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- ড়িজিক িাউড়লয়া, সায়রী লাহা, ড়পয়া রায়, 
সায়ে িড়িক, নকৌড়শক রায়, অড়মর্াভ দত্ত, আবু্দল 
রাহাজ, অড়েজমষ পড়ির্ ও রাহুল হালদার। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রির্িী, দীপাড়ির্া সাহা। 
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ড়পছুটাে 

ড়িজিক িাউড়লয়া 
 

নকউ ো ডাকুক েদী ড়িক ড়পছু ডাজক  

র্ার সামজে এজস একা একা কথা িলা যায় ো  

ড়েজিের্ায় আমরা ড়র্েজে সািী হজয় থাড়ক  

েদী িুড়ি আমাজদর স্মতড়র্চ্ারজির কথাগুজলা নক শুজে িুিজর্ পাজর, 
নসও জাজে— আমাজদর নয ড়দে নেজছ নস এজকিাজর নরাজর্র 
মজর্া িজয় নেজছ! 

অথচ্ জজলর মজর্া কর্ ড়িশুদ্ধ ড়ছল আমাজদর নছজলজিলা  

আরও আরও কজর আরও ড়কছুিি নথজক যাওয়া চ্জল ো  

ওড়দজক আিার ড়পছুটাে আজছ। 
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মতজর্র েেরী 

সায়রী লাহা 
 

মতর্ প্রায় েেরীর িুজক 

নহেঁজট এজসড়ছ নক্রাশ। 

রু্ড়মও মলম িজল 

এেঁজকড়ছজল নরাষ। 

অভািী েড়লর নমাজ  

নেড়র কুকুজরর ডাক। 

েজল প া চ্ােঁদ 

আর ড়িষাদ পদয থাক। 

আকাজশর িুজক নভজে পজর পতড়থিী। 

আজীিে জমাজো যা, নস নফরর্ নদজি ড়ক? 

েলজের র্াপ উজধি, খ্জস পজ  গ্রহািু। 

রাড়ি জুজ  অঙ্ক িাজ  রু্ড়ম- আড়ম িড়য়ষু্ণ। 
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কুন্দকড়ল 

ড়পয়া রায়    
 

কুন্দকড়ল কুন্দকড়ল! 

রূপ জ্বজল র্ােঁর দুপুর নরাজদ, 

মাড়টর পজর লুড়টজয় পজ । 

ড়িো আেঁচ্জল মুখ্খ্াো র্ােঁর ঢাজক, 

দুুঃজখ্র চ্াড়িকাড়িড়ট র্ােঁর োকছাড়িজর্ জ্বজল। 

নখ্ােঁপার কােঁটা ড়শউড়ল ফুজল োেঁথা, 

কাজের দুল দুলজছ হাওয়ার সুজর। 

নভার আেঁধাজর নস লিীড়ট, 

রাজর্র নশজষ নয ঘজরর নকাজি চু্পড়ি। 

শরৎ র্াহার মুজখ্র নকাজি, 

 

নযে দােঁড় জয়  আজছ িতি সমভাজি। 
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ড়ের্য ছজন্দ, ড়ের্য মজমির েড়র্জর্, 

কখ্েও েদী সমুদ্র সসকর্ নপড়রজয়। 

কখ্েও রাজর্র আকাজশ পিীর নিজশ, 

লক্ষ্মীপুজরর সর্য সুন্দর সুজখ্র আজিজশ। 

হায় নর! কুন্দকড়ল... কুন্দকড়ল...! 
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ধারািাড়হক উপেযাস- 

নশষ ড়সোজরজটর টাজে 

সায়ে িড়িক 

পিি-১৫ 

 

অরূজপর নহাজেজলর সামজে এজস মীরা নথজম নেল। িলল, 
“আচ্ছা? আড়ম যড়দ নর্ামাজদর ওখ্াজে ঢুড়ক, িযাপারটা নকমে হজি 
ো?” 

