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জািত ধম�
জাহা�ীর �হা�সন

মানব জািতর মা�ঝ আ�ছ

আরও কত শত জাত,
এই �ভ�দর জন�ই আজ

কত মানষু না �খ�য়ই কাটা��
রাত।

জ�া�ত পা�রা মসুিলম ঘ�র

িকংবা পা�রা িহ��ুত,
িক� ম�ন �র�খা একিট কথা



িম�ল যা�বা আমরা সবাই

একিট মা� িব��ুত।

িহ� হুও, মসুিলম হও

থা�কা না �কন ত�িম �কান জা�ত,
সবার আ�গ মানষু হ�য়

�থ�কা ত�িম মান�ুষর সা�থ।

�তামার জাত �ী�ান হল

�জন জা�তর না হয় হলামআিম,
সবার আ�গ আমার কা�ছ



মানব জািতটাই �য দািম।

আমার জািতআমার কা�ছ

মানব জািতই �য আমার সব

একটাই গড, একটাই ভগবান
একটাই �য সবার রব।



ধারাবািহক কিবতা

আ�স�ুখরআধিুনকতা
িলিপ সাহা

আিম নািক �স�ক�ল!
হলাম-ই বা!

�িত কী তা�ত?
বলছ, ব�লা।

আমার তা�ত ব�য়ই �গ�লা।

আর �তামরা যারা অত�াধিুনক



আ�স�ুখইআ�হারা

চল�ছ জীবন পা�াত� ধারায়,
�তামরা িক�আ�ছাই ভা�লা।

রা�া িদ�য় হাঁটছ যখন

কান �তা ঢা�কা �হড-�ফা�ন�ত!
�চা�খ �তা �রাদ চশমা লাগাও,

আর ওই �য

দঃুখী অ� �স জন,
তার িদ�ক িক

িফ�রও তাকাও?
একবারও



তার সাহা�য�র ডাক

�ন�ত িক পাও?
তার হাত িক ধ�রা?

রা�া তা�ক পার িক ক�রা?
( চল�ব )



বই �মলা সংখ�া
 �নট ফিড়ং এর সদস� অনপুম
িম�’র বািড়�ত “ফিড়ংআ�া”র
মাধ��ম �কািশত হল �নট ফিড়ং
এর �থম ম�ুণ সংখ�া তথা বই
�মলা সংখ�া। �নট ফিড়ং এর সব�
-কিন� �লখক ি�তীয় ��ণীর
ছা� শামস শ্াওন হক-এর হাত
িদ�য় আ��কাশ হয়
সং�রণিটর। উপি�ত িছ�লন
�নট ফিড়ং এর সধুী �লখক-
�লিখকা, পাঠক-পািঠকা-ব�ৃ ও



�ভাকা�ীগণ। �নট ফিড়ং বই
�মলা সংখ�া পা�বন �নট ফিড়ং
এর অিফস ��বািড় ভারত
�া�বর িনক�ট, �ভনাস ��ায়ার
এর িনক�ট �নট ফিড়ং এর
সদস� অনপুম িম�’র বািড়�ত
এবং সনুীিত �রাড-এ হাসপাতাল
�চৗপিথর িনক�ট লািহড়ী �পপার
হাউ�স। উ��খ� �নট ফিড়ং অন
লাইন ম�াগািজ�নর যা�া ��
হয় ১০ই �স���র িপিডএফ এর
মাধ��ম এবং এযাবৎ ১৮িট
অনলাইন সংখ�া �কািশত



হ�য়�ছ।আমরা সদাই অ�প�ায়
আিছআপনার মলূ�বান পরামশ�
ও মতাম�তর জন�, আমা�দর
পাবিলক �প এ য�ু হ�ত
https://chat.whatsapp.com
/9mSvy2bU8mz1JvJI57AZt
2 এই িল� এ ি�ক ক�ন।



পিৃথবীর �য �কান �া� �থ�ক
�নট ফিড়ং এর ১৯ িট সংখ�ার
�িতিট পড়�ত লগ অন ক�ন
�নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ

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



�নট ফিড়ং িটম এর প� �থ�ক
সকল-�ক জানাই মকর সং�াি� -
র ��ভ�া।



সি�হান
আিরফ উজজামান

আমার চশমার পাওয়ার – 0.5
ডা�য়া�ার

মা�ঝ মা�ঝ তাই আবছা �দিখ
�তা�ক!

