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- ড়িকিক িাউড়লয়া, দীপাঞ্জে দত্ত,     
তােড়জলাল ড়সড়িড়ক, রিড়জৎ পাকে, নদিামতত িাসুকদি 
দাস, িটু কত ষ্ণ হালদার, অড়িড়মত্র, অড়মতাভ দত্ত, 
পুলককশ ও রাহুল হালদার। 
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ফড় িং কথা 
এিাকরর ফুটিল ড়িশ্বকাপ ইড়তমকযযই ড়চ্ড়িত হকয়কে অঘটকের 
ড়িশ্বকাপ ড়হকসকি। প্রায় সি ি  দলই পরাড়জত হকয়কে 
অকপিাকত ত দুিিল দলগুকলার কাকে। এিার ফুটিল ড়িশ্বকাকপর 
ইড়তহাসটাই নেে িদকল নেল কাতাকর। একটা ড়িশ্বকাকপ এতগুকলা 
অঘটে সচ্রাচ্র নদখ্া োয় ো। তকি এিাকর এককিাকরই তার 
িযড়তক্রমী ঘটো ঘটকে। নসৌড়দ আরি আকজিড়িোকক হাড়রকয় ড়দল 
ততড়র করল ইড়তহাকসর েতুে অযযায়। জামিাড়েকক ২-১ নোকল 
হাড়রকয় ড়দল জাপাে। ইউকরাড়পয়াে ফুটিকলর অেযতম নসরা শড়ি 
নেেমাকিকক থাড়মকয় ড়দল আড়িকার নদশ ড়তউড়েড়সয়া। মরককার 
কাকে থামকত হকলা রাড়শয়া ড়িশ্বকাকপর ফাইোড়লস্ট 
নক্রাকয়ড়শয়াকক। দড়িি নকাড়রয়া রুকখ্ ড়দল ড়িশ্বচ্াড়িয়াে 
উরুগুকয়কক। এমেড়ক গ্রুপ পেিাকয়র নখ্লায় হারকত হকয়কে ব্রাড়জল 
ও িান্স-নকও! এড়শয়াে ফুটিকলর নসরা শড়ি জাপাে, নসৌড়দ 
আরি ও দড়িি নকাড়রয়া পুকরাপুড়র প্রস্তুড়ত ড়েকয় ড়িশ্বকাকপ 
একসকে। তাকদর মকযয একটা অেযরকম উদযম নদখ্া োকে। 
ড়িশ্বকাপ েড়দও একটা নদশই ড়জতকি তকি আমাকদর মে ড়জকত 
ড়েকয়কে জাপাে, দড়িি নকাড়রয়ার মকতা নদশগুকলা।  
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ড়িশ্বাস 

ড়িকিক িাউড়লয়া 
 

আমাকদর সিককির দতশযমাে নকাকো িাাঁযে নেই 

অদতকশযর মকতা নে সুকতা নিাঁকয নরকখ্কে তা ড়িশ্বাস। 

মােুষ ড়িশ্বাকস িাাঁকচ্ 

নকেো ড়িশ্বাস ো া আর ড়িতীয় নকাকো েুড়ি নেই। 
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একা 

দীপাঞ্জে দত্ত 
 

যূকপর েকে ম... ম... করকে ঘর, 

জাোলার ফাাঁক ড়দকয় সূকেির 

আকলা নদয়াকল ড়িাঁযকে তীকরর মতে। 

ঘকরর নভতকর এক মারাত্বক ড়েস্তব্ধতা। 

মকে হয় নেে কতকাকলর চ্াপা পক থাকা  

পুরকো অেকার নেে তার কপাট খু্কলকে। 

মায়াযরা এই পতড়থিীর সি মায়াই নেে ড়মকলড়মকশ একাকার।  

 

আর... 