অরূপ িলল, “ো ো, নর্ামাজদর নহাজেজলর মর্ অন্তর্ চ্াপ নেই। 
িািা! নর্ামাজদর নহাজেজলর যা োডি! অেিরর্ নদড়খ্, আমাজক 
একটার পর একটা ড়জজেস কজরই চ্লজছ। আমাজদর এখ্াজে 
এসি নেই— আর র্াছা া, আড়ম নযখ্াজে থাড়ক ওখ্াে নথজক সিাই 
নয যার িাড়  চ্জল নেজছ। আড়ম কালজক চ্জল নেজল, ওই 
জায়োটাও ফােঁকা হজয় যাজি।” 

“িাহ! র্াহজল নর্া ভালই হল। নকাজো অসুড়িজধ নেই।” 
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“র্জি, নকউ যড়দ ড়জজেস কজর— িলজি নয, প াজশাোর কাজজ 
এজসড়ছ। আশা রাখ্ড়ছ, নকউ ড়জজেস করজি ো!” 

অরূপ আর মীরা দু’জজে ড়মজল অরূজপর রুজমর নভর্র ঢুকল। 
ঘজরর নকািায় নকািায় নলজে রজয়জছ ড়সোজরজটর েন্ধ। নছজলজদর 
রুম যা হয়! চ্াড়রড়দজক জামাকাপ  ছড় জয় ড়ছড়টজয় রাখ্া, িইপজির 
নকাজো ড়িক নেই— সারা ড়িছাো জুজ ই এ-িই, ও-িই। 
িযালকড়ের ধাজর রাখ্া অযাশ নে ভজর ড়েজয় নপা া ড়সোজরটগুজলা 
এড়দক ওড়দক ছড় জয়-ড়ছড়টজয় পজ  আজছ। 

অরূপ ড়িছাোর নথজক জামাকাপ গুজলা একসাজথ হাজর্ কজর 
সড়রজয় ড়েজয় মীরাজক িলল, “িজসা। আর ি’নলা ো— এই কটা 
ড়দে ঘর নোছাজোর সময়ই পাইড়ে।” 

“হযােঁ, র্া নর্া িুিজর্ই পারড়ছ— আপড়ে ড়করকম ঘর নোছাে!” 
মীরা ড়িছাোর ওপর খু্জল থাকা লযাপটপটা িন্ধ করজর্ করজর্ 
িলল। 

অরূপ ড়কছু িলল ো। নস ড়িছাোর নথজক লযাপটপটা সড়রজয় 
নটড়িজল রাখ্ল। িইগুজলা িন্ধ কজর ধীজর ধীজর নোছাজর্ লােল। 
মীরা িলল, “আড়ম ড়ক ড়কছু নহল্প করজর্ পাড়র আপোজক, আপড়ে 
যড়দ ড়কছু অেুমড়র্ নদে!” 
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“আমার ড়জড়েস নোছাজি, র্াজর্ আমার আিার অেুমড়র্র ড়ক 
আজছ! নদজখ্া নর্া ড়ক জ্বালা!” অরূপ নপেগুজলা িযাজের মজধয 
নঢাকাজর্ নঢাকাজর্ িলল। 

উেঁচু্ একটা দড়  নথজক নমজল রাখ্া জামাকাপ  গুজলা একসাজথ 
হাজর্র মজধয জজ া করজর্ লােল মীরা। িলল, “এই? রু্ড়ম এর্ 
উেঁচু্জর্ দড় টা টাড়েজয় নরজখ্ছ? জাজো ো, এই নমজয়টা নয অর্ 
লম্বা েয়?” 