�িল�য় �ফিল জাগিতক �তার
সা�থ

আমার �দয়জ�ুড় থাকা ত�ইটা�ক।

�তার জীব�নর irrelevant একিট
কথাও

অ�নক তাৎপয�পণূ�আমার



বত�মা�ন –
হয়ত �তার ম�তা serious নই

আিম
িক�, উ��শ�হীনতার �দালাচ�ল
�ভ�স �বড়া�না পিথকও �তা নই!

জািন, গভীরতা �নই ���ম,
�নই বারবার �দখা করার

অন�ুরাধ।
তবওু �তা আ�ছ িকছ�?

-�তার �চা�খ ভা�লাভা�ব বাঁচার
রসদ।



ছিব ও ভাবনা

আবছায়া ক�নায় বা�বতার চলাচল।
ঝাপসা কা�চর �নপ�থ� তা�কই
ক�া�মরায় ধরার �চ�া।
িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



ফিড়ং কথা
শীত �নই শীত �নই ব�ল যারা
আ��প করিছ�লন তা�দর জন�
�শষ �বলায় এ�স মরণ কামড়
িদ�লা �পৗষ মাস। �বল শী�ত
মতৃ��বরণ-ও ক�র�ছন অ�ন�ক।
আ��পকারী-�দর কা�ছ এখন
“�ছ�ড় �দ মা পািল�য় বাঁিচ”।
অ�ন�কআবার শীত �ক �ব�ছ
িন�য়�ছন চ�ইভািতর জন�। �রা�দ
িপঠ �ঠিক�য় যারা কমলা �লবরু
�খাসা ছাড়া�বন �ভ�বিছ�লন



তা�দর সা�থও �রাদ ল�ুকাচ�ির
�খ�ল িন�য়�ছ এক পালা। কা�ীর
সহ িব�ীণ�উ�র ভার�তর িকছ�
অং�শ ত�ষারপাত �� হ�য়
�গিছল অ�নকআ�গই এবার হাত
�মলা�লা িসিক�মর পবূ�অংশও।
অ�নক জনপ�দও ঠা�া প�ড়�ছ
১০ িডি�র িন�চ। তাই সাবধান!



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
�বল ঠা�ায় িবপয��
আ�মিরকা সহ শীত�ধান �দশ
��লা।
নত�ন িব�দশ সিচব হ�লন
িবজয় কৃ� �গাখ�ল।
শ� দষূ�ণ �গাটা �দ�শ ি�তীয়
�া�ন র�য়�ছ �কালকাতা।
 িদি� �ক হাির�য় রি� �িফ
িজ�ত িন�লা িবদভ�।
শী�তর কামড় বসা�লা �পৗষ।



অ�া�সজ �ট� িজ�ত িন�লা
অ��িলয়া।
দি�নআি�কার িব��� হার
িদ�য় অিভযান �� ভার�তর।



িদনহাটায় �াড �ডানার
অগ�ানাই�জশন এর শীতব�
দা�নর অন�ুা�ন একিট িশ�।
ছিব �সৗজ�ন�- অ�ন �দ





�ছা�টা�দর পাতা
আমার কলকাতা �ম�ণর

অিভ�তা -
অয়ন দ� (অরিব� পাঠভবন,
ইং�রজী িমিডয়াম ;��ণী:-প�ম

গত ২০১৬ সা�ল প�ুজার ছ�িটর
পর পরই ন�ভ�র মা�স কলকাতা
একআ�ীয়র িব�য়র অন�ুান
উপল�� �য�ত হ�য়িছল। এিট
আমার ি�তীয়বার কলকাতা
যাবার কথা। তা স��ওআমার



আন� খবু �বিশ িছ�লা, এ�ক �তা
িব�য়বািড় �চ�রআ�ীয় �জ�নর
সমাগমআর কলকাতায় ভা�লা
ক�র �ঘারার স�ুযাগ।
�দখ�ত �দখ�ত ৬ই ন�ভ�র এ�স
�গ�লা আরআমারও ব�াগ - প�র
�িছ�য় �রিড ।অবশ� আমরা
বল�ত আিম, আমার মা ও বাবা।
�সই ম�তা আমরা �পৗ��ছ �গলাম
িনউ �কাচিবহার �রলও�য় ��শ�ন
এবং িব�কল ৩.১৫ নাগাদ চ�ড়
বসলাম উ�রব� এ���স ���ন।
��ন চল�ত �� কর�লআিমও



