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রায়, িব�ম শীল, ছিব ধর, ফা�নী পাল,
কাজী সামসলু আলম, �দবদশ�ন চ�, �ভ
কম�কার এবং অন�ান� িবভাগ।
থাক�ছ- বই �মলায়আমরা এবং ছিব ও
ভাবনা।
�চাখ রাখনু �িতিট প�ৃা জ�ুড়ই �নট ফিড়ং
এরআনা�গানা...



স�ুখর সাগ�র ভা�স মনষু��হীনতা

শাহীন ইমিতয়াজ

মর�ণর সাধ �প�ত ব�ড়া সাধ
জা�গ,
�স িক খবুই ভয়ানক!
নািক সবই ক�না!
এত মতিব�রাধ,
এত জ�না-ক�না
সব িকছ�র অবসান বিুঝ সাধনায়।
সিঠক সব অদশৃ�

িব�াস সব িব��,



কিঠন সব তক�-যিু�
একাকী��ই মিু� ৷

অদশৃ� সব �মাহ

�কম�ন তা�র বাঁিধ ?
এত সব �ণয় য�ণা

ছলনায়-হািস�ত, সখু-সাথী ৷
�ক ব�ল ম�ত�� সখু নাই?
সখু সব প�ক�ট আর ধ�ম�৷

স�ুখর সাধ সাধ� কার সািধবার ?
ধম�সব অ�

ধম�সব বাক��,



পাড়ার �ম�য়টার যখন

অনাচার৷

স�ুখর সাগ�র ভা�স
মনষু��হীনতা।।

�িত রিববার �নট ফিড়ং এর
সা�থ। �কমন লাগ�ছ �নট ফিড়ং
জানা�ত ভ�ল�বন না িক�।
এভা�বই পা�শ থাকুন।



বস�
িব�ম শীল

�থম বস�� হঠাৎ �দখা

ি�তীয় বস�� চাওয়া;
তৃতীয় বস�� ভা�লাবাসা �লখা,

�ভ পিরণ�য় এক হওয়া।
�িত বস�� বাঁচ�ত �শখা

সখু-সাগ�র �ভ�স যাওয়া-
�শষ বস�� হাত িমিল�য়

অমতৃ�লা�ক যাওয়া।



িবদায় ২০১৭

�াগত ২০১৮

�নট ফিড়ং িটম এর প� �থ�ক
সকল-�ক জানাই ইং�রিজ নত�ন
বছ�রর ��ভ�া।



সং�াম
��সনিজৎ রায়

�াধীনতা �প�য়িছ তব কুর�বা
সং�াম
ভ��গা�লর মানিচ��,
�য সং�া�মর কথা �লখা হ�য়িছল
এ বাংলার নাম।
�সই িদ�নর সং�াম
মান�ুষর কা�ছ যা িকছ�িছল;
তা িন�য় ঝাঁিপ�য় প�ড়িছল
এই মানষুগণ।
িন�জর জীবন�ক বািজ �র�খ
শএরু সা�থ ল�ড়িছল।
এখানকার নারীগন



িন�জর িসদঁরু�ক িবসজ�ন
িদ�য়িছল মহা ক��-দঃু�খ।
এ সং�াম
বাংলার মান�ুষর �াণ ।
এ ইিতহাস
আমা�দর মিু� য�ু�র ইিতহাস।
এ মানষুগণ
শিহদ মান�ুষর ম�নর অিভলাষ;
�দশ ��িম�করা এই �সানার
বাংলা�ক
সং�াম ম�ু কর�ব।
এ সং�ামআমা�দর
স�ু ভুা�ব �ব�ঁচ থাকার সং�াম ।



ছিব ও ভাবনা

এক অ��ত যাি�কতার ম�ধ�
িদ�য় ছ��ট চ�লিছআমরা। তাই
য��র নাি�কতায় �কৃিত�ক
ক�া�মরায় ধরার �চ�া ক�রিছ।
িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