অরূপ র্ার িইজয়র নটড়িলটা নথজক সজর এজস মীরার পাজশ ড়েজয় 
িলল, “দাও! নর্ামাজক আর োমাজর্ হজি ো। ওসি নর্ামার দ্বারা 
েয়... আমায় োমাজর্ দাও।” 

মীরা নজদ কজর িলল, “ো। আড়ম যখ্ে দড়  নথজক কাপ গুজলা 
োমাজিা িজলড়ছ, র্জি আড়মই োমাি।” 

অরূপ িলল, “এ-জায়োটা অর্টা ভাজলা েয়। এমড়েজর্ই এ-
জায়োটায় খু্ি ড়িপ কাজট। িাই চ্ান্স যড়দ পজ  যাও, র্খ্ে একটা 
িাজমলা হজয় যাজি। নসজজেযই িলড়ছ, আমায় োমাজর্ দাও— 
েয়জর্া রু্ড়ম নযভাজি পা উেঁচু্ কজর লাফাচ্ছ, র্াজর্ ড়েঘিার্ প জি!” 

মীরা অরূজপর কথায় নকাজো নর্ায়াক্কা ো কজর, কাপ গুজলা র্ার 
হাজর্র মজধয এক-এক কজর আিার রাখ্জর্ লােল। অরূপ মীরার 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৭ 

পাশ নথজক সজর এজস র্ার নটড়িজলর কাজছ নযজর্ লােল। এমে 
সময়, অরূপ ড়পছজল ড়েজয় নস ড়েজজই পজ  নেল এিিং নস 
ড়েজজজক িােঁচ্াজোর জজেয মীরার হার্টা ধজর টােল। নযই ো নস 
মীরার হার্টা টােল, অমড়ে নসও পজ  নেল। ড়কন্তু, নস অরূজপর 
মর্ পাকায় পজ ড়ে— অরূজপর হার্ ধজর টাোজর্, নস র্ার োজয়র 
ওপর পজ  ড়েজয়জছ। র্ার হাজর্র মজধয রাখ্া কাপ গুজলা র্ার 
মাথায় ভালভাজি জড় জয় পজ জছ। অিশয, শুধুই নয র্ার মাথার 
ওপর জড় জয়জছ এমে েয়— অরূজপর মাথার ওপজরও আটজক 
নেজছ নিশ কজয়কটা কাপ ও। 

র্াজদর শরীর দুজটা একসাজথ হজয় রজয়জছ। কাপজ র জ াজো 
জাজল, র্ারা আজলা নদখ্জর্ অিম হজয় পজ জছ। মীরার ড়মড়ি 
চু্জলর েন্ধ, অরূজপর োজক এজসই চ্লজছ। অরূপ র্ার হার্টা 
মীরার নকামজ  নছােঁয়াজর্ই মীরার শ্বাসটা র্ীব্র হজয় উিল। নস ি  
ধরজের একটা শ্বাস, র্ার শরীজরর নভর্র নটজে ড়েল। 

অন্ধকার অিস্থাজর্ই এখ্েও র্ারা রজয়জছ। মীরার নকামজ  থাকা 
অরূজপর হার্ এখ্েও র্ার শরীজর আরও শক্তভাজি আটজক 
রজয়জছ। র্ার ড়েম্ািংজশর ড়িড়ভন্ন জায়োয় নসই হার্ নঘারাঘুড়র 
করজর্ ইড়র্মজধযই শুরু করল। মীরা র্ার হার্টা ড়দজয় অরূজপর 
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মুখ্টা নচ্জপ, র্ার নিােঁজটর মজধয নজাজর চু্ম্বে করজর্ শুরু করল। 
র্ার নিােঁট কখ্েও অরূজপর ড়জজভর নভর্জর, আিার অরূজপর নিােঁট 
কখ্েও মীরার ড়জজভর নভর্জর— র্ার র্ীব্র শ্বাস অরূজপর োজকর 
মজধয এজস প জর্ লােল। র্াজদর নিােঁটদুজটা একসাজথ থাকা 
অিস্থাজর্ই র্ারা িযালকড়ে নথজক উজি ড়িছাোর ড়দজক নযজর্ 
লােল। নযজর্ই, নেড়সিং নটড়িলটার মজধয ধাক্কা নখ্ল। কথায় িজল 
ো— দুজটা ভাজলািাসার মােুষ যখ্ে এক হজয় যায়, র্খ্ে র্াজদর 
নকউ আটকাজর্ পাজর ো। র্াজদর আজ রাজির এই চ্রম সুজখ্ 
শুধু নেড়সিং নটড়িল-ই নকজো, ো নকাজো ড়িজজাজেড়েয়যা র্াজদর 
আটকাজর্ পারজি! 