জানলার পা�শ ব�স বাই�র
উ�রব��র �াকৃিতক �শাভা �দ�খ
ম�ূ হি�লাম ।
পরিদন সকা�ল আমরা িশয়ালদা
��শ�ন �ন�ম �াটফম�-এর বাই�র
এ�স পড়লাম এবং ব�� কলকাতা
শহ�রর একট�ক�রা ছিবআিম
�দখ�ত �পলাম , �কাচিবহা�রর
সা�থ কলকাতার কতআকাশ -
পাতাল পাথ�ক� । �কাচিবহার
একিট িনিরিবিল শা�-ি�� শহর
আর কলকাতা ব��তম শহর ।
যাই �হাক বাবার কথা ��ন



বা��বর মািট�ত িফ�র এলাম
�দিখ তত��ন বাবা একিট ট�াি�
�জাগাড় ক�র �ফ�ল�ছ , তারপর
তা�ত চ�ড় আমরা �কা�গ�র
আি�য়র বািড়�ত এলাম । ঢ�ক�তই
সবআ�ীয়-�জনরা আমা�দর
িঘ�র ধর�লা আরআিমও
খিুশম�ন তা�দর সা�থ �যাগ
িদলাম।
এর ক�য়কিদ�নর ম�ধ� িব�য় �হ-
���াড় হ�য় যাবার পরআমরা
কলকাতা শহর ঘরু�ত যাবার
সময় �পলাম, িক� এই অ�



সম�য়র ম�ধ� সব জায়গায় �য�ত
না পার�লও �যখা�ন �যখা�ন
িগ�য়িছ তা �িৃতর পাতায় এখ�না
উ�ল হ�য় আ�ছ। বাবা আমা�ক
ও মা�ক িন�য় �গ�লা িবদ�াসাগর
ও রবী� �সত��দখা�ত �সখান
�থ�ক আমরা �গলামআমার এক
মামারবািড়। এরপর মামা
আমা�দর সবাই�ক িন�য় ঘরু�ত
�গ�লা িন�কা পা�ক�। �সখা�ন
আমরা সবাই ম�াির-�গা-রাউ�
চ�ড়িছলাম। এরপরআিম,বাবা ও
মা িতনজন মাইল �ল�কর জ�ল



�বািটং ক�রিছলাম, আিম �য�হত�
�ছা�টা তাই আিম চ�পিট ক�র ব�স
িছলাম। তারপর �নলাম �সখা�ন
নািক একিট হ��ড হাউসআ�ছ
�সখা�ন �য�ত �গ�ল নািক �নৗকায়
চড়�ত হয়।আিমও সাহ�স ভর
ক�র বাবা-মা�য়র হাত ধ�র �নৗকা
ক�র �সই ভ�ত��ড় বািড়�ত ��বশ
করলাম, �সখা�ন অ�নক ভ�ত
িছ�লা এবং িবকট অ�হািস�ত
িচৎকার করিছল ওমা! �স�িল
িছ�লা সব নকল ভ�ত। এিট �দ�খ
�তা আমার ভয় �তা লা�গই িন



উ�� মজাই লাগিছ�লা।
�সখান �থ�ক আিম কাপ ��ট
এবং �লিজ িরভা�র চ�ড়িছলাম,
এ�িল�ত খবু মজা হ�লা। ওখা�ন
একিটআই�ফল টাওয়া�রর
�িত�প িছ�লা যা�ত িসিঁড় �ব�য়
উপ�র উঠ�ত হ�তা আর িছ�লা
�ায়িকং কার �যটা�ত আিম
চ�ড়িছলম । �সিদন এরকম মজা
কর�ত কর�ত স��া হ�য় এ�লা
আরআমরাও মামাবািড় িফ�র
এলাম। পরিদন সকা�ল আমরা
ঘরু�ত যাই আিলপরু



িচিড়য়াখানায় । �সখা�ন কাছ
�থ�ক বাঘ, িচতাবাঘ, িজরাফ,
হািত, হায়না ও কুিমর
�দ�খিছলাম।আমার খবু ভা�লা
�ল�গ�ছ ময়রু, িটয়া, কাকাত�য়া,
ম�াকাও �ভৃিত রং�বর�ঙর পািখ
�দ�খ।
এরপরআমরা মামাবািড় �ঘারা
�শষ ক�র িবরািট�ত এক
কাকুরবািড়�ত এলাম । তারপর
�সখান �থ�ক দি��ন��র-এ �ী
�ী ঠাকুর রামকৃ��দ�বর
�িৃতিবজিড়ত ভবতািরনী মি��র



