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ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা,             
এিিং অভীক সরকার। 
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ফড় িং কথা 
নদশজক ভাজলািাসার ড়েড়দিষ্ট ড়দে হয় ো ড়িকই র্জি স্বাধীের্া 
ড়দিস িা ১৫ই আগস্ট মাজেই এক অেযরকম অেুভূড়র্ প্রড়র্ড়ট 
ভারর্িাসীর কাজছই। অসিংখ্য নদশজপ্রড়মজকর আত্মিড়লদাজে 
আমাজদর নদশ স্বাধীে হজয়জছ। এিছর ড়ছল ভারজর্র ৭৬র্ম 
স্বাধীের্া ড়দিস। র্াই এড়দে মহা আ ম্বজর সারা নদজশর োো 
প্রাজে ড়িড়ভন্ন অেু্াজের মাধযজম ড়দেড়ট পালে করা হয়। আমরা 
কত র্জ্ঞ ড়চ্জত্ত স্মরি করজিা নদজশর স্বাধীের্ার ল াই এর িীর 
নসোেীজদর। র্াজদর আত্মিড়লদাজের জেযই আমাজদর িহু 
আকাড়ির্ স্বাধীের্া আমরা নপজয়ড়ছ। নেট ফড় িং এর 
ড়িভাগগুজলার ড়িষজয় মর্ামর্ জাোজর্ চ্াইজল অিশযই স্বাধীেভাজি 
আমাজদর জাোে নসটা। েরু্ে নকাে ড়িভাগ শুরু করা যায় ড়কো 
জাোজর্ পাজরে নস ড়িষজয়ও। আপোজদর সুড়চ্ড়ের্ মর্ামর্ 
সিসময়ই আমাজদর সমতদ্ধ কজর। পুজজা সিংখ্যার জেয ইড়র্মজধযই 
নলখ্া নেওয়া সম্পন্ন হজয় নগজছ, জন্মড়দে সিংখ্যার জেয এখ্ে নলখ্া 
নেওয়া চ্লজছ। দুজটা সিংখ্যাই প্রকাড়শর্ হজি নেট ফড় িং এর 
জন্মড়দজে। আপোজদর ভাজলািাসা ড়েজয় নেট নথজক নেজট উজ  
নি াক নেট ফড় িং। সকজল ভাজলা থাকুে, সুস্থ থাকুে। 
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গভিগতহ 

ড়িজিক িাউড়লয়া 
 

অন্ধকার গভিগতহ নথজক নিড়রজয় এজস 

অন্ধকার কাটাজর্ কাটাজর্ আিারও অন্ধকাজর ঢুজক যাওয়া। 

জজন্মর কথার মজর্া আসা-যাওয়া, জয়-পরাজয়, সি ড়কছু-নক 
আপে কজর নরজখ্ নদওয়া। 

আমাজদর যা ড়কছু সি িযড়িগর্। সমস্ত নক সাজথ কজর ড়েজয় িাাঁচ্া, 
নসটাও গভিগতজহ নিাঁজচ্ থাকার মজর্া।  

সুজখ্র অথিা দুুঃজখ্র কথা নশাোর কাজরা সময় নেই  

নযটুকু যা শুড়ে আর নশাোই নসটুকু আমাজদর সম্পকি েষ্ট ো 
হওয়ার কথা নভজি কজথাপকথজের নখ্লাঘর নিাঁজধ গল্প করজর্ 
থাড়ক। 
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০৮/০৮/২০২২ 

মত োথ চ্ক্রির্িী 
কাজলা ড়দজয় রার্ মাপা যায়?  

যায় ো— 

রার্ নযভাজি ড়দজের মজর্া কজর  

ধরা ড়দজর্ আজস দু’হার্ দু’নচ্াখ্ ভজর 

নর্মে কজর নকউ র্াজক চ্ায়?  

চ্ায় ো— 

নপ্রড়মকাজক র্া ড়গফ্ট নদয়া যায়? 