আড়ম, নেে অপ্রকত তস্থর মকতা সকর োড়ে দূকর। 

ক্রমশই সকর োড়ে অকেক আকলাকিষি দূকর। 
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সিংসার েল্প 

তােড়জলাল ড়সড়িড়ক 
 

একঝাাঁক সিুজ 

শুকে চ্কল সিংসার েল্প 

িককরা খু্াঁকজ নফকর টাটকা খ্ািার 

 

খ্ািার আজ আকাশকোাঁয়া 

এড়দকক ড়মড়েল, ওড়দকক ড়মড়েল  

তুড়ম ড়ক জাকো? ড়মড়েকল ড়ক হয়? 

 

মুরড়ে যকর হয় মেজকযালাই 

নদখ্কল ো ওই গ্রামটা 

মুরেী কসাইও আজ নকাড়টপড়ত  
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চ্কলা আমরা সিুকজর েল্প শুড়ে 

সিংসার নহাক সুকখ্র 

পতড়থিীর প্রাকে প্রাকে 

তুড়ম আড়ম েুকট চ্ড়ল ড়েমিল ড়দেকে। 
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অেরঙ্গ শালুক 

রিড়জৎ পাকে 
 

ঘুঘু োকার আকেই মদকের ঘুরপাক 

উাঁড়ক নমকর নদড়খ্- 

একাকী তুড়ম নকাথায়, 

ওটা নরাে োড়ক নরাকের ড়চ্ড়কৎসা, ভািকত ভািকত ো নঘাঁকষই শুকয় 
পড়  

ো াচ্া া কড়র সুকেৌল মুি িুক, 

ড়েকটাল শালুক, 

উিির মাড়ট- 

প্রশ্বাকসর ভাাঁকজ-ভাাঁকজ নজকে ওকে অকযিক রাত 

তিুও নতামার িে নচ্াকখ্র মুখ্লািকিয ভকর ড়দই কাড়িত সুখ্ 

নেভাকি একটা মত্ত নঘা া স্তব্ধতা ড়েকল খ্ায়। 
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আমাকদর মঙ্গল ড়ককস হকি 

নদিামতত িাসুকদি দাস 
 

েৎককরাড়ষ েদশ্নাড়স 

েজু্জকহাড়ষ দদাড়স েত্৷ 

েত্তপসযড়স নকৌকেয় 

তৎকুরুষ্ব মদপিিম্৷৷ 

নলাক ২৭ – অযযায়ঃ ৯ – রাজড়িদযারাজগুহযকোে 

অখ্ি-নহ নকৌকেয়, তুড়ম ো অেুষ্ঠাে কর, ো আহার কর, ো নহাম 
কর, ো দাে কর এিিং নে তপসযা কর, নসই সমস্তই আমাককই 
অপিি কর। 

শ্রীকেৌরসুন্দকরর পাদপদ্ম অমূলয িস্তু। সমগ্র পতড়থিীকত মহাপ্রভুর 
কথা সি সময় আকলাচ্ো নহাক। তা হ’নলই জীকির মঙ্গল হ’নি—
— সককলরই অড়ত-মােুড়ষক িতড়ত্ত করতলেত হ’নি— অড়তমতিয 
ড়িষকয়র উপলড়ব্ধ হকি— িাস্তি-সকতযর সোে নপকয় মকে হকি— 
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একমাত্র শ্রীচচ্তেযকদকির কথাই মঙ্গলজেক, আর সি কথাই 
অমঙ্গকলর কারি । 

ভেিাে কত ষ্ণচ্ন্দ্র েীতা নত িকলকেে “সমস্ত যমি পড়রতযাে ককর 
নকিল আমার শ্বরিােত হও। আড়ম নতামাকক সমস্ত পাপ নথকক 
মুি করি। নস ড়িষকয় তুড়ম নকাে দুড়িো ককরা ো।”েীতা 
১৮/৬৬ 