যথারীড়র্, র্ারা এজক অপরজক ভাজলাজিজস চ্লজছ। দু’জজের নিােঁট 
লাল হজয় উজিজছ। েলা নথজক শুরু কজর ঘাজ ও এমেড়ক দােঁজর্র 
চ্াপ িজস আজছ। 

অরূপ ফট কজর ড়েজয় ঘজরর লাইটগুজলা ড়েড়ভজয় আসল, ড়িছাোর 
পাজশ থাকা দুজটা োইটিাল্ব ছা া। র্র্িজি, মীরা চ্টজলড়দ 
ড়েজজর কূড়র্িটা খু্জল েীজচ্র মজধয নফজল ড়দল। অরূপ ড়িছাোর 
মজধয লাফ ড়দজয় উজি মীরার ড়পজি র্ার েখ্গুজলা ড়দজয় দাে 
কাটজর্ লােল। অরূজপর কাজের মজধয মীরা িলল, “শাটিটা 
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নখ্াজলা...”। িলজর্ই, ফটাফট নস শাজটির নিার্ামগুজলা খু্জল নেড়সিং 
নটড়িলটার মজধয ছুেঁজ  রাখ্জর্ চ্াইল, ড়কন্তু নকাজোরকম ভাজি নসটা 
িুজল রইল। 

র্ারা নিশ খ্াড়েকিি দু’জে দু’জেজক জড় জয় ধজর শুজয় রইল। 
ড়কছুটা সময় চু্প থাকার পর অরূজপর িুজকর ওপর মাথা নরজখ্ 
মীরা িলল, “আমায় কখ্েও নছজ  যাজি ো নর্া?” এই িজল, নস 
র্ার িুজকর ওপর র্ার আঙুল নিালাজর্ লােল। 

অরূপ মীরার ড়পজির ওপর হার্ নরজখ্ িলল, “ো নো। আড়ম 
নর্ামায় খু্ি ভাজলািাড়স, আড়ম নকজো নর্ামাজক নছজ  চ্জল যাি! 
আড়ম নর্া আর দশটা-পােঁচ্টা নছজলর মর্ে েই!” 

“ধজরা? যড়দ আমাজদর ড়িজয়র সময় নর্ামার িাড়  নথজক নকাজো 
আপড়ত্ত কজর, আমাজদর এই সম্পকিটা মােজর্?” মীরা র্ার মাথাটা 
অরূজপর িুজকর ওপর নথজক সড়রজয় ড়েজয়, েীজচ্র িাড়লশটার মজধয 
রাখ্ল। 

অরূপ এিার মীরার মুজখ্র ড়দজক ঘুজর র্ার োজয়র ওপর শুজয় 
পজ  িলল, “নর্ামার মজে হয়, এই ড়কউট নমজয়টাজক আমার িাড়  
নথজক নমজে নেজি ো? অিশয, িািাজক আমার মুখ্ ড়দজয় িলাটাই 
একটু চ্াজপর... র্জি আমার মা... আই লাভ হার, নসা-ও... মাচ্।” 
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পড়রষ্কার আকাজশর র্ারাগুজলা আর র্ার মাজি থাকা নোল চ্ােঁদটা 
অরূপ আর মীরাজক দূর নথজক একদতড়িজর্ নদজখ্ চ্জলজছ। 

“র্জি র্ার নথজকও এই মুহূজর্ি যাজক এখ্ে ভাজলাজিজস চ্জলড়ছ, 
নস হল আমার এই িাচ্চা নমজয়টাজক।” এই িজল নস মীরার 
নিােঁজটর সাজথ অরূপ র্ার ড়েজজর নিােঁট লাড়েজয় র্ার ড়পজি শক্ত 
কজর নচ্জপ ধরল এিিং র্ার অন্তিিাস ধীজর ধীজর খু্জল নকাথায় 
একটা অন্ধকাজরর মজধয ছুেঁজ  নফজল ড়দল। (চ্লজি) 
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িমা কজর যা 