যায় ো— 

 

রাজর্র আকাশ প্রািপজি নযই কান্না নচ্জপ রাজখ্ 

িতড়ষ্ট নফাাঁটার শজের মজর্া করা ছুজটাছুড়টর ফাাঁজক  

ড়েুঃশজে ঘজর ড়ফজর যায় ঘজরর নছজলজমজয়,  

রাজর্র কাজছ নকউ নগল ো 
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রাজর্র আকাশ হজয়। 

 

কাজলা ড়দজয় রার্ মাপা যায়?  

যায় ো— 

রার্ ড়দজয় িুড়ি ভার্ মাখ্া যায়?  

যায় ো— 

ভার্ ো নখ্জয় রার্ ভাজলা যায়? 

যায় ো— 

 

রাজর্র গাজে হার্ পার্া যায়?  

পার্া হাজর্ হার্ রাখ্া যায়?  

রাখ্া হার্ সি সার্ পাজক যায়? 

সার্ পাক ঘুজর সাজথ থাকা যায়? 

রাজর্র নথজক রাজর্ হাাঁটা যায়?  

যায় ো। 
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কালবিশাখ্ী িজ  

অড়মর্াভ দত্ত 

 

র্পে দহজে নগাপে মজে সজগাপজে, 

র্িুও িড়িমাে জ্বজল িড়িড়শখ্া অড়েিিাি।  

সমুদ্র িজি উথাড়লপাথাড়ল উচ্ছাস দ্রুর্লজয়, 

আজস নধজয় দতপ্ত কালবিশাখ্ী আিহমাে। 

ধূড়লি  ওজি অলস মধযাি গগজে, 

আাঁধার নছজয়জছ গহে অরজিয িিাকাজশ। 

কজর্া কথকর্া ঘূড়িিিজ জর্ চ্ঞ্চলর্ায় নদাজল, 

োজম িতড়ষ্টধারা উিিরা ড়প্রয়ভাড়ষিী ধড়র্ী নকাজল। 

সাহড়সেী চ্ম্পা ফুজটজছ সূজযির নসৌরজভ, 

রিকরিী েতর্য মুদ্রায় িম্পজক চ্ক্রাকাজর, 

অিগুড়ির্ রূপ নসৌন্দযিয জাজগ পাজখ্ায়াজ নিাজল!  
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সগাজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-৬ 

 

ইজয়স! হযাাঁ সু্টজেন্টস, আমাজদর সাইজকালড়জ ড়েজয় প ার জজেয যা 
সিজচ্জয় দরকার র্া হল, ফ্র্যাঙ্কড়ল ড়িড়কিং। ‘পিি’ কথাটা শুেজর্ 
অকওয়ােি হজলও হজলও আমাজদর এটা ড়েজয় আজলাচ্ো করজর্ই 
হজি। 

একজে িযাড়ির অেয কাউজক কুাঁকজ -কুাঁকজ  ভাজলািাসা এিিং 
নসই সাজথই পিি নদখ্িার প্রড়র্ আসি হজয় যাওয়া, একজে 
মােুজষর পজি মারাত্মক ড়িপজ্জেক। নসই িযাড়ি কাউজক 
ভালিাসজর্ ো নপজর, কারও সাজথ একই ড়িছাোয় ো শুজর্ নপজর 
অেয নকাজো একটা নমজয়জক নরপ িা িািংলায় আমরা যাজক িড়ল 
আমরা ধষিি, এসি করজর্ ড়িধা নিাধ কজর ো।” 
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নগাটা ক্লাস চু্প। যারা এর্িি প্রজফসজরর সামজে লুড়কজয় 
লুড়কজয়ও নহজস যাড়চ্ছল, র্ারাও এিার চু্প হজয় নগল। প্রজফসর 
র্ার চ্কটা নটড়িজল নরজখ্, দুজটা হার্ একসাজথ কজর আিারও 
িলজর্ লাগজলে, 

