্! চ্াড়রড়দজক কর্ ধুজলা...” নচ্াখ্ খু্জল মীরা র্ার কথাগুজলা 
ধীজর ধীজর িলজর্ লােল। 

“রু্ড়ম আমায় ড়হপজোটাইজ করজর্ িজলড়ছজল মীরা। র্াই আড়ম 
নর্ামায় ড়হপজোটাইজ কজরড়ছলাম এিিং রু্ড়ম আমার ড়কছু প্রশ্ন 
ড়জজ্ঞাসািাজদর সমুখ্ীে হজয়ড়ছজল।” অরূপ র্ার কাজলা কাপ টা 
িযাজে নোকাজর্ নোকাজর্ িলল। 

মীরা নকৌরু্হলী হজয় জােজর্ নচ্জয় িলল, “প্রশ্ন? নকমে প্রশ্ন? আর 
র্াছা া আমার কাজছ নর্ামার ড়ক-ই িা প্রশ্ন থাকজর্ পাজর!” 
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অরূপ মীরার কথা নর্ায়াক্কা ো কজর একোল নহজস িলল, “নস 
ো-হয় রু্ড়ম নর্ামার নমািাইলিড়ে ড়ভড়ডওটা ঘজর ড়েজয়ই নদজখ্ 
ড়েও! 

ওহ হযাঁ, এই নে নর্ামার নমািাইলটা োও। ড়ভড়ডওটা হজয় নেজছ। 
নর্ামার িযাটাড়র প্রায় নশজষর পজথ।” 

মীরা ড়জজ্ঞাসা করল, “িযাটাড়র নশজষর পজথ নকে?” 

“নকে আিার! পজে একঘণ্টা ধজর একটা নমািাইজল েড়দ ড়ভড়ডও 
অে হজয় থাজক, র্াহজল র্ার িযাটাড়র নশষ হজি ো?” অরূপ মীরার 
নমািাইলড়ট র্ার কাজছ ড়দল। 

সজন্ধ্য হজর্ চ্জলজছ। ড়কন্তু, এ’জায়োয় দুপুর ড়র্েজটর পজরই নমঘ 
পুজরা আকাজশ জুজ  িজস চ্াড়রড়দজকর পড়রজিশজক সজন্ধ্যজর্ 
পড়রির্ কজরজছ। িাইজর প জর্ থাকা িতড়ি এিার ড়িড়ডিংজয়র 
ছাজদর েীজচ্ েুজক মীরা আর অরূজপর োজয় এজস লােজর্ রু ক 
কজরজছ। 

অরূপ র্ার পজকট নথজক ড়সোজরটটা নির করল এিিং আজরক 
পজকট নথজক সাজ  আটজশা টাকা দাজমর একটা লাইটার নির 
কজর দুই নঠাঁজটর মাজঝ রাখ্া ড়সোজরজটর োজয় আগুে জ্বাড়লজয় 
িলল, 
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“আ া, টুড়ম নে এরমভাজি ডাড় জয় আছ... িাড়  নঠজক অসুড়িজধ 
হজি ো?” র্ার মুজখ্র মাজঝ রাখ্া ড়সোজরজটর নধায়ঁাটা নটজে নস 
িলল। 

“ো, আড়ম নর্া নহাজেজল থাড়ক। আমার প্রিজলম নেই।” 

অরূপ ভািল, োলিস নহাজেল নর্া সামজেই। র্জি ওর এখ্াজে 
দাঁ াজোর উজেশয ড়ক, ড়েজজর সময় েি কজর আমার সাজথ সময় 
কাটািার? —অরূপ ভািল। 

এড়দজক নদ  ঘণ্টা পার হজয় নেজছ। িতড়ি এখ্ে নথজম ড়েজয় রাস্তার 
জল ড়কছুটা িাড় জয় রু্জলজছ। োজছর পার্ায় আটজক থাকা জল 
ড়টজের ওপজর ‘ঠিং-ঠিং’ কজর শব্দ কজর পজরই চ্জলজছ। 

খ্াড়েকিি িন্ধ্ কজথাপকথজের পর মীরা িজল উঠল, “নসড়দে নে 
নমজয়টা নর্ামার পাজশ ড়ছল, ও ড়ক নর্ামার োলিজেন্ড? —হাসল। 

“আজি! ও আমার খু্ি ভাজলা একজে িান্ধ্িী। োলিজেন্ড নকে 
হজর্ োজি?” অরূপ র্ার প্রজশ্নর ভাজঁ জাো সজেও ো জাোর ভাে 
করড়ছল। 

মীরা মুচ্ড়ক নহজস িলল, “ওহ, আ া!” (চ্লজি) 

  



