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- িিিড়জৎ িমিে, নকৌড়শক রায়, মুস্তাফা ড়মঞা,
সায়ে িড়িক, পড়রজর্াষ সরকার, অড়মর্াভ দত্ত,
অড়পির্া কর, অড়েজমষ পড়ির্ ও নেহা রায়।
ছড়ি- ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা।
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আলমাড়র
িিিড়জৎ িমিে
আলমাড়রর মর্ কখ্েই
জীিেটা-নক সাজাজর্ পারলাম ো

দড়রদ্র মুখ্ গাছর্লায় সাজাইআয়ো নভজে নগজছ
মুখ্ জুজ কাজলাড়জজর দাগ
এখ্ে

আগুে সইজর্ সইজর্ নপজট হজয়জছ
ইটভাটার গুহা।

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৬

চ্াাঁজদর নদজশ
নকৌড়শক রায়
চ্াাঁদ যখ্ে আকাজশ ওজে, র্খ্ে আড়ম;
একড়ট ের্ুে পার্ায় পড়রপূ িি গাজছ িজস থাড়ক;
গভীরভাজি চ্াাঁজদর কলঙ্কগুজলা নদড়খ্;
ড়েশুড়র্রাজের মজযযও নসটা কল্পোয় আাঁড়ক।
ঘাজস নথজক নিায হয় পতড়থিী িড্ড সরল:
রার্ পাড়খ্টাজক গাজছর ডাজল িসজর্ নদখ্া যায়
কারি, যড়রেীর নিড়শরভাগই নয র্রল:
আসজছ র্াই যড়দ ড়কছু আহার পায়।

সম্ভির্, এখ্ে ড়িশ্বব্রহ্মাি সিাই আজছ ঘুড়মজয়
ওজগা চ্াাঁদ! নর্ামার আজলাজর্ র্াজক দাও ভড়রজয়;
নহ ঈশ্বর! ড়দজয়া ো র্াজক মযযরাড়েজর্ ঘুড়মজয়।
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আত্মড়িলাপ
মুস্তাফা ড়মঞা
মযযপূ ড়িিমায় চ্াাঁদ যখ্ে নগালাকতড়র্
োয়াগ্রার জলপ্রপাজর্র কাছাকাড়ছ চ্জল আড়স।
নিদুইে হজয় মহাসাগর ড়কিংিা মহাজদজশ নপড়রজয়
নর্ামায় পাওয়ার স্বরর্ন্ত্র ড়দজয় অেু ভি করজর্ পারজিা ো।
উেপঞ্চাশ িসন্ত নপড়রজয়
যখ্ে ড়হসাজির খ্ার্ায় শূ েয নদড়খ্
নযে সু উচ্চ নকাে সমুদ্র উপকূজল।
হর্াশার নেউ ড়ভড়জজয় ড়দজর্ চ্ায়
অিজহলার র্ীব্র িার্াস উড় জয় ড়দজর্ চ্ায় আভ্রু
আজ ড়িষাদ নচ্াজখ্ দাড় জয়ড়ছ দরজায়।
নমাোড়লসার ড়চ্ে কজমির মজর্া আরও একড়ট
ড়চ্ে কমি ড়িশ্বিাসী নদখ্জর্ পাজি জেয।
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ড়কন্তু র্ুড়ম সভযর্ার মায়া নছজ আজমড়রকার মজর্া
নিামারু ড়িমাে চ্াড়লজয় ড়দজল ড়হজরাড়শমা হৃদজয়।
সু খ্ ড়িজয়াগ কজর জাড়র্সিংজঘর মজর্া োম মাে
শাড়ন্ত প্রড়র্ষ্ঠা কজর নছজ চ্জল নগজল।
আই এম অফ ড়কিংিা এে ড়জ ও এর মজর্া নথজক
সি ড়কছু নথজক সড়রজয় নরজখ্ ড়দজল।
ড়পছজে ড়ফড়রজয় নযজর্ চ্াই
নদড়খ্ িযথির্ার ড়হমালয় দাড় জয়।
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যারািাড়হক উপেযাস-