ি’নল আমাকদরকক কতভাকি assurance ড়দকেে, কত সুকোে 
ড়দকেে, িলকেে— তাাঁকক আশ্রয় করকলই মঙ্গল হকি, ড়েকজর 
দাড়য়কত্ব সককলর মঙ্গল করিার ভার ড়েকেে, ড়কন্তু কই, নস কথা 
ত’ আমরা ড়িশ্বাস করড়ে ো। তাই নসই কত ষ্ণই স্বয়িং আিার এ 
জেকত একলে নসিককর ভাি ড়েকয় গুরুর কােিয ড়েকয় ড়তড়ে 
নেৌরাঙ্গরূকপ একস িলকলে—আড়ম কত কষ্ণর নসরকমাত্র। েড়দ নকউ 
আমার কথা শুেকত চ্াও, শুেকত পার, সককলরই মঙ্গল হ’নি। স্বয়িং 
কত ষ্ণই নসিককর ভাি অঙ্গীকার ককর— স্বয়িং কত ষ্ণই আশ্রকয়র ভাকি 
ড়িস্তাড়রত হ’নয় কত ষ্ণাকেষি ক’নর জেৎকক িুঝাকত লােকলে- কত ষ্ণই 
সকবিশ্বকরশ্বর, পরকমাপাসয, তাাঁর চ্রিাশ্রয় করকলই তাাঁর োম-রূপ-
গুি-পড়রকর-তিড়শষ্ট্য- লীলাড়দর অেুশীলে করকলই সককলর 
িাস্তিমঙ্গল লাভ হ’নি। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২৭৪ 

প্রায় ১৩০ নকাড়টর নদশ ভারত ফুটিল ড়িশ্বকাকপর 
দশিক হকয় থাককলা- িটু কত ষ্ণ হালদার 

 

ড়িশ্ব জুক  ফুটিল ড়িশ্বকাপ জ্বকর কাাঁপকে। ড়দকে ড়দকে ড়িড়ভন্ন 
নদকশর সমথিককদর মকযয উকত্তজোর পারদ চ্ কে। নকাথাও িা 
আকলাচ্োর মকযয তুমুল েন্ডকোল শুরু হকয় মাথা ফাটকে। আিার 
নকাথাও িা ড়ভন্ন সমথিককদর মকযয নরষাকরড়ষ থাককলও একসকঙ্গ 
িকস নখ্লা নদখ্ার মজা ড়েকে। ড়িশ্বকাপ ড়েকয় ড়ভন্ন ড়ভন্ন নদকশ 
ড়ভন্ন-ড়ভন্ন মজার ড়চ্ত্র নসাশযাল ড়মড়েয়ার মাযযকম ফুকট উেকে ো 
খু্িই উপকভােয হকয় উেকে। তকি মুখ্য ড়িষয় হল, নেখ্াকে এক 
নদকশর মাড়টকত অেয নদকশর পতাকা উকত্তালে হকল দাঙ্গা হাঙ্গামা 
িাযার উপক্রম হয় নসখ্াকে, ভারত, িািংলাকদশ, পাড়কস্তাে সহ িহু 
নদশ োরা অিংশ গ্রহকি আজও সিম হকয় উেকত পাকরড়ে, নসই 
সি নদশগুকলাকত ড়ভন্ন নদকশর সমথিককদর পতাকা উকত্তালে করার 
যুম পক  ড়েকয়কে অকেক ড়িশ্বকাপ শুরুর অকেক আকে নথককই। 
একিকত্র ড়কন্তু নকাে সমসযার সতড়ষ্ট্ হকে ো। আিার প্রড়তকিশী 
িািংলাকদকশ নতা েয়ড়ট গ্রাকমর সমাে পতাকা লাড়েকয় নরকেি 
েক কে ইড়তমকযয আকজিড়িোর সমথিকরা। োকত খ্রচ্ হকয়কে প্রায় 
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৩১ লি টাকা। আর হকি োই িা নকে, এ নে সি নখ্লার নসরা 
শুযু িাঙাড়লর েয়, ড়িকশ্বর নসরা ফুটিল। 

