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ফিড়ং কথা
মান�ুষর মি�� একক সম�য়
একিট কা�জই িনিব� হয়। তাই
যখন কা�রা ওপ�র অ�নক
মান�ুষর জীব�নর ভার িনিব� হয়,
তখন তা�ক অিতির� সতক�
থাকাই উিচৎ। ন�চৎ মিুশ�দাবাদ
এর ম�তা দঘু�টনা হ�তই থাক�ব।
সরকারী স�চতনতার �চ�য় �বিশ
��য় ব�ি� স�চতনতা।



পাঠ�কর মতামত
“�িতিট সংখ�াই অসাধারণ”

-শ�ামলী কর, িশিল�িড়।
“�বশ ভা�লা লাগ�লা, এিগ�য় যাও
�নট ফিড়ং”
-�রজাউল কিরম, বাংলা�দশ
“অনলাই�ন আবারআমার গ�,
কিবতা পড়া �� হ�য়�ছ।অ�নক
ধন�বাদ �নট ফিড়ং।“
-সরুিজৎ �সন,�কালকাতা



প�ুরা�না ��ম
ঋিতকা �সন

ব�িদন হ�লা,
�ছ�ড় এ�সিছ �তামায়

�তামার ি�য় শহ�র,
�যখা�ন িব�াস িন�য়-
�নাংরা �খলা �খ�লিছ�ল ত�িম।
এিগ�য় এ�সিছআিমআমার
নত�ন জীব�ন।
�তামার ভা�লা ম� সম�টাই
ভ��লিছআিম।



িক� জা�না িক, �িৃতরা �ভা�লিন
আজও।
িকছ��জার ক�র �চ�প রাখা
অনভু�িত।
রা�ত �শাবার সময় �চা�খর
িকনা�র,
দ এুক �ফাঁটা জল হ�য় �বির�য়
এ�স ব�ল-
'ত�িমআজওআ�ছা �সই প�ুরা�না
আিম�তই।'
�তামার অনপুি�িত,
আমার মন �কআমার �দ�য়র



সব�চ�য় গভী�র,
�কাণঠাসা হ�য় প�র থাকা
অনভু�িত ��লা�ক আকঁ�ড় ধ�র
কাদ�ত বাধ� করায়।
িক�, �কন?-
হয়ত এজন�ই সবাই ব�ল,
�থম ��ম কখনও ম�র না।
�দ�য়র �কা�ন জ�ম থা�ক-
হ�য় মাঝরা�তর �বদনা।



 আমরা সদাই অ�প�ায়আিছ
আপনার মলূ�বান পরামশ�ও
মতাম�তর জন�, আমা�দর
পাবিলক �প এ য�ু হ�ত
https://chat.whatsapp.com/9
mSvy2bU8mz1JvJI57AZt2
এই িল� এ ি�ক ক�ন।



রা�া-বািট
কৃ��� নুাগ

�থম টা �ি�য়া, ি�তীয়টা
আসবাব আর এই দইু�য় িম�ল
�তির শ�আমা�দর �ছ�ল�বলা
বা �ম�য়�বলার এক িবরাট �ান
জ�ুড় র�য়�ছ।আ�া রা�ার সা�থ
�ধমুা� বািটই �কন, হাতা, কড়া,
খিু� এমনিক হািড় থাক�ত?
আমার জানা �নই। ত�ব এই
শ�টা �ন�লইআমার �চা�খর



সাম�ন �য ছিবটা �ভ�স ও�ঠ তা
হলআমা�দর বািড়র বড়মার
এখন �যখা�ন পাকা কলপাড়,
�সইখানটায় িছল একটা ব�ড়া
কুল গাছ, শীত এর ���ত তা�ত
ফুটত �গালািপআর সাদা রং এর
ফুলআর তার নী�চই চলত
আমা�দর ভাই �বা�ন�দর �খলা "
রা�াবািট "।
�ছাট�বলায় যখন �মলায় �যতাম
তখন �বা�ন�দর �দখতাম সবার
আ�গ �য িজিন�সর জন� বায়না
তা হল �াি�ক এর প�া�ক�ট