নশষ ড়সগাজরজটর টাজে
সায়ে িড়িক
পিি-১৪
একটা চ্াজয়র নদাকাজে দাাঁড় জয় অরূপ আর মীরা দুজজে চ্া নখ্জর্
নখ্জর্ গল্প করড়ছল। চ্া নশজষ অরূপ একটা ড়সগাজরট ড়কজে ড়েজয়
র্াজর্ আগুে যরাল। মীরা িলল— “আচ্ছা? র্ুড়ম এর্ ড়সগাজরট
খ্াও নকে? নর্ামার জীিেটা ড়ক ড়সগাজরজটর ওপজরই চ্জল? যখ্েই
আমার সাজথ নদখ্া কর, র্খ্েই নদড়খ্ র্ুড়ম নোাঁজটর মজযয একটা
ড়সগাজরট যড়রজয় নরজখ্ছ! ড়ক খ্াও, এসি... শরীরটা েষ্ট হওয়া
ছা া নর্া আর ড়কছু ই হয় ো।”
অরূপ মীরার কথায় নকাজো উত্তর করল ো। নস িলল, “আচ্ছা
মীরা? নর্ামার কাল সকাজল নেে কখ্ে?”
মীরা িলল, “নভার সাজ চ্ারটায়।”
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“র্ুড়ম ড়ক সড়র্যই চ্জল যাচ্ছ? আর আসজি ো? এিার নর্া
আমাজদর দু’জজের জীিে দু’ড়দজক চ্জল যাজি... এরপজর ড়ক আর
নদখ্া হজি ো, আমাজদর আর?” অরূপ মীরার নচ্াজখ্র ড়দজক
র্াড়কজয় িলল। র্ার ডাে হাজর্ যজর রাখ্া ড়সগাজরটটা নথজক নযাাঁয়া
নির হজয় চ্জলজছ।
“আহা! এরকম কজর নকে িলছ? আমরা ড়ক এজক অপজরর নথজক
পুজরাপুড়রই দূ জর চ্জল যাড়চ্ছ? আর র্াছা া, এখ্ে নর্া নমািাইল
আজছ... ড়ভড়ডও কল আজছ! কর্ ড়ক সু ড়িজয আজছ।” মীরা মে
খ্ারাপ করজলও, নস র্ার কষ্টটা অরূজপর কাজছ প্রকাশ করল ো।
অরূপ িলল, “আচ্ছা? আমরা ড়ক আজ একসাজথ থাকজর্ পাড়র
ো? আড়ম নর্ামার জজেয এর্ড়দে অজপিা কজর নগলাম... আর
আমার আজ এর্ খ্ারাপ লাগজছ নকে, িুঝজর্ পারড়ছ ো।” নস
র্ার হার্টা মীরার হাজর্র মজযয রাখ্ল।
মীরা অরূজপর হার্টা যজর িলল, “আড়মও িুঝজর্ পারড়ছ নসাো!
ড়কন্তু ড়ক করি িজলা? আমার নয কাল সকাজল নেে আজছ! আড়ম
মাজক িজলও নরজখ্ড়ছ নয, আড়ম কালই িাড় জর্ যাজিা। কাল যড়দ
ো নযজর্ পাড়র, র্জি িযপারটা নকমে হজয় যাজি!”
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“আচ্ছা? র্ুড়ম যড়দ আজ নেহার সাজথ সাজথ ো নথজক আমার সাজথ
থাজকা... নকাজো প্রিজলম হজি?”
“এই েড়ট িয়! যাহ্!”
“আজর হযাাঁ, সড়র্য িলড়ছ। নর্ামার ড়ক অসু ড়িজয হজি? মাজে, আড়ম
িলজর্ চ্াড়চ্ছ নয র্ুড়ম যড়দ নর্ামার মাজক সারপ্রাইজ দাও—”
“সারপ্রাইজ? ড়করকম সারপ্রাইজ?” মীরা নহজস িলল।
“নদজখ্া? র্ুড়মও িাড় যাজি... আর আড়মও িাড় যাজিা। আড়মও
নেজেই নযর্াম, আর র্ুড়মও নেজেই নযজর্।” অরূজপর কথাটা নশষ
ো হজর্ই মীরা িজল উেল—
“এক নসজকন্ড! নেজে নযর্াম মাজে? নেজেই নর্া যাজিা। এমে নর্া
েয় নয, িাস িা অেয নকাজো গাড় জর্ কজর যাজিা।”
“এইত্ত, আমার নসাোটা... উম-ম... ো িলজর্ই িুজঝ যায়।” অরূপ