একিকত্র দুঃখ্জেক ড়িষয় হল এই ড়িশ্বকাপ নখ্লায় ড়িকশ্বর িহু 
নদশ মূল পকিি নখ্লার নোেযতা অজিে ককরকে তাকদর জেসিংখ্যা 
হয় নতা নকাড়ট ো ায়ড়ে আর ভারত প্রায় ১৩০ নকাড়টর নদশ 
নসখ্াকে দশিক। কারি পাড়কস্তাে, ইড়ন্ডয়া, নোিংরা রাজেীড়ত, আর 
দুেিীড়তর নখ্লা নখ্লকত ড়েকয়  ফুটিল নমাহেিাোে, ইস্টকিঙ্গকলর 
েড়ে টপকক ড়িকশ্বর দরিাকর আর নপৌঁোকত পাকরড়ে আজও। তার 
সকঙ্গ ভারতিকষির ফুটিল ভড়িষযত ধ্বিংকসর অেযতম কারি ড়েল 
তৎকালীে জহরলাল নেকহরুর কিংকগ্রস সরকাকরর স্বাথিকেষী 
মকোভাি। স্বাযীেতার পকর ড়তড়ে ড়িনু্দমাত্র নদকশর কথা ভাকিেড়ে। 
নদকশর মােুষ ককষ্ট্, অোহাকর, অভুি থাককলও ড়েকজর সুখ্, 
স্বােন্দ, আেন্দ, ফুড়তিকত ড়েকলে অড়িচ্ল। ড়দে-রাত ড়িড়ভন্ন পাড়টিকত 
নোেদাে ককর মহাভুড়রকভাজ নথকক ড়িরত থাককতে ো, নতমড়ে 
নদকশর রাজককাষ শূেয ককর নদশ-ড়িকদশ ভ্রমি ককর নি াকতে 
এমে প্রমাি িহুিার পাওয়া োয় ড়িড়ভন্ন তথয নথকক। এমে মহাে 
নদশকপ্রড়মককর চ্রম ভুকল ভারতিকষির ফুটিল ড়িকশ্বর েড়ে স্পশি 
করকত পারল ো আজও। কারি শুরুকতই ফুটিকলর মাজা নভকঙ্গ 
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ড়দকয়ড়েকলে জহরলাল নেকহরু। তকি একিকত্র নদাষ অিশযই 
ভারতিকষির উচ্চপদস্থ কমিকতিা সহ তৎকালীে মহাে নদশ 
নসিককদর। স্বাযীে ভারকত ১৯৪৮ সাকল লন্ডে অড়লড়িকক 
ভারতীয় ফুটিল দল নখ্লার অেুমড়ত পায় ড়কন্তু এতই দুভিােয নে 
স্বাযীে ভারকতর ফুটিল ড়টকমর কাকে জুকতা নকোর পয়সা ড়েল 
ো। ড়কেু নখ্কলায়া  নমাজা এিিং িাড়করা খ্াড়ল পাকয় নখ্কলড়েল। 
ভারকতর প্রথম মযাচ্ িাকন্সর সাকথ ড়েল। ড়কন্তু িাকন্সর ফুটিলাররা 
নকউ খ্াড়লপাকয় নখ্কলেড়ে। ভারতীয় ফুটিল ড়টকমর প্রদশিেী খু্ড়শ 
হকয় দশিকরা স্টযাড়ন্ডিং ওকভশে ড়দকয়ড়েকলে। 