নকৌড়শক রায় 
 

এিারও িজ জছ ড়শউড়ল ড়শড়শর মাখ্া ঘাজস, 

এিারও ফুজটজছ কাশ নর্ামার শরজর্র মাজস। 

এিারও কুজমারটুড়ল িযাস্ত ড়ছজলা কাজজ, 

এিারও দুেিা পূড়জর্ হজয়জছে মেজমাড়হেী সাজজ। 

 

আমার এিার হয়ড়ে ওিা ড়শউড়ল ি া নভাজর, 

মাজো পাড়রড়ে ড়দজর্ পুষ্পাঞ্জড়ল করজজাজ । 

ড়েড়ির্ নকাজো পাজপ নভজেজছ আমার পা, 

দশমীর এই যািার নিলা িমা কজর যা। 
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কদযি আকাশ 

অড়মর্াভ দত্ত 

 

আেঁকািােঁকা িজয় যায় েদী জলধারা, 

চ্ারু্যি চ্ক্রাজন্ত ঘূড়িিজল র্ীব্রেড়র্। 

ঘরভাঙা নখ্লায় মত্ত জড়টল প্রিাহ, 

রাড়ি আকাজশ জ্বজল র্ারািাড়র্।  

 

অপমাে লাঞ্ছো েহে অরিয িার্াজস, 

ড়েজিের্া খ্ােখ্াে নসৌন্দযিময় অন্তমিজে। 

সুেড়ন্ধর্া ফুল দজল সেুঃশব্দয নঘাজর, 

র্িুও জাজে নপ্রম একাড়কজত্বর মেদিংশজে। 
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নসড়দজের মহালয়ার নভার রার্ 

আবু্দল রাহাজ 

 