মীরার গালদুজটা নটজে ড়েজয় হাসজর্ লাগল।
মীরা নহজস িলল, “থাক... িুজঝড়ছ। আপোর প্ল্যােটা ড়ক এখ্ে
মশাই? যড়দ একটু পড়রষ্কারভাজি িজলে!”
অরূপ ড়সগাজরজটর নশষ টাে ড়দজয় িলল, “নদজখ্া? র্ুড়ম কাল
নভারজিলায় নর্ামার িাড় যাওয়ার জজেয রওো নদজি, আর ড়িজকল
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নিলা যাজিা আড়ম। আমরা যড়দ আজজকর রাজর্ নকাজো প্রাইজভট
গাড় ভা া কজর িাড় যাই... র্াহজল নর্া নকাজো চ্াপই নেই। আর
এমড়েজর্ও, নর্ামাজক একা একা নেজে নযজর্ ড়দজর্ আমার ভাজলা
লাগজছ ো। কখ্ে ড়ক হজয় যায়! এমড়েজর্ নর্া আজজক আড়ম ভয়ই
নপজয় নগড়ছলাম।”
মীরা িলল, “আজর, ভয় পাওয়ার ড়ক হল! জাজো? আজজক
সকাজলও কজলজজ েুকজর্ যাওয়ার সময় এরকম হড়চ্ছল, আর
এখ্ে সন্ধ্যায় নদড়খ্ আিার এরকম শুরু হজয়জছ।
নস যাই নহাক! ড়কন্তু র্ুড়ম এর্টািি যজর নর্ামার দুষ্টু মাথায় এসি
িুড়ি আাঁটড়ছজল? র্ুড়ম নর্া নদখ্ড়ছ নিশ রড়সক নলাক মশাই!”
অরূপ মীরার কথায় নহজস িলল, “হযাাঁ, র্া নর্া একটু িজটই! ড়কন্তু
র্াই িজল, এখ্ে আিার রড়সকর্া করড়ছ... এটা আিার নভজিা
ো!”
“এই িজলা ো? র্ুড়ম ড়ক সড়র্যই িলছ োড়ক?” মীরা একটু
উৎসাড়হর্ হজয় ড়জজেস করল।
“আজর হযাাঁ, এমড়ে এমড়ে নকজো িলজর্ যাজিা! নর্ামাজক আড়ম
নর্ামার িাড় জর্ নছজ ড়দজয় এজস, নসখ্াে নথজক ো-হয় একাই
িাড় চ্জল যাজিা।” অরূপ িলল।
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“ড়কন্তু...”
“আিার ড়কন্তু নকে?”
“ড়কন্তু আমার মা যড়দ এই িযাপারটা ভাজলা ো ভাজি? র্খ্ে ড়ক
হজি?”
“আজর যুর নিাকা নমজয়! নর্ামার মা নমাজটই ওরকম েয়। আড়ম
যর্টুকুই কথা িড়ল ো নকজো, আড়ম নের িুঝজর্ নপজরড়ছ নয
নর্ামার মা একজে যজথষ্ট ভাজলা মােু ষ। আচ্ছা যাও... নর্ামার
মাজয়র সজে আড়মই কথা িজল নেজিা নে! িলি নয, কাড়কমা
নর্ামার নমজয়র সাজথ আড়ম ড়িজয়টা ড়েক করজর্ এজসড়ছ...” অরূপ
নহজস িলজর্ লাগল।
“যুর! যাও নর্া... খ্াড়ল োট্টা!” মীরা অরূপজক যাক্কা ড়দজয় িলল।
“যাই নহাক, এখ্ে একটু আমার ঘজর এজস আমায় সাহাযয ড়ক
করজর্ পারজি? জামা-কাপ গুজলা নগাছাজর্?” অরূপ মীরাজক
িলল। পরিজিই আিার িলল, “অিশয জামাকাপ ও যড়দ
নগাছাজর্ ো পাজরা, র্াহজল নিাযহয় আমার মা অেয নকাজো
নমজয়জক খ্ুজাঁ জ ড়েজর্ িলজি!” অরূপ ড়মট ড়মট কজর নহজস িলল।
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“দাাঁ াও, িলজর্ ো িলজর্ই আিার োট্টা... ো? আজজক নদজখ্া...”
এই িজল মীরা অরূপজক মারিার জজেয উদযর্ হল এিিং নস র্ার