“এজকই আমরা সাজয়জের ভাষায় িড়ল, Disorganized 
thinking। একজে মােুজষর এসি ড়চ্ো স্বাভাড়িকভাজিই হজর্ 
পাজর, নয— আড়ম র্াজক ভাজলািাসজর্ পারড়ছ ো, আড়ম ড়দে-রার্ 
পিি নদজখ্ চ্জলড়ছ। ড়কন্তু একটা মােুষ, একজে নমজয়র Indecent 
assault করিার কথা কখ্ে ভাজি? যখ্ে ড়কো নস ড়িজজাজফ্র্ড়েয়যা 
িা এমর্ ধরজের অসুজখ্ চ্রম আক্রাে থাজক। 

ড়িজজাজফ্র্ড়েয়যা নরাজগর ড়িটজমন্ট এখ্েও ওষুজধর মজধয ড়দজয় নির 
হয়ড়ে। এই নরাজগর প্রড়র্কার নেই িলজলই চ্জল। র্জি, 
ইজলজরাকেভালড়সভ নথরাড়পর মজধয ড়দজয় িযাড়িজক রু্লোমূলক 
স্বল্পস্থায়ী ্াি প্রদাে করা হজয় থাজক।” 

অরূপ উজি দাাঁড় জয় ড়জজজ্ঞস করল, “সযার? ‘ইজলজরাকেভালড়সভ 
নথরাড়প’-র ড়িষয় সম্বজন্ধ যড়দ একটু ভালভাজি িলজর্ে!” 

“ড়সট োউে নদয়ার, আড়ম িলড়ছ। 
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Electroconvulsive therapy িা সিংজিজপ আমরা যাজক িজল 
থাড়ক, ECT procedure। এড়ট এমে একড়ট পদ্ধড়র্, যা নজোর যাল 
অযাজেজস্থড়শয়ার অধীজে করা হজয় থাজক। 

ECT— এই নথরাড়প প্রথম নমড়েড়সে-এর মজধয ড়দজয় িযিহার করা 
হজয় থাজক ১৯৩৮ সাজল। নসসময়, োিাররা িযাড়ির মাথায় 
একড়ট বিদুযড়র্ক প্রিাহ পড়রচ্ালো করাজর্ে, যার ফজল পুজরা 
শরীজর মারাত্মক ড়খ্াঁচু্ড়ে হজর্ শুরু করর্ এিিং নস হার্-পা নছাাঁ া 
শুরু কজর ড়দর্। মাজিমজধয র্াজদর হার্-পা নছাাঁ ার ফজল হা  
নভজে নযর্। এমেড়ক, র্াজদর দাাঁজর্ দাাঁর্ একসাজথ হজয় নযর্ এিিং 
ড়জভ দু-টুকজরা হজয় যাওয়ার সম্ভািোও থাকর্। 

র্জি, আধুড়েক ECT খু্িই আলাদা। যখ্ে একজে নরাগী 
নজোর যাল অযাজেজস্থড়শয়ার অধীজে থাজক, র্খ্ে ইজলজরােগুড়ল 
নেইজে হালকা বিদুযড়র্ক িন্দজের একড়ট ড়সড়রজ সরিরাহ কজর। 
এর ফজল ড়িপুল সিংখ্যক ড়েউরে একড়্র্ হজয় একড়ট সিংড়িপ্ত, 
ড়েয়ন্ত্রক ড়খ্াঁচু্ড়ে জাড়গজয় নর্াজল। একড়ট নপড়শ ড়শড়থলকারী ড়খ্াঁচু্ড়ে 
র্ার শরীজরর িাড়ক অিংজশ ছড় জয় প া নথজক ড়িরর্ রাজখ্।” 
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প্রজফসর দু’িার নকজশ ড়েজয় একজঢাক জল নখ্জয় আিার িলজর্ 
লাগজলে, “মড়স্তজে ড়িদুযৎ যাওয়ার সময় নরাগীর একড়ট লিি 
হজলা, পা কাাঁপাজো। 