�মাড়া একিট রা�াবািট �খলার
�সট। �সই �ছা� একটা �াি��কর
ক�য়�লর ম�তা লাল রং এর উননু,
লাল ও নীল রং এর হাতা, খিু�,
�ছা� এ�া হািড়আর কড়া,
আমার �বান�দর �ছা� সংসার।
�খল�ত �খল�ত যখন �সই হাতা
আর খিু� হাির�য় �যত �সই �ান
দখল করত ঝা�র কািঠ।�ালািন
ছাড়াই �স উন�ুন রা�া হত বািল
আর জল িদ�য় �তির ভাতআর
�ছা� সাদা পাথর িদ�য় �তির
িড�মর তরকাির। কখনও কখনও



কলাবতী গা�ছর �ছাট পাতা হত
আমা�দর ইিলশ মাছআর �ফ�ল
�দওয়া ওষধু এর �বাত�লর
ঢাকনা িদ�য় �গাল ক�র কাটা
জবা পাতা হতআমা�দর লিুচ,
�তল ছাড়াই িক ভা�ব �য �স লিুচ
�িল ফু�ল উঠতআজও তা
আমার কা�ছ এক িব�য়। �স যাই
�হাক রা�া করা �সই বািলর ভাত,
কলাবতী ইিলশআর সাদা পাথ�ুর
িডমআর ভা�া ইট ��ড়া ক�র
তার �ঝাল য� ক�র �বা�নরা
পির�বশন করতআমা�ক আর



ভাই�ক।আঙ�ল িদ�য় �স ভাত
�ম�খিছ কতবার আবার �াস
ক�র ম�ুখর অ�নক কা�ছ আনা
তারপর িমিছিমিছ মখু িদ�য়
আওয়াজ ক�র তা খাওয়া ;
তত��ন �বা�নরা অধীর আ��হ
আকুল নয়�ন ব�স থাকত "�কমন
হ�য়�ছ রা�া তা জানবার জ�ন�"?
মা�ঝ ম�ধ� তারা আলাদা আলাদা
ভা�ব বসত তা�দর রা�াঘর িন�য়,
আর রা�া �শ�ষ �াি�ক এর �সই
থালায় ক�র বািট চালান করত
কলাবতী ইিলশআর পাথ�ুর িডম



এ ওর বািড়।আর ��ত�কবার এই
�খলাটা �শষ হত অ��ত ভা�ব
িন�জ�দর রা�াই তারা য� ক�র
�ফ�ল িদত, কখনও বা এ ওর
জামায় লািগ�য় িদত তারপর হত
জল �ছাড়াছ�িড়আর তা�ত তা�দর
উদ�ম নতৃ� আবার এরই মা�ঝ
িন�জ�দর রা�াবািট স�ুর ভা�ব
ত��ল রাখত পরবত� �রাববা�রর
জন�। একবার ম�ন আ�ছ িদিদ
িগ�য়িছল িশিল�িড় ঘরু�ত �সখান
�থ�ক িন�য় এ�সিছল এক
রা�াবািটর �সট �স আবার �যমন



�তমন �সট নয়, �াি��কর গ�াস
িসিল�ার, ভারী হাতা, খিু�
আবার চাকু। তা কাদা জল �ল�গ
ন� হবার ভ�য় িদিদ তা �বর
কর�ত চাই�তা না।অগত�া �ান
খাওয়া-দাওয়ার পর �সই ঠা�ার
বারা�ায় চলতআ�রক ধর�নর
রা�ার আ�য়াজন, �সখা�ন বািল,
পাথর, পাতা না থাক�লও
আমা�দর ক�নায় �সখা�ন রা�া
হত �পালাও, মাংসআর পা�য়স।
�স রা�ার �াদআর গ� �কবল
আমরাই �প�য়িছ ব�ড়ারা �কমন



জািন �সই ঝাঝ, �াদ গ� �থ�ক
বািতল হ�য় িগ�য়িছল।হয়ত
বাই�র ঝড়আর বিৃ�আরআমরা
ব�ড়ামার ঘ�র ব�স আমরা
আমা�দর ম�নর �ভতর বাধিছ
আমা�দর ভাই �বা�ন�দর "
�খলাঘর "।
বাই�র �স �ঝা�ড়া হাওয়ার ম�তা
সময় ব�য় �গ�ছ আপন িনয়�ম,
ধী�র ধী�র ব�ড়া হ�য়িছআমরা।
কা�লর িনয়�মই কাটা প�ড়�ছ
কুলগাছ, �তরী হ�য়�ছ পাকা কল
পাড়।আজআর শী�তর �া�া�ল