নপছজে নদৌ জর্ লাগল।
অরূপ আর মীরার ভাজলািাসার সম্পকিটা এভাজিই ড়দজের পর
ড়দে গভীরর্র হজয় উজেড়ছল। (চ্লজি)
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অভাি
পড়রজর্াষ সরকার
আপে অিস্থায় এই জগজর্ নকউ সন্তুষ্ট েয়। আমরা নযড়দজকই
র্াকাজিা, নদখ্জিা সিারই ড়কছু ো ড়কছু ড়িষজয় চ্াড়হদা রজয়জছ।
িাইজরর নথজক অজেকজকই মজে হয় র্ারা হয়জর্া আত্মর্তপ্ত। ড়কন্তু
র্াজদর সাড়িজযয নগজলই আসল সর্যটা অেু ভি করা যায়। শুযুমাে
কড়র্পয় সিযাসী িা যমি মজোভািাপি মােু ষ ও পাগল িযর্ীর্
সিারই চ্াড়হদা অপূ িিই রজয় নগজছ। মােি জীিজে এই অপূ িি
চ্াড়হদাজক িলা হয় অভাি।
মােি জীিজে অভাজির অজেক বিড়চ্েও লিয করা যায়। অথি,
কমি, নেহ, ভাজলািাসা, নযৌের্া, খ্যাড়র্, যশ প্রভতড়র্ কর্কগুড়ল
অভাজির নিে মাে। অড়যকািংশ নিজে মােু জষর সীমাহীে চ্াড়হদা
নথজক জন্ম নেয় অভাি। ড়েজজর িমর্ার িাইজর ড়গজয় মজোিাসো
পূ রজির জেয পড়রকল্পোহীে ভাজি র্া িাস্তিায়জের নচ্ষ্টা করজল
অভাি আসজিই অড়েিাযি। র্খ্ে ড়র্ড়ে র্া দূ র করজর্ ড়গজয় শাড়ন্তর
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সিংসাজর অশাড়ন্তর প্রজিশ ঘটাে। এই অশাড়ন্ত নথজক আজস হর্াশা।
হর্াশা মােু ষজক অসামাড়জক কাযিক্রম গ্রহে করজর্ িাযয কজর।
েদীজরার্ অর্যন্ত শড়াশালী। িষিাকাজল নরার্যুা েদী দুই র্ীরির্িী
িসর্িা ী, কতড়ষজড়ম, গাছপালা সিড়কছু জক চ্ুরমার কজর নদয়।
ঝ , র্ুফাে, ভুড়মকম্প এগুড়লও কম শড়াশালী েয়। যখ্ে আজস
প্রকতড়র্জক ওলট পালট কজর নদয়। ড়কন্তু টাকার নরাজর্র কাজছ
নকাজো শড়ারই র্ুলো হয় ো। এই নরার্ জীিে, নযৌিে, চ্ড়রে,
মােড়িকর্া, ড়িজিকজিায সিড়কছু জক লন্ডভন্ড কজর নদয় এিিং
পতড়থিীজর্ োরকীয় পড়রজিশ সত ড়ষ্ট কজর। যশ ও খ্যাড়র্র জেয
িুড়িজীিীজদর অেযাজয়র স্তািকর্া করা, অথি ও বিভজির নমাজহ
র্ুলোমূ লক অল্পিয়সী মড়হলারা অথিিাে ও িমর্ার অড়লজে থাকা
পুরুষজদর সজে বিয েয় এমে কাজজ ড়লপ্ত থাকা অজথির ভয়ঙ্কর
িমর্ার প্রমাি িহে কজর। কাজজই অড়র্ড়রা অথিজমাহ মােু ষজক
বপশাড়চ্ক আচ্রি করজর্ উদ্বু ি কজর।
মােি জীিজে একজজের অভাি অেযকাজরা দ্বারা পূ রি হওয়া সম্ভি
েয়। ড়েজজর অভাি ড়েজ প্রজচ্ষ্টায় দূ র করজর্ হজি। অড়যকািংশ
মােু ষ সীমাহীে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হজয় থাজক। র্াজদর জীিজের লিযই
হল- আজরাও চ্াই, আজরাও চ্াই। র্ারা যড়দ সমাজজর সকল
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মােু ষজক