এই ড়িটজমন্ট প্রায় এক ড়মড়েট ধজর করাজো হয় এিিং এজর্ 
নিড়শরভাগ নরাগীরাই স্বাভাড়িক ড়ক্রয়াকলাপ করা শুরু কজর নদয়, 
প্রড়র্ড়ট নসশজের প্রায় একঘণ্টা পর নথজকই। ড়িজজাজফ্র্ড়েয়যা 
আক্রাে নরাগীজদর ওপর যখ্েই ‘ইড়সড়ট’ করা হজয় থাজক, র্ারা 
সামড়য়ক সমজয়র জজেযই ড়কছুটা স্বড়স্ত নিাধ কজর থাজক। 

ইড়সড়ট সাধারির্ এমে নরাগীজদর করাজো হজয় থাজক, যাজদর অেয 
নকাজো নথরাড়পজর্ সা া নদয় ো। শুধুই নয ড়িজজাজফ্র্ড়েয়যার 
নরাগীজদর ইড়সড়ট করাজো হয়, এমে েয়। যাজদর ওষুজধর প্রড়র্কূল 
প্রড়র্ড়ক্রয়া হজয়জছ র্াজদর নিজ্ ি  ড়িষণ্ণর্া িা িাইজপালার 
ড়েসঅেিাজরর গুরুর্র নিজ্ ইড়সড়ট সাধারির্ প্রজয়াগ করা হজয় 
থাজক। 

ইড়সড়ট এমে একড়ট প্রড়ক্রয়া, যা করিার পজর িযাড়ির পূজিির ঘটো 
মজে করজর্ অসুড়িজধ হয়। নযমে িযাড়ি যড়দ নসশজের পূজিি 
ড়েজপ্রসে হজয় থাজকে, নসশজের পজর র্ার মজধয নসসি লিি 
আর নদখ্া যায় ো। 
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নর্া, এই ড়ছল আমাজদর আজজকর ক্লাস। এরপজরর ড়দে 
নেজক্রাড়ফড়লয়া এিিং নহাজমাজসকু্সয়াড়লড়ট-র ওপজর নর্ামাজদর 
নিািাি।” 

কজলজ নশজষ অরূপ র্ার নহাজস্টজলর ড়দজক যাজচ্ছ। এমে সময় 
হিাৎই নদখ্া মীরার সাজথ। মীরা অরূপজক নদজখ্ “হাই” জাোল। 
িলল, “ক্লাস নশষ?” 

অরূজপর মাথার মজধয ঘুরজর্ থাকা হাজাজরা ড়চ্ো নথজক সজর এজস 
মীরাজক উত্তর ড়দজয় িলল, “হযাাঁ, ক্লাস নশষ। 

রু্ড়মও ড়ক নহাজস্টজল যাচ্ছ?” 

মীরা উত্তর ড়দল, “হযাাঁ!” 

“আচ্ছা, নিশ! চ্জলা র্াহজল একসাজথই যাই।” অরূপ িলল। 
(চ্লজি) 
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শূে য িলয় 

হাড়মদুল ইসলাম 
 

র্িু এক এক ড়দে ড়ফজর আজস 

নভাজরর অড়েুঃস্ব হাওয়ায় 

আমরা প্রড়র্ড়দে েরু্ে উদ যজম জজলর িসর্ গড়  

খু্ি অোয়াজসই।। 

 

মজজ যাওয়া পার্কুজয়ায় 

জজলর সন্ধাে কড়র 

িারিার ড়ফজর আড়স শূে য হাজর্। গাজয় মাড়খ্ সমূহ ড়িপদ।। 

 

কথার নশজষ কথা খু্াঁড়জ 

সম্পজকির িন্ধজে খু্াঁড়জ সঘে আজিগ 

কখ্জো কড়ির্ার শে সাজাই 
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কাজলর কলর্াজে আপে হাজর্ ড়িড়লজয় ড়দই ড়েুঃশে পুরুষকার।। 

 

ড়েজিে দুপুজর ড়েরন্ন মােুজষর হাহাকাজর ভজর ওজি শূে য িলয়।। 
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অজথির কারুকাযি 

রিড়জৎ সরকার 

 
অথি এক মহাে পড়রচ্ালক সুখ্দুুঃজখ্র কাড়রগর 

ওর কথা ো যায় নভালা স্মরিীয় জীিেভর 

 