নসড়দে িুল নথজক িাড়  এজস প্রীর্ম, ড়জৎ ও অড়রন্দম এিিং আজরা 
কজয়কজে িনু্ধ ড়মজল ড়িক করল িসু িাড়  দালাে িাড় জর্ ওরা এ 
িছর মহালয়া নদখ্জর্ যাজি। ড়কন্তু ওরা নর্া নছাট িাড়  নথজক ড়ক 
ছা জি। এসি আজলাচ্ো হড়চ্ছল েদী পাজ র িটর্লায় িজস 
ড়িকালজিলায়। এরপর নদখ্জর্ নদখ্জর্ অড়রন্দম িলল কালজক 
যখ্ে অন্ধকার নকজট হালকা হালকা সিড়কছু নদখ্া যাজি।  ড়িক 
নসই সময় েদীপাজ র িটর্লায় চ্জল আসজি সকজল এখ্াে 
নথজকই যাি। ড়জৎ িলল আমার িাড়  নথজক ছা জি ো িািা আড়ম 
ড়ক কজর যাি। র্খ্ে প্রীর্ম িলল আজর মহালয়ার ড়দে সকলজকই 
ছা  নদজি নদজখ্ ড়েস। এড়দজক পড়িম আকাজশ ড়দজের নশষ সূযিাস্ত 
নেজম এজলা চ্াড়রড়দজকর পড়রজিশটা নিশ সুন্দর। নসই পড়রজিশ 
উপজভাে করজর্ করজর্ ওরা নয যার িাড়  চ্জল ড়েজয়ড়ছল। র্খ্ে 
ঘড় র কােঁটায় নভার সাজ  চ্ারজট নসই সময় অড়রন্দম িাড় র 
ি জদর ফােঁড়ক ড়দজয় িটর্লায় এজস উপড়স্থর্ হল। র্ারপর সকজল 
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এজস িটর্লায় উপড়স্থর্ হল। প্রীর্ম িলল কালজক কর্িার 
িািাজক িুড়িজয় রাড়জ করালাম। আর সকজলর িজল উিল আড়মও 
র্াই। প্রীর্ম িলল কাল রাজর্র নিলা খ্াওয়ার সময় িািা মাজক 
রাড়জ কড়রজয়ড়ছলাম। র্ারপর প্রীর্ম িলল চ্ল নদড়র কজর লাভ 
নেই। র্ারপর িসু িাড়  ড়েজয় দালাজের নকাোই ড়েজয় িসজলা চ্ার 
িনু্ধ। ড়কছুিি পর িসু িাড় র অেযােয সদসযরাও এজস দালাজের 
ি  ড়টড়ভটা চ্ালু করল। চ্ালু হল মহালয়ার কাড়হেী। চ্ার িনু্ধ হােঁ 
কজর নদখ্ ড়ছল নসই ড়দজক। র্ারপর অড়রন্দম িলল ওই নদখ্ নদখ্ 
ওই নমজয়টা আমাজদর সাজথ পজ  ো েরু্ে ভড়র্ি হজয়জছ এখ্াজে 
ড়ক করজছ। র্ারপর প্রীর্ম িলল আজস্ত আজস্ত শুেজর্ নপজল ড়কন্তু 
আমাজদর র্াড় জয় নদজি। র্ারপর নসই নমজয়ড়ট ওজদর ড়দজক 
র্াকাজর্ই ওজদর কাজছ এজস িলল নর্ামাজদর নযে নকাথায় একটা 
নদজখ্ড়ছ নচ্ো নচ্ো লােজছ। র্ারপর অড়রন্দম িলল নকাথায় 
নদজখ্ড়ছস র্ারপর নসই নমজয়ড়ট িলল আড়ম নর্া নর্ামাজদর গ্রাজমর 
পািশালাই নদজখ্ড়ছ। িসু িাড় র সমস্ত সদসযরা ওজদর ড়দজক 
ড়ফজরড়ছল। র্ারপর প্রীর্ম িলল আড়ম ড়কন্তু নর্ামাজক ড়চ্েজর্ 
নপজরড়ছ। কালজক গ্রাজমর পািশালায় েরু্ে ভড়র্ি হজয়ছ র্াই ো 
র্খ্ে নসই নমজয়ড়ট িলল হযােঁ ভড়র্ি হজয়ড়ছ। র্খ্ে প্রীর্ম িলল 
আমরা নর্া একই ক্লাজস প াজশাো কড়র, েরু্ে িজল কালজক আর 
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কথা হয়ড়ে। র্খ্ে নসই নমজয়ড়ট িলল আমার োম রুদ্রােী। আড়ম 
িসু িাড় র নছাট নমজয় র্খ্ে অড়রন্দম হােঁ ওর ড়দজক র্াড়কজয় ড়ছল। 
র্ারপর মহালয়ার েল্প নদখ্া নশষ করার সাজথ সাজথই ওজদর 
সামজে চ্জল এজলা িসু িাড়  সকাজলর খ্ািার। র্ারপর রুদ্রােী 
িলল আজ নথজক আমরা িনু্ধ ড়িক আজছ র্খ্ে প্রীর্ম িলল আচ্ছা 
ড়িক আজছ, এখ্ে আমরা র্জি যাই। র্ারপর নথজক রুদ্রািীর সজে 
নিশ ভাজলা িনু্ধত্ব হজয় ড়েজয়ড়ছল ওজদর। এভাজিই এক অেেয 
িনু্ধজত্বর মধয ড়দজয় নসড়দজের মহালয়া ওরা প্রথম নদজখ্ড়ছল িসু 
িাড় র দালাজে িজস। 
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আত্ম-কথে 

ড়েজিদজে- অড়েজমষ পড়ির্ 
 

ভাজলািাসার মােুষ-নক মুড়ক্ত ড়দজর্ হয়, 

সড়র্য ভাজলািাসা থাকজল নস একড়দে ড়িক ড়ফজর আসজি। 
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সিংিত র্ সুভাড়ষর্মালা 