ড়েজজজদর

আপেজে

মজে

কজর

এিিং

সমাজজর

ভাজলাটাজক ড়েজজজদর সিার মেজলর স্বাজথি িযিহাজরর ড়চ্ন্তা কজর,
র্জি নসই মুহুজর্িই র্াজদর অভাি অজেকািংজশই দূ রীভূর্ হজি।
শুযুমাে কড়র্পয় ড়িত্তিাে মােু ষজক প্রড়র্জযাগী ো নভজি অড়যকািংশ
সহজ সরল মােু জষর প্রড়র্ সহজযাড়গর্ার মােড়সকর্া গজ

র্ুলজল

ড়েজজজদর অভাি অজেকািংজশ কজম যাজি িজল আশা কড়র। মজে
রাখ্জর্ হজি আমার যা আজছ, নসই সামােযটুকু সমাজজ সিার আজছ
নর্া? আড়ম যা নচ্জয়ড়ছ, যা নপজয়ড়ছ, সমাজজ সিাই র্া নচ্জয়জছড়কন্তু নপজয়জছ ড়ক? প্রড়র্জযাড়গর্ার মাযযজম অভাি দূ র হয় ো।
অভাি দূ র করজর্ হজল সহজযাড়গর্ার হার্ িাড় জয় ড়দজর্ হজি।
এই পতড়থিীর রেমজঞ্চ কার জীিজে কখ্ে যিড়েকা নেজম আসজি
আমরা নকউ জাড়ে ো। কাজজই িাাঁচ্জর্ হজল সিাই একসজে
িাাঁচ্জিা- সু জখ্-দুুঃজখ্, আেে-নিদোয়। অভাি, অভাি িজল িজল
কতড়েম অভাি বর্রী করার নচ্ষ্টা করজিা ো।
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ড়েগিমে
অড়মর্াভ দত্ত
মোকাজশ িজিরই মাজঝ,
নদজখ্ড়ছ নচ্াজখ্র মড়ি,
নরজখ্ড়ছ সযর্জে র্াজর,
নপজয়ড়ছ আপে দপিজি।
িিাকাজশ জাজগ রেযেু ,
নরখ্াঙ্কজে শর্রো মহাকাশ,
িহমাে অড়িরাম ভাসমাে,
পাগল উদাসী িার্াস।
কখ্জোিা প্রিল র্রোঘাজর্,
ডুজয়ট কেসাটি ভাজস,
উদীয়মাে সমুদ্র উচ্ছ্বাজস,
সজফে উড়মিমালায়; সম্মুজখ্।
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শুযু িাাঁচ্ার রড়েে স্বজে,
ঝাাঁজক ঝাাঁজক উজ আজস,
েীলাকাজশ পড়রযায়ী সিংসারী পাড়খ্,
স্বপে নদালায় আশাদীপ্ত ঔৎসু জকয।