ফিড়ং কথা
শী�তর ভরা মর��মর সা�থ
িবিভ� �জলায় ইিতম�ধ�ই ��
হ�য় �গ�ছ বই �মলা। বই
িপপাস�ুদর কা�ছ অন�তম গ�ব�
এই �মলা।অ�নকটা তীথ�
যা�ী�দর কা�ছ �যমন তীথ��ান,
�তমিন বই ��িমক �দর অবািরত
�ার এই বই �মলা। ম�ুণ সংখ�ার
আ��কা�শর ম� হল এই বই
�মলা।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
লাই�বিরয়ার ��িস�ড� হ�ত
চ�ল�ছন জজ�উইয়াহ।
২০১৭ সা�লর ��াব পরু�ার
�প�লন ফুটবলার �রানা��া।
 �পটার তরফ �থ�ক বষ��সরা
ব�ি�র স�ান �প�লন অন�ুা
শম�া।
 ি�তীয় অ�া�সজ �ট��ও
সিুবধাজনক অব�ায়
অ��িলয়া।



দি�নআি�কার মা�ঠ �থম
�ট�� দি�নআি�কার
ম�ুখামিুখ ভারত।

SAFE DRIVE SAVE LIFE
প�থ চল�ত �িতিদন

�ািফকআইন �ম�ন চলনু।
পির�ার পিরছ�তা বজায় রাখনু।





সময় বদ�লর সময়
ছিব ধর

বদ�ল যা�� চাওয়া পাওয়া

বদলা�� সময় ,
পাশিবক লালসার �লালপু

িশখায়

ঝলসা��

নারীর নারী�

সম�য়র অজহুা�ত খািব খা��
ব�ি�� ,
মানিবকতা আজ �যন প� lু



সিহ�ুতা তলািন�ত �ঠ�ক�ছ �ায় ,
িব�াস ,ভরসার �দয়া�ল িপঠ
�ঠ�ক�ছ ,
অহং লািলত হ�� স��ম

সময় বদলা��

এ সময় ......!!



�কাচিবহার বই �মলা-
২০১৮

বই�মলা এবং বই�মলার আি��ক
িকছ�কথা:
বই�মলায় �কািশত হ�ত চ�ল�ছ
�নটফিড়ং-এর বই�মলার িব�শষ
সংখ�া। �িত বছর স�াহ জ�ুড়
�মলা থাক�লও এবার �যন
আ�রাও �বশী িকছ�। �মলা এবছর
চল�ব ৮ িদন জ�ুড়।জানয়ুারীর ৪
তাির�খ �� হ�য়�ছ ব� �িতি�ত
�সই �মলা।



( িবঃ �ঃ – �বাসী পাঠক
পািঠকারা ম�াগািজন এর জন�
�যাগা�যাগ ক�ন । )

 �মইল কর�ত পা�রন
netphoring@gmail.com এ
অথবা লগ অন ক�ন
www.netphoring.com এ



আধিুনকা
ফা�নী পাল

আধিুনকা �রাজ পড়�ত �য�তা
�যখা�ন, �সখা�ন একিট �ছ�লর
সা�থ তার স�ক�ব�ু �থ�ক অ�
�বিশ দরূ এ�গাল।আ��আ��
আধিুনকা তা�ক ভা�লাবাস�লা
িক� �ছ�লিট তারই একিট বা�বী
-�ক ভা�লাবাস�তা আর �সটা
যখন জান�ত পার�লা তখন
আধিুনকা খবু �ভ�� পড়ল।আর
এভা�ব তার �থম ব�ষ�র �র�া�



খারাপ হ�লা।
আধিুনকা মা বাবার একমা�
আদ�ুর �ম�য়। িছপিছ�প �চহারা,
গা�য়র রং �বশ চাঁপা আর এই
িন�য় তা�ক �ছাট �থ�ক অ�নক
কথা �ন�ত হয় িক� এই ব�াপার
িন�য় তার �কা�না মাথাব�থা �নই।
আধিুনকা খবু আ�িব�াসী িছল।
�স ব�ড়া হ�য় cyber crime
branch officer হ�ত চাই�তা।
�পির�য় �গল এক বৎসর, �সই
�ছ�লিটআরআধিুনকা একই
friend-circel এ থাক�লও তা�দর



আর �কানািদন �দখা হয়িন।
ক�ল�জর িবিভ� ��া�ামআর
আধিুনকার জীব�ন িব�শষ
আকষ�ণ ক�উটার িন�য় �স �বশ
�ম�ত উঠ�লা। িক� এরই ম�ধ�
আধিুনকার বাবার ��াক হয়
িক� তাও �স �ভ�� প�ড়িন।
সংসার এবং িন�জর পড়া�শানার
খরচ �স িন�জই চালা�তা �ছাট
একটা ক�উটার �স�ার
চািল�য়।আধিুনকা খবুই সহজ
সরল িছল তাই একিট িমথ�া
ভালবাসা �ক সিত� ভাবল এবং