প�ুজা িদ�ত �গলাম। গ�ার ধা�র
অপবূ�স�ুর মি�র। �সখা�ন মা
কালীর কা�ছ প�ুজা �দবার পর
মি�র চ��র �ী �ী ঠাকুর
রামকৃ��র ব�ব�ত ঘর �দখলাম,
িকছ��ন গ�ার পা�ড় ব�স �থ�ক
বাবা, মা, আিম ও কাকু িম�ল
�গলাম ই�কা পা�ক�। �সখা�ন
�গালাপ, সযূ�মখুী ম�তা অ�নক
ফু�লর �শাভা �দখলাম। পা�ক�ই
আিম একিট বাঁ�শর �তরী হিরণ ও
বাঁ�শর �তরী �ছা� িজরা�ফর
ওপর চ�ড় ব�সিছলাম এবং বাবা



�স��লার অ�নক��লা ছিব
ত��লিছ�লা।
এসব �ঘারার পব��শষ হ�ত হ�ত
�কাচিবহা�র িফ�র আসার সময়
চ�ল এ�লা, ভারা�া� মন এবং
অ�নক �িৃত িন�য় ���ন চ�ড়
িফ�র এলাম �কাচিবহা�র। �সই
�িৃত ঝাঁিপ খ�ুল আজ িকছ��িৃত
আ�লাচনা করলাম �তামা�দর
স��। ত�ব আমারআবারও
যাবার ই��আ�ছ কলকাতায়।



�তার নাম
�ণব কু��

িদন��লা কাটিছল �তা �বশ,
এখন �কন বদল

�বশ �তা িছল কথার পাহাড়,
খনুসিুটর অ�রমহল,
�তার বকুিন, রাগ ভা�া�না চলত
অনগ�ল,
আিম একট�বদ�মজািজ,হয়ত
তারই ফল।
বঝু�ত চাই �তা�ক অ�নকআ�রা



কাছ �থ�ক,
�তার অ�প�ায় চার-�চাখ �বাবা
�ফানটা�কই �দ�খ,
���র �বরঙীন ক�ানভা�স
�তা�কই িন�ত চাই এ�ঁক,
�তার সা�থ হালকা ঝগড়া ভীষণ
ি�য়, কা�জর ফাঁ�ক।

সার�ময়র ভয়টা দরূ হ�ব ত�ই
থাক�ল পা�শ,
চল �� কির চলা, জীব�নর ব��
সাক�া�স,



আ��ুলর শনূ��ান পরূণ ক�র �দ
আচমকা অবকা�শ,
কথা িদলাম থাকব পা�শ, সা�ী
�খালা আকা�শ।



রা�া-বা�া
বাঁধাকিপ-মাংস-এর

প�কাড়া
ফা�নী পাল

উপকরন: বাঁধাকিপর পাতা,
ভািপ�য় রাখা িচ�ক�ন িকমা

(যিদ িকমা না পাওয়া যায়, ত�ব
িচ�কন িস� ক�র �ছা�টা িপস
ক�র িন�ল হ�ব), আল িুস�,
চা�লর ��ড়া, আদা বাটা, রসনু
বাটা, কাচা ল�া কুিচ, �পয়াজবাটা,



�পয়াজ কুিচ, �কাকা�কালা, আর
লাগ�ব ননু, িচিন, হলদু।
�তরীর িনয়ম: একিট কড়াই�ত
পিরমাণ ম�তান �তল িদ�ত হ�ব
তারপর �তল গরম গ�ল তা�ত
�পয়াজকুিচ িদ�ত হ�ব �পয়াজটা
ভাজা হ�ল তারপর তা�ত
�পয়াজবাটা রসনু বাটা ,আদা
বাটা ,পিরমান ম�তান ননু পিরমান
ম�তা হলদু িদ�য় মশলাটা ভা�লা
ম�তা কষা হ�ল তা�ত কম জল
িদ�য় তা�ত িচ�কন িকমা আর
আল িুস� টা িদ�য় মাখা মাখা পরু



�তরী ক�ন।
তারপর ভািপ�য় রাখা বাঁধাকিপর
পাতা�ত পরুটা ভ�র ভা�লা ক�র
মখুটা আট�ক িদন

তারপর চা�লর ��ড়া �কাকাকলা
ননু হলদু িচিন িদ�য় পাতলা
িমশরন �তরী ক�র তা�ত পরু
ভরিত বাঁধাকিপ ��লা
িমশরনিট�ত ড�িব�য় গরম �ত�ল
�ভ�জ িনন।