অেগিল কজথাপকথজে নমঘাকাজশ চ্াাঁদ,
মােসজলাজক কুয়াশাচ্ছি অেেযা মােসী,
শ্রািিী ঝিিাযারা ক্লাড়ন্তহীে অিগাহজে,
এষা অজিষা নসর্ুিজন্ধ্ প্রর্যাশী।
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ড়িদায়
অড়পির্া কর
নর্ামায় স্বে এাঁজক চ্জলড়ছ নরাজ
ড়শউড়ল ঝরা পজথর িাাঁজক-িাাঁজক
অেন্তকাজলর নসই কণ্ঠস্বর
নভাজরর সকাজল নিজজ ওজে প্রাজি
সন্ধ্যার নমজঘ আকাশ ভরা র্ারা
আজ ড়িরাজমাে পজথর ড়েদারুি স্তব্ধর্া
ড়ক অপূ িি এক নভাজরর স্বে লাগজছ নচ্াজখ্
র্ুড়ম আমার স্বেচ্াড়রিী
সমুজদ্রর নেউজয়র মাজঝ িযাকুলর্া র্াই
অড়স্তজত্বর দ্বাজর ড়ভিা নচ্জয়ড়ছ স্বরূপ
র্ুড়ম ড়ফড়রজয় ড়দজয়জছা িারিার
র্ুড়ম আসজি িজল পথ নচ্জয় রই

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৬

এই আশায় আজ আড়ম প্রড়র্িন্ধ্
হৃদজয়র গাাঁটছা া নিাঁজয রাখ্া দায়।
নরাজর্র মাজঝ শুযুই ভালজিজসড়ছ নর্ামায়।
অিজশজষ ক্লান্ত হজয় ড়িদায় ড়েজয়ড়ছ র্াই।
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আত্ম-কথে
ড়েজিদজে- অড়েজমষ পড়ির্
নিদো নর্া নসখ্াজেই প্রকাশ পায়,
নযখ্াজে ভাজলািাসার গভীরর্া হয় অসীম...
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সিংস্কতর্ সু ভাড়ষর্মালা
ড়েজিদজে- নেহা রায়
सुभाषितम् अल्पानामषि वस्तूनाां सांहषतर्ाा र्ासाषिर्ा।
तृणैर्ुाणत्वमािन्ैैः बाध्यन्तैमात्तदन्तन्तनैः ।।

সু ভাড়ষর্ম্ অল্পোমড়প িস্তূোিং সিংহড়র্কিাযিসাড়যকা।
র্তণিগুিিত্বমাপণিুঃ িাযযণন্তমিত্তদড়ন্তেুঃ।।

উচ্চারি অল্পোম্ অড়প িস্তূোিং সিংহড়র্ুঃ কাযিসাড়যকা।
র্তণিুঃ গুিত্বম্ আপণিুঃ িাযযণন্তুঃ মত্তদড়ন্তেুঃ।।
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সরলাথি কখ্েও কখ্েও নছাট এিিং র্ুচ্ছ নদখ্জর্ িস্তুগুড়ল একসাজথ এজস
একড়ট ি কাজ সম্পাদে করজর্ সিম হয় নযমে সাযারি ঘাস
দড় জর্ রূপান্তড়রর্ হওয়ার পজর এর্টাই শড়া অজিে কজর নয
র্ারা একড়ট উগ্র এিিং িদজমজাজী হাড়র্জক ড়েয়ন্ত্রি করজর্ এিিং
নিাঁজয রাখ্জর্ সিম হয়।