ক� ছাড়া িকছ�ই �প�লা না। তখন
�স �ভ�� প�র িক� তার বাবা
তা�ক সাম�ল িনল।আধিুনকার
জীব�ন তার বাবা সব �থ�ক ভাল
ব�ু িছল।
আধিুনকা এখন িব�য়র উপয�ু।
তার জন� �ছ�ল �দখা হ�ছ,
��তকিট মা বাবার মত তার মা-
বাবাও চায় �স �যন খবু সখুী হয়।
িক�আধিুনকার গা�য়র রং চাঁপা
হওয়ায় আর তার বাবা �মাটা
টাকা পণ িদ�ত না পারায় এক এর
পর এক ভাল �ছ�ল হাত ছাড়া



হয়। এই িন�য় তার মা বাবা খবু
িচ�া করত তাই �দ�খ আধিুনকা
বঝু�ত পারত না �স িক ক�র তার
মা বাবার িচ�া দরূ কর�ব �স সারা
রাত পড়�ত থাকতআর মা বাবার
কথা িচ�া করত। তার ব�য়�সর
সব �ম�য়র িব�য় হ�য় �গ�ছ এর
ম�ধ� একিদন তার পা�শর বািড়র
�ছাট �বানিটর িব�য় িঠক হয়।
�সিদন �খ�ত ব�স তার চাকিরর
পরী�ার ফল �ব�রায় �স তা�ত
পাশ ক�রিন তারপর তার বাবাও
রা�গ ক�� তা�ক।



অ�নক কট�কথা ব�ল �সিদন
তা�ক, �স ক� �প�লও তা�ক
সামলা�ত �কউআ�সনা। �সিদন
সব �� �চা�খ িন�য় িচরিন�ায়
ঘমুায় �স িচরত�র।



পরবাস
�ভ কম�কার

আিম �তার ব�ু হব।
একট�আপন কিরসআমায়,
থাক�ত িদস �তার ম�নর মা�ঝ;
কথা িদি� একলা প�থ

আিমই �তার সাথী হব।

�তার ব�াথার উপশম হ�য়

শাি� �দব ি�� রা�ত,
একলা যখন ভাবিব িন�জ�ক



আিমই থাকব �তার সা�থ

হাজা�রা স�ুখর �িৃত হ�য়।

িনজ�ন প�থ চাইিব যখন

নত�নআশার স�া�ন,
আসবআিমআবার িফ�র

বাঁধ�বা �তা�ক আমার �া�ণর

আপন হবার ব��ন।

�সিদন িক ত�ই মানিবআমায়

�তার ব�ু ব�ল?



হয়ত তখনআিম হব

ছ�ছাড়া �কান এক

বখা�ট ফািজল �ছ�ল!

হয়�তা আমায় �� করিব-
জািনস ব�ু� কা�ক ব�ল?
আমার�তা �সই একই উ�র-
�ঁ জািন, িভ� দিুট জীবন

�য প�থ একই সা�থ চ�ল।

একটা বাঁকা হািস তখন ভাস�ছ



�তার �ঠাঁ�টর �কা�ণ,
বলিল হঠাৎ-ব�স এতট�কুই?
অবশ� ত�ই বা�া�ছ�ল

এর �বিশ িকছ�বঝুিব�ন।

ব�ু বানািলআমায় �সিদন

অ�নকআপন, �তার খবু কা�ছর-
কতিকছ��যন �পলামআিম,
আমার চাওয়া এক চলার সাথী

��আর বা��বর।



অ�নক কা�ছ রাখ�ত �চ�য়িছ
�তা�ক,
থাক�ত �চ�য়িছ �তারও কা�ছ-
�ব�ঁধ �র�খিছ িন�জ�ক কখ�না