এরপকরও মহাসুকোে একসড়েল ব্রাড়জল ড়ফফা ওয়ার্ল্ি কাকপ। ভারত 
ওয়ার্ল্ি কাপ ড়িশ্বকাপ নখ্লাকত নকায়াড়লফাই ককরড়েল ড়কন্তু নশষ 
পেিে ভারতীয় ড়টমকক ব্রাড়জকল পাোকত অেুমড়ত নদয়ড়ে ভারত 
সরকার। সরকার পি নথকক নদকশর মােুষকক িলা হকয়ড়েল ড়ফফা 
খ্াড়ল পাকয় নখ্লার ওপর ড়েকষযাজ্ঞা লাড়েকয়কে। আর ড়ফফাকক িলা 
হকয়ড়েল ভারতিষি েড়রি নদশ তাই ব্রাড়জল পেিে নপৌঁোকোর জেয 
প্রকয়াজেীয় অথি তাকদর কাকে নেই। ড়কন্তু ড়ফফা জাড়েকয়ড়েল নে 
তারা ভারকতর মকতা প্রড়তভািাে ড়টম এই প্রড়তকোড়েতায় 
অিংশগ্রহি করুক। তাই তারা ভারতীয় ড়টকমর আসা োওয়া থাকা 
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খ্াওয়া সি খ্রচ্ নদওয়ার কথা নঘাষিা ককরড়েল। তিুও ভারত 
সরকার ভারতীয় ফুটিল দলকক নখ্লকত পাোয়ড়ে। তখ্ে ফুটিল 
অযাকসাড়সকয়শে সরকাকরর অযীকে ড়েল। ড়িশ্বকাকপ নকায়াড়লফাই 
ককরও অিংশগ্রহি করকত ো নপকর ড়টকমর মকোিল এককিাকর 
নভকঙ োয় এিিং এরপর নথকক আজ পেিে আর ভারতিকষির 
ড়িশ্বকাপ নখ্লা হয়ড়ে। আোমী ভড়িষযকতর নসই সুকোে পাকি ড়কো 
তাও কাকরা জাো নেই। তকি এ প্রসকঙ্গ নজকে রাখ্া ভাকলা নে 
সরকাকরর কাকে ভারতীয় ফুটিল দকলর জেয জুকতা নকোর পাকশ 
ড়েল ো নসই সরকাকরর প্রযােমন্ত্রী তদড়েক নপাশাক পযাড়রস নথকক 
ড্রাই ড়িে হকয় আসকতা। নেকহরুড়জর নপ্রড়মকা এে ড়িোকক নলখ্া 
ড়চ্ড়ে এয়ার ইড়ন্ডয়ার ড়িমাকে ককর নেত। িুঝকত পারকেে, ড়েড়ে 
ভারতিকষির ফুটিকলর ভড়িষযৎ ধ্বিংস ককর ড়দকয় নেকেে তার োকম 
ড়শশু ড়দিস পালে করা হয়। আকরা আিকেির ড়িষয় আজ ভারকতর 
সাতটা ফুটিল নস্টড়েয়াম এর মকযয ড়তেড়ট োম জহরলাল নেকহরু 
োকম। আর একড়ট  নেকহরু কেযা ইড়ন্দরা োেীর োকম। নসই 
সমকয় ভারতীয় ড়টকমর কযাকেে তশকলন্দ্রোথ মান্না ড়িকশ্বর শীষি ১০ 
জে কযাকেে এর মকযয অেযতম ড়েকলে। ড়কেু িের পর ড়তড়ে 
ভারতীয় ফুটিকলর সাকথ হওয়া এই প্রতারিার কথা 
জাড়েকয়ড়েকলে। এই হল ভারতিকষির ফুটিকলর ইড়তহাস। এসি 
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ড়েকয় আজ আমরা নকউ মাতামাড়ত কড়র ো িা ভািার সময় কাকরা 
নেই। 

 

(ড়েিকে প্রকাড়শত মতামত নলখ্ককর একাে ড়েকজর...) 
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পুরুষ ড়দিস 

অড়িড়মত্র              

 

তার িযথা লাকে ো, 

তার দুঃখ্ নপকত নেই। 

পুরুষকক হকতই হকি দতঢ়; 

হকত হকি োতার মতে! 