�ধ তু�িম
পারিমতা সাহা

ত�িম ত�িম ত�িম ক�র,
জীবন �য যায় চ�ল।
আিম �য যাই ব�য় -

�তামার ��া�তর টা�ন।
ত�িমআস�ব ব�ল,

িছলামআিম অ�প�া ক�র

�তামার জন�ই আিম -
ম�নর মালা গািথ।
একদ�ৃ� �চ�য় থািক,



এই ত�িমআস�ল বিুঝ।
িদন যায়,রাত যায়,কখন ত�িম --

আস�ব

সারািদন ধ�র �ধ এুই

ভাবনাই ম�ন ত�িমআস�ল ব�ল,
পা�� �গল জীব�নর মা�ন

�থ�কা ত�িমআজীবন--
আমারই পা�শ।



আমার সযূ�মখুী
আ�লা দাস

�চাখ �দখ�ছ, কান �ন�ছ, মখু
বল�ছ তব সুব বলা �যন কথা হ�য়
উঠ�ছ না । এরকম �ছা�টা ব�ড়া
কত কাজই ঘ�ট চ�ল�ছ।আস�ল
সবাই িন�জর কা�জ ব�� ।
সযূ�মখুী পাপিড় �মল�ল স�ূয�র
িদ�কই চাই�ব এ ব�াপা�র সযূ�
�যমনটা িনি�ত, িঠক তার
�চ�য়ও �বিশ অিনি�তআমার
জীব�নর পাপিড় । ���িটত হ�ব



�যিদন �সিদনআকাশ �মঘলা হ�ব
না �তা ? ব� �হয়ািল হ�য় যা��
তাই না ? ব�� িছল �য যার কা�জ
তাহ�ল হঠাৎ সযূ�মখুী -সযূ�-পাপিড়
-�মঘ �কা���ক এল!
আিমও ভাবিছ,- উ�র খুঁজ�ত
আবার �কা�না �হয়ািল�ত আট�ক
যাব না �তা !!
-িঠক, যা �ভ�বিছ তাই।ওই �য
ব�লিছ পাপিড়, �য��লা ফু�ট�ছ
�স��লা িকছ�পত��র দিৃ�
আকষ�ণ কর�ছ? - এই এর ম�ধ�
আবার পত� �কন! �হয়ািল টা



আ�রা জিটল হ�য় যা�� । ত�ব
�হয়ািলআবার সরল হয় নািক!!-
পত��দরও জায়গা িদলাম
আমার �হয়ািল �ত।
ওহ্ হ�াঁ �যখা�ন িছলাম- �য
পাপিড় �িল �কাশ �প�য়িছল
ওরা িক বািক�দর সাহায� কর�ব?
নািক পথ দগু�ম ক�র ত�ল�ব?
একটা ���র উ��র এত ��
�কন? আিম �তা উ�র �চ�য়িছ
।এত ���র ভী�ড় আিমও ��
হ�য় �থ�ক যাই যিদ! তার �চ�য়
বরং থাক।



সযূ��তা িচর�ন -�ম�ঘ ঢাকা
থাক�তই পা�র হাির�য় �তা �য�ত
পা�রনা। এই দািয়� নাহয়আমার
সযূ�মখুী�কই িদলাম - িদলাম ওর
�ফাটা না �ফাটা সব পাপিড়�কও ।
ও�দর সযূ��ক ওরাই খুঁজকু।��
উ�র সবই �তা ও�দর ।
আিম ব�� থািকআমার
ব��তা�তইআর �হয়ািলরা আমার
সযূ�মখুীর পাপিড়�তই ব� থাক।
সম�য়রআ�গ বাই�র আস�ত
িদ�ল আমা�ক �য িনয়ম ভাঙ�ত
হয়।�মঘ �ক বিল মখু �গামরা না



ক�র বিৃ� হ�য় ঝ�র প�ড় �যন।
আমার সযূ�মখুী জলও পা�ব আর
সযূ��কও.....।

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



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

আপিনও িক শ�খর
ফ�টা�াফার। ত�ব ছিব ত�লনু
আর পািঠ�য় িদন, আপ�লাড
কর�বা আমরা।



‘’�গাধিূল �বলায়’’

Camera-man of the
week- অিপ�তা সরকার

‘’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