যিদ ভ�ল হ�য় যায় পা�ছ।

কখ�না কথা রাখ�ত পািরিন,
আবার হয়�তা ক�ও িদ�য়িছ ব�

িন�জরই অজা��-
অ�ধারা যখন বাঁধ �ভ�ঙ�ছ
�তার



কািট�য়িছ অসংখ� মহু�ত�একলা
একা��।

িফ�র এ�সিছআবার �তার কা�ছ

একট�হািস িফ�র �প�ত,
হাত বািড়�য় জিড়�য়িছস ব�ুক
আমায়;
�িত�িত িদ�য়িছ �তা�ক আবার

ব�ু��র ময�াদা িফির�য় িদ�ত।

কখ�না �ম�ন িন�য়িছসআমায়,



আবার কখ�না �তার ম�ন

বাসা �ব�ঁধ�ছ হাজা�রা সংশয়-
বঝু�ত পািরসিন �তার কা�ছ থাকা

আমার সিত�কা�রর ব�ু� নািক
অিভনয়।

জািননা কীক�র িদ�ত হয়

ব�ু��র বা�বতার �মাণ,
জািননা কতটা �প�ত হয়

অজানা ভ��লর �িতদান;
একলা সময় �া� মন িনঃস�তার



মা�ঝ

শা� হ�ত তবওু �তা�কই চায়।

প�ুরা�না সবিকছ�ভ��ল

তাই বারবার �তার কা�ছই িফ�র
আিস,
ব�ুহীন এই মন �তা ভাঙা খাঁচা
�কবল-
একট�খিুশর স�া�ন তাই আজও

আিম �তার ম�নর ঘ�রই পরবাসী।



চাঁ�দরআিঙনা
কাজী সামসলু আলম

চাঁ�দরআিঙনায় �জাৎ�ার
আনা�গানা

তারারা ল�ায় মখু ঢা�ক
আসমা�ন

িশিশর �ভজা দবু�ার দল �চ�য়
থা�ক

উিদত স�ূয�র পা�ন

�কতারা আজ রাঙা িপিসমার
ম�তা



গা�ল পান িদ�য় পাড়াময় �ঘা�র

ব� িবদ�ুত্ অকার�ণ আ�রা

দড়াম দড়াম শ� ক�র ম�র

দিখনা বাতাস ম�ন ম�ন ভা�ব

পা�ছ �লা�ক িকছ�কয়

এই ভ�য়ই সব িকছ��দ�খ

এ�কবা�র নীরব �স রয়

সযূ�মখুী জবা িন�জর অজা��

স�ূয�র পা�ন ঘ�ুর যায়

িনকষআধঁা�র অমাবস�ার কা�লা

�জাৎ�ার আ�লা �প�ত চায়।



�বরঙীন ই��রা
�দবদশ�ন চ�

জািনস িপকু,
ভা�লালাগাটা,আমার িঠক
আ�সনা।
তাই �বশীই ভা�লাবািস �তা�ক।
জািনস িপকু,
িম�থ�টা ব� বদহজ�মর,
তাই হয়�তা আ�সনা।
বল�ত িন�য়ওআটকায়,
তাই হয়�তা বিলনা।



িম�থ� আশায় রাজা আ�জা �হর
�গা�ন,
ওর কথায় �জ�নিছলাম,
�কউ নািক ও�ক ব�লিছ�লা,
'ব� ভা�লাবািস �তামায়'।

সামািজক �য�কা�না িবষ�য়র
�িতবা�দ কলম ধর�ত চান
উ�পি�ত সব জায়গায়, ত�ব
আমরা আিছআপনার পা�শ।



‘’ফুল �কন লাল হয়’’

Camera-man of the
week- মলয় রায়



‘’Camera-man of the
week’’
আপিনও পাঠান ছিব, পরবত�
সংখ�ায় আপ �লাড কর�বা
আমরা।
সময় �প�লই িক হা�ত ত��ল িন�ত
ই�� ক�র ক�া�মরা, ত�ব ছিব
পািঠ�য় িদন।আপিনও হ�ত
পা�রন “Camera-man of the
week”



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়
আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কা আপনা�দর
সবার তাই �সংশা, সমা�লাচনা,
দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত
পা�রন। কিবতা, অন-ুগ�, �ব�,
ছিব ইত�ািদ জমা িদন ��বার
এর ম�ধ�।
�মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ,
Whats app ক�ন



7501403002 এই ন�র এ।
আমা�দর �ফসবকু �পজ এর িল�
https://facebook.com/
netphoring