োর েীকচ্ িষিায় আশ্রয় নেকি সকি… 

আর নস ড়েকজ ড়ভজকি। 

ড়কেু উপায় নেই আর, 

সমাজ এমেই পুরুষ চ্ায়।। 
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পরমািু কড়িতা 

ড়েকিদকে- অড়মতাভ দত্ত 
 

দুড়িিেীত, এিিং অপ্রড়তকরাযয নেউ.... 

       

নকিলই উথালপাথাল নেউ অেমিকে, 

তরঙ্গাড়য়ত রিং িিকসৌন্দকেির ড়চ্ত্রপকট। 

িাকরিাকর িকিিকি নোপে নখ্লায়, 

জাকে িালুকাকিলায় মােসী সমুদ্রতকট। 
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আত্ম-কথে 

ড়েকিদকে- পুলককশ 
 

সময় ও পড়রড়স্থড়ত মােুষকক সি করকত িাযয ককর...। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েকিদকে- সিংস্কত তভারতী 

সিংকলেকতিা ও িযাখ্যাতা- রাহুল হালদার 
 

सुभाषितम् - 

आपदरे्थ धनं रके्षद्दारान्रके्षद्धनैरषप। 

आत्मानं सततं रके्षद्दारैरषप धनैरषप।। 

 

সুভাড়ষতম্ - 

আপদকথি যেিং রকিিারান্রকিদ্ধচেরড়প। 

আত্মােিং সততিং রকিিাচররড়প যচেরড়প।। 

 

সড়ে ড়িেুি পাে - 

আপদ্ অকথি যেিং রকিদ্ দারান্ রকিদ্ যচেঃ অড়প। 

আত্মােিং সততিং রকিদ্ দাচরঃ অড়প যচেঃ অড়প।। 
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সরলাথি - 

আপদকাকলর কথা নভকি যেকক রিা করা উড়চ্ৎ আর যে িযয় 
ককরও পত্নীকক রিা করা উড়চ্ৎ।  

ড়কন্তু যে এিিং পত্নীর নথককও অড়যক আিশযক িযড়ির ড়েকজকক 
আকে রিা করা।। 

 

ড়েেূঢ়াথি -  

অেথিক অথি িযয় ো ককর প্রকতযককর উড়চ্ৎ অোেত ড়িপদ্ সম্বকে 
সকচ্তে নথকক যকের সঞ্চয় করা। কালচ্কক্র কখ্কো নকাকো ড়িপদ্ 
একস উপড়স্থত হকল যে িযয় ককরও ড়েজ পত্নীর রিা করা উড়চ্ৎ। 
কারি ড়তড়ে তাাঁর অযিাড়ঙ্গেী জন্মজন্মােকরর জীিেসড়ঙ্গেী। এমে 
অকেক নিকত্রই নদখ্া োয় নে, অড়যক যে প্রকয়াজকে লােকলা ো 
ড়কন্তু জীিেসড়ঙ্গেীকক প্রকয়াজে হল। িতদ্ধািস্থায় অড়যক পড়রমাকি 
পড়ত পত্নী একক অপকরর প্রকত ষ্ট্ পড়রপূরুক হকয় ওকেে। ড়কন্তু যে 
এিিং পত্নীর নথককও িযড়ির সিিাকগ্র ড়েকজর রিা করা উড়চ্ৎ। 
কারি িযড়ির ড়েকজর মাহাত্ময যে ও পত্নীর নথককও নিড়শ। িযড়ি 
রিা নপকল তকিই যে সড়ঞ্চত হকি ও পত্নী রড়িত হকি। অেযথায় 
দু’ইকয়রই িড়ত হওয়ার সম্ভািো থাকক।  
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(ড়িকশষ স্মতিিয- এই নলাকক পত্নীর রিার ড়িষকয় উকিখ্ থাককলও 
িাস্তকি এড়ট পত্নী ও পড়ত উভকয়র নিকত্রই প্রকোজয।) 
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আমাকদর ওকয়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করকি ড়িজ্ঞাপে 
ড়দকত নোোকোে করুে। ড়ভড়জট করুে আমাকদর 
ওকয়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লকে নলখ্া নপাস্ট করকত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উকিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প কত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওকয়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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রড়িিাকরর দুপুর... 