ড়ভিুক িাোজর্ কাউজক কজর ো নিক ঘুরায় পজথ-ঘাজট 

ড়েরন্ন ভিে কান্নার যাপে নলখ্া হয় ললাজট 

 

কাউজক িাোয় যজখ্র মাড়লক ছুটায় অজথির র্া োয় 

ড়দেগর্ হয় নিড়হসড়ি ভাজস আজমাদ-প্রজমাজদর িেযায় 

 

িযাড়ভচ্াড়রর্া আর ড়িলাড়সর্া ড়কো র্ারা ছাজ  

অহিংকার আর অড়র্সুখ্ নটর পায় হাজ  হাজ  
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অথি শুধু িাাঁচ্ায় ো োচ্াজর্ জাজে নিশ 

গুে 

নসাোর হড়রজির েযায় সামে ড়দজয় ড়দজর্ পাজর ছুট 

 

লাফ ড়দজয় নকউ ধরজর্ ড়গজয় হার্-পা নভজে পজ  

কারও কাজছ আপেজে হজয় পাজছ পাজছ নঘাজর 

 

অথি ড়ভখ্ারীজকও িাোজর্ পাজর োড়ম-দাড়ম ধেীমােী 

অহিংকারী নলাভীজক করজর্ পাজর কজয়ড়দ িা হৃদয়খু্েী। 
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আত্ম-কথে 

ড়েজিদজে- পুলজকশ  
 

নর্ামার নচ্াজখ্র গভীরর্ায় েুজি নযজর্ ইজচ্ছ কজর িারিার...। 
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সিংিত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- রাখ্ী হালদার 
 

सुभाषितम् - 

यथा मृत्पिण्डतः  कताा कुरुते यद्यषिच्छषत। 

एवमात्मकृतं कमा मानवं प्रषतपद्यते।। 

 

সুভাড়ষর্ম্- 

যথা মতৎড়পণ্ডর্ুঃ কর্িা কুরুজর্ যদযড়দচ্ছড়র্। 

এিমাত্মকত র্িং কমি মােিিং প্রড়র্পদযজর্।। 

 

উচ্চারি-  

যথা মতৎড়পণ্ডর্ুঃ কর্িা কুরুজর্ যদ্ যদ্ ইচ্ছড়র্। 

এিম্ আত্মকত র্িং কমি মােিিং প্রড়র্পদযজর্ ।। 
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অথি- 

নযমে কুম্ভকার মাড়টর র্াল নথজক যা যা ইচ্ছা র্াই কজর থাজক, 
নর্মড়ে ড়েজজর করা কাজ অেুসাজরই মােুষ ফল নপজয় থাজক।। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরজি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দজর্ নযাগাজযাগ 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 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... 

 

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

 

Whats App িা Messenger এ এজসজছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়েএফ োউেজলাে 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। যা প্রকাড়শর্ হজি "পািজকর নচ্াজখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ। 

সজগ 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 যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অেুঃড়মল 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 

 

ছুড়টর নদজশ 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষজয় 
নলখ্া পািাজর্ পাজরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়ির্া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অিুগল্প (২৫০ শে) 

▪ নছাট গল্প (১০০০ শে) 

▪ ি  গল্প (২০০০ শে) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শে) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শে) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শে) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)  

⏺নলখ্া পািাজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা েক ফরমযাজট Whats 
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহিড়র্িাজরর 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 প্রসজগ মর্ামর্ 
জাোজর্ নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করজর্ পাজরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোজদর মর্ামর্ই আমাজদর চ্লার পজথর অেুজপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভজযাগও। 

পাজয় পাজয় ২৫৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

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

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

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল েক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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ফুজলর নরাশোই 

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২৫৮ 

১৪ই আগস্ট, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভাগীয় সম্পাদোুঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি,  
সায়ে িড়িক, ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 

প্রচ্ছদ- ো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 পড়্কা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়িিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইর্যাড়দ 
পাড়িজয় ড়দে িতহিড়র্িাজরর মজধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