ড়েজিদজে- রাহুল হালদার 
 

सुभाषितम् - 

आरोप्यते षिला िैले यथा यते्नन भूयसा। 

षनपात्यते सुखेनाधस्तथात्मा गुणदोियोोः ॥ 

 

সুভাড়ষর্ম্ - 

আজরাপ যজর্ ড়শলা সশজল যথা যজ ে ভূযসা। 

ড়েপার্ যজর্ সুজখ্োধস্তথাত্মা গুিজদাষজযাুঃ।। 

 

উচ্চারি - 

আজরাপ যজর্ ড়শলা সশজল যথা যজ ে ভূযসা। 

ড়েপার্ যজর্ সুজখ্ে অধুঃ র্থা আত্মা গুিজদাষজযাুঃ।। 
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সরলাথি - 

পাহাজ র শীজষি একড়ট ড়শলা ড়েজয় যাওয়া অড়িশ্বাসযভাজি কড়িে, 
র্জি এড়টজক েীজচ্ নিজল নদওয়া খু্ি সহজ।  

একইভাজি, একজে ভাজলা গুি ড়েজয় ওজি ড়কন্তু একড়ট মাি 
ভুজলর কারজি দ্রুর্ পজ  যায়। 

 

ড়েেূঢ়াথি -  

একড়ট ভারী ড়শলাখ্ন্ড পাহাজ র শীজষি িহে কজর ড়েজয় যাওয়া 
অড়িশ্বাসযভাজি খু্িই কড়িে কাজ, র্জি র্া নসই উচ্চর্া নথজক 
ড়েজচ্ নফজল নদওয়া খু্িই সহজ। ড়িক নর্মেভাজি সমাজজর নচ্াজখ্ 
ভাজলা গুেসম্পন্ন হজয় ওিা খু্িই কড়িে, ড়কন্তু একড়ট মাি ভুজলর 
কারজি খু্ি সহজজ নসই উচ্চর্া নথজক ভূর্জল পজ  যাওয়া অজেক 
সহজ হজয় ওজি। 
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আমাজদর ওজয়িসাইট িা অেলাইে সিংিরজি ড়িোপে 
ড়দজর্ নযাোজযাে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাজদর 
ওজয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লজে নলখ্া নপাে 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। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৭ 

 
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 লাজে? েরু্ে আর 
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মর্ামর্। 

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

সজে পািাে আপোর োম ও ড়িকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

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

করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

**পরমািু কড়ির্ার ড়িভাজে যড়দ ড়েজজর নলখ্াও 
নদখ্জর্ চ্াে, র্জি দুই/চ্ার লাইজের অন্তুঃড়মল 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 

 

সসকজর্ 
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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) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িজেষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হাজর্ আেঁকা িা 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 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৭ 

পািজকর মর্ামর্ নেপজথয- 
 

ড়ক কজর জাোজিে আপোর মর্ামর্, নকমে লােজছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে 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 অড়ভজযােও। 

পাজয় পাজয় ২৬৭ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাজদর সকজলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােজছ আমাজদর প্রড়র্ড়ট সিংখ্যা জাোজর্ 

ভুলজিে ো ড়কন্তু। এভাজিই পাজশ থাকুে। 
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আপড়েও পািাে ছড়ি পরির্িী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরির্িী 
সিংখ্যায় আপজলাড 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 আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পািাজল ডক ফরমযাজট পািাজিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৬৭ 

১৬ই অজটাির, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকুঃ ড়িক্রম শীল 

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

প্রচ্ছদ- োজজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কর্ত িক সিিস্বত্ব সিংরড়ির্ 

নেট ফড় িং, ২০২২ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৬৭ 

পুেি 

প্রড়র্িারই েরু্ে চ্মক ড়েজয় আসজি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়িকা আপোজদর সিার র্াই প্রশিংসা, 
সমাজলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোজর্ পাজরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়ির্া, অিুেল্প, েল্প, 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।।  