 

হোৎ নফাকের Whats App িা Messenger এ 
নমকসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ একসকে নেট ফড় িং 
এর ড়পড়েএফ োউেকলাে করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়ত সপ্তাকহ রড়িিার আকস, ড়েয়ম ককর আকস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়কতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পােক। এিার আমরা শুেকত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কথা। 
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নেট ফড় িং প কত আপোর নকমে লাকে? েতুে আর 
ড়ক ড়িভাে চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লকখ্ পাড়েকয় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কথা Whats 
App িা Mail এ। ো প্রকাড়শত হকি "পােককর নচ্াকখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাকে। 

সকঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লকে নলখ্া নপাস্ট করকত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উকিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্লে। 

 

**পরমািু কড়িতার ড়িভাকে েড়দ ড়েকজর নলখ্াও 
নদখ্কত চ্াে, তকি দুই/চ্ার লাইকের অেঃড়মল কড়িতা 
পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক আমাকদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল ককর। 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নে নে ড়িষকয় 
নলখ্া পাোকত পাকরে:- 

▪ ে া (অেড়যক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়যক ২০ লাইে) 

▪ অিুেল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নোট েল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি  েল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিে/ড়েিে (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমি-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িকলষিমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ েড়ি (হাকত আাঁকা িা কযাকমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাোকিে িািংলাকত টাইপ ককর িা েক ফরমযাকট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তাকহর িতহস্পড়তিাকরর মকযয। নলখ্ার 
সাকথ নলখ্ার ড়শকরাোম, নলখ্ককর োম-ড়েকাো থাকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােককর মতামত নেপকথয- 
 

ড়ক ককর জাোকিে আপোর মতামত, নকমে লােকে নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভাে চ্াে, নমইল করুে আমাকদর 
netphoring@gmail.com এ সিাদকীয় প্রসকঙ্গ মতামত 
জাোকত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 
আপ করকত পাকরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোকদর মতামতই আমাকদর চ্লার পকথর অেুকপ্ররিা, জাোে 
আপোর অড়ভকোেও। 

পাকয় পাকয় ২৭৪ সিংখ্যায় পা ড়দল আমাকদর সককলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং। নকমে লােকে আমাকদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোকত 
ভুলকিে ো ড়কন্তু। এভাকিই পাকশ থাকুে। 
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আপড়েও পাোে েড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই েড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপকলাে করকিা আমরা। 

সময় নপকলই ড়ক হাকত তুকল ড়েকত ইকে ককর কযাকমরা, তকি েড়ি 
পাড়েকয় ড়দে। আপড়েও হকত পাকরে ‘’Camera-man of the 
week’’ েড়ি পাোকত পাকরে নে নকাে ড়িষকয়র ওপর। পাোকিে 
নমইকল। আমাকদর নমইল আইড়ে netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েড়ি পাোকল েক ফরমযাকট পাোকিে। 

Whats app No- 7501403002 
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অেলাইে মযাোড়জে নেটফড় িং 

ষষ্ঠ িষি, সিংখ্যা-২৭৪ 

৪ো ড়েকসম্বর, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সিাদকঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভােীয় সিাদোঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়মতাভ দত্ত, পুলককশ ও সায়ে িড়িক। 

প্রেদ- োকজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েকয় আসকি নেটফড় িং নসই কথা 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোকদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমাকলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মেিয সিই জাোকত পাকরে 
ড়েড়িিযায়। ে া, কড়িতা, অিুেল্প, েল্প, প্রিে, েড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েকয় ড়দে িতহস্পড়তিাকরর মকযয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