ড়েগূ ঢ়াথি আসজল আমরা নকাজো িস্তু িা নকাজো িযড়াজক নদজখ্ প্রথমর্ র্ুচ্ছ
ভািজর্ই পাড়র ড়কন্তু নসই র্ুচ্ছটাই র্ুচ্ছ নথজক এক সময় িতহৎ
আকার যারি কজর। র্াই অড়র্ সাযারি ও িুদ্র ড়কছু জক অিজহলা
করা একদমই উড়চ্র্ েয়।
ড়েক নযমে একদম র্ুচ্ছ ঘাসও যখ্ে অজেজক ড়মজল িতহৎ
আকাজরর দড় জর্ পড়রির্ হজয় অড়র্ ড়িশাল হাড়র্জকও পরাস্ত কজর
নর্মেই নয নকাজো ড়কছু ই একড়ের্ হজয় িতহৎ ড়কছু জক দমে
করজর্ পাজর।
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করজি ড়িোপে
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...

হোৎ 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 পােক। এিার আমরা শুেজর্ চ্াই
আপোর অেুভূড়র্র কথা।
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নেট ফড় িং প জর্ আপোর নকমে লাজগ? ের্ুে আর
ড়ক ড়িভাগ চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্।
ড়লজখ্ পাড়েজয় ড়দে আপোর অেুভূড়র্র কথা Whats
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শর্ হজি "পােজকর নচ্াজখ্
নেট ফড় িং" ড়িভাজগ।
সজে পাোে আপোর োম ও ড়েকাো।
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 অন্তুঃড়মল 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

একাকী দাাঁড় জয়
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষজয়
নলখ্া পাোজর্ পাজরে:▪ ছ া (অেড়যক ২০ লাইে)
▪ কড়ির্া (অেড়যক ২০ লাইে)
▪ অিুগল্প (২৫০ শব্দ)
▪ নছাট গল্প (১০০০ শব্দ)
▪ ি গল্প (২০০০ শব্দ)
▪ প্রিন্ধ্/ড়েিন্ধ্ (২০০০ শব্দ)
▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ)
▪ ড়িজেষিমূ লক নলখ্া (১৫০০ শব্দ)
▪ ছড়ি (হাজর্ আাঁকা িা কযাজমরায় নর্ালা)
⏺নলখ্া পাোজিে িািংলাজর্ টাইপ কজর িা ডক ফরমযাজট Whats
App িা Mail এ প্রড়র্ সপ্তাজহর িতহস্পড়র্িাজরর মজযয। নলখ্ার
সাজথ নলখ্ার ড়শজরাোম, নলখ্জকর োম-ড়েকাো থাকা আিড়শযক।
⏺Whats App- 7501403002
⏺Mail Id- netphoring@gmail.com
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পােজকর মর্ামর্ নেপজথযড়ক 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 অেু জপ্ররিা, জাোে
আপোর অড়ভজযাগও।
পাজয় পাজয় ২৬৬ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়
নেট ফড় িং। নকমে লাগজছ 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 র্ুজল ড়েজর্ ইজচ্ছ কজর কযাজমরা, র্জি ছড়ি
পাড়েজয় ড়দে। আপড়েও হজর্ পাজরে ‘’Camera-man of the
week’’ ছড়ি পাোজর্ পাজরে নয 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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অেলাইে মযাগাড়জে নেটফড় িং
ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৬৬
৯ই অজটাির, 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 িং কর্তিক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্
নেট ফড় িং, ২০২২
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পুেশ্চ
প্রড়র্িারই ের্ুে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা
ড়দলাম। এই পড়েকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা,
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে
ড়েড়দ্বিযায়। ছ া, কড়ির্া, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ্, ছড়ি ইর্যাড়দ
পাড়েজয় ড়দে িতহস্পড়র্িাজরর মজযয।
নমইল করুে netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ।
আমাজদর

নফসিুক

নপজ

এর

https://facebook.com/ netphoring

।।সমাপ্ত।।
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ড়লঙ্ক