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

          য়               

আবু্দল রাহাজ 

 

      এ              ।            য় গ           
          য়।                       এ   গ       
           য়      ।                                 
                                    এ                
     য়                      ।                  
          । এ                     য়   য়            
    ।                 য়                         
              য়              এ                  য় 
           য়              য়                য়।       
                  গ                এ            
                           য়             গ । এ   
                  য়       য়  গ              এ  
               য়    য় -   য়        য়    ।         
                                                     



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

                          । এ                    
          য়                      য়   য়          । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

আমাজদর ড়প্রয় মহাোয়ক 

েীর্া কড়ি মুখ্াজিী 
 

উত্তম পু কষ, উত্তম আত্মা, উত্তমকুমার রু্ড়ম 

আমরা িাঙাড়ল েিি কড়র, আমাজদর প্রািড়প্রয় রু্ড়ম। 

 

নহ মহাোয়ক! িাঙাড়লর রু্ড়ম অন্তরর্ম ধে 

অন্তজর আমরা নরজখ্ড়ছ নর্ামায়, সঁজপড়ছ নে প্রািমে। 

 

নর্ামার েরজি েরিী আমরা, োয়জকর মহাোয়ক 

েুজে েুজে নর্ামার জয়ধ্বড়ে নদজিা, েুোন্তকারীর জয় নহাক। 

 

সম্ভ্রান্ত এক িাঙাড়ল িলজর্ নর্ামাজকই মজে পজ  

ভুিেজমাড়হেী হাড়স ড়দজয় রু্ড়ম রাজা হজল চ্লড়িত্র-েজ । 
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চ্লড়িত্র-ড়শল্পকলা ভুলজি ো কখ্জো নর্ামায় 

নর্ামার আসে ড়শজরাপজর আজ, নর্ামায় প্রিড়র্ জাোই। 

 

ড়েরহোরী, সদা হাসযময়, দুখ্ীর দরদী রু্ড়ম 

ড়েজ অধযািসাজয় জয় করজল, িািংলার পুিযভম ড়ম। 

 

আজজক নর্ামায় স্মরি কড়র, প্রিড়ম চ্রির্জল 

শ্রদ্ধা এিিং ড়িজয়ীর মালা পরাই নর্ামার েজল। 
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আত্ম-কথে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ  
 

ভাজলািাসার িাড়লর িাধঁ নভজঙ নেজছ নর্ামার অিজহলায়...। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

সিংস্কত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে-              
 

          - 

                             । 

                              ।। 

 

         - 

                             । 

                                  ।। 

 

      - 

                              (     )। 

                                   ।। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

    - 

এ                                         য়   ।    
                    ,                   য়           
                 গ য়         । 

  

গ      - 

                                        ।          
                                                । 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নোোজোে ক কে। ড়ভড়জট ক কে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাে করজর্ নমইল ক কে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 
ক কে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা প জর্ ড়িক ক কে 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... 

 

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

 

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

 

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

 

আপড়ে হয়জর্া নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মর্ পাঠক। এিার আমরা রুেজর্ চ্াই 
আপোর অেুভম ড়র্র কথা। 
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজে? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

ড়লজখ্ পাড়ঠজয় ড়দে আপোর অেুভম ড়র্র কথা Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শর্ হজি "পাঠজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজে। 

সজঙ্গ পাঠাে আপোর োম ও ড়ঠকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাে করজর্ নমইল ক কে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উজিখ্ 

ক কে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

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

পাঠাে। 

 

ড়প্রয় পাঠক আমাজদর জাোে আপোর মর্ামর্ 
netphoring@gmail.com এ নমইল কজর। 
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ড়েজিদজে- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

ছড়ি ও ভািো 

ড়েজিদজে- দীপাড়ির্া সাহা 

 

সমুদ্র নসকজর্ 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষজয় 
নলখ্া পাঠাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমমলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

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

⏺Whats App- 7501403002 

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

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

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসজঙ্গ মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল ক কে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজোেও। 

পাজয় পাজয় ২৫৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

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

সময় নপজলই ড়ক হাজর্ রু্জল ড়েজর্ ইজ  কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি 
পাড়ঠজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাঠাজর্ পাজরে নে নকাে ড়িষজয়র ওপর। পাঠাজিে 
নমইজল। আমাজদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাঠাজল ডক ফরমযাজট পাঠাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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সিুজ ড়িগ্ধর্ায় 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৫৬ 

অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৫৬ 

৩১নশ জুলাই, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

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

প্র দ- ো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, অিুেল্প, েল্প, প্রিন্ধ্, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়ঠজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল ক কে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app ক কে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমাজদর নফসিুক নপজ এর ড়লে 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