রা�তর �বলায় �সই সাদা ফু�লর
গ� পাই না �যমন পাই না আমার
�বান�দর হা�ত �সই রা�ার �াদ
আর গ�।
আ�া এখনকার বা�া
�ছ�ল�ময়ারও িক রা�াবািট �খ�ল,
নািক �হম� বাবরু গাওয়া িকংবা
মািনকবাবরু "সমাি� " িস�নমার
�সই রা�ত �বলা পা�য় আওয়াজ
ক�র চ�ল যাওয়া "রানার "
চির��র ম�তা তাও ইিতহাস।।



ধারাবািহক কিবতা

আ�স�ুখরআধিুনকতা
িলিপ সাহা

খবু �তা �খ�ল জিম�য় িডনার,
তারও ছিব �ফসব�ুক �ত।

নাইট ���স�ত িভিডও কিলং
কর�ছা আবার �হায়াটস অ�া�প-

�ত।
আর ওই �য নারী িশ� �কা�ল,
বকু ভাস�ছ �চা�খর জ�ল।



তার �ামী �তা িভন�দ�শ�ত

মজুরু খাট�ছ ক� �চ�প।
দাও িক তা�র এক ম�ুঠা ভাত?
খাওয়া�ত তার স�া�ন�র?

( চল�ব )

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



অসম�য়র গ�
আিরফ উজজামান।

একটা গ� �তা �লখাই যায়-
অসম�য়র গ�?
আমা�দর রি�ন সম�য়র
সাদা-কা�লা গ�!
গ�টা হয়ত �ািসক হ�ব না!
তা�ত হয়ত দ'ুএকটা আন�
থাক�ব,
হািসরা উঠ�ব িখলিখিল�য়।
প�ল�ারা ওঠার ম�তা মিলন
পাতায়-
দঃু�খরা ঝর�ব ঝমঝিম�য়।
গ�টা�ত �কৃিত থাক�ব,



থাকবআিম,থাক�ব ত�িম-
থাক�ব যত ছ�হারা
�দয়া�বগ,��মসনুািম।

গ�টার হয়ত �শষ থাক�ব না,
��টাও যা�ব না জানা-
বািক থাকা সাদা পাতায়
থাক�ব �ধইু বত�মা�নর
আনা�গানা।



ছিব ও ভাবনা

মতৃ�� পথযা�ী িকছ�অবলা জীব জা�নও না
িন�জ�দর ভিবতব�।

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
ভ�িমক�� �কঁ�প উঠ�লা সম�
উ�র ভারত।
ভার�তর মখু� িনব�াচন
কিমশনার হ�লন ওম�কাশ
রাওয়াত।
মিু� �প�য় স�গৗর�ব চল�ছ
প�াবত, দশ�ক মহ�ল উ�াস
�দশ জ�ুড়।
 িফ�-�ফয়ার পরু�ার �প�লন
ইরফান খান এবং িবদ�া বালান।
অ��িলয়ান ও�পন টাই�টল



িজ�ত িন�লন রজার �ফ�ডরার।
জ�ম উ�ঠ�ছ আই এস এল
ফুটবল িল�গর �খলা।
অ��িলয়া �ক �ঁিড়�য় অন�ূ�-
১৯ িব�কাপ চ�াি�য়ন ভারত।



�ছা�টা�দর পাতা

�দবাপ�ৃা িম�, ��ণী- তৃতীয়



�দ�য়র িচরকুট
উ�র িদ��ন- অনপুম িম�

��- আিম িবএ তৃতীয় ব�ষর ছা�,
আিম এম.এ, িবএড, িডএড না
ক�র কম সম�য় িকভা�ব সফল
�কিরয়ার কর�ত পাির বল�ত
পা�রন?
-নাম �কা�শ অিন��ক।
উ: �কান িবয�য় আ�হ জান�ল
উ�র িদ�ত সিুবধা হত। যাই
�হাক �তামার কথা ��ন ম�ন
হ�য়�ছ �য ত�িম িশ�কতায়



আ�হী নও, ত�িম কমিপিটিটভ
এগজা�মর জন� �তির হ�ত পার
�যমন ব�া�, �রল, িবিভ�
�শাসিনক চাকির ইত�ািদ।
এছাড়াও ম�া�নজ�ম��র িবিভ�
�কাস�কর�ত পা�রা।
সাংবািদকতার �পশা ও বত�মা�ন
য�থ�আশাব��ক। কম সময়
�স�� বিল সাফল� �প�ত �কা�না
শট�কাট হয় না, দরকার সিঠক
ল��, পির�ম ও অধ�বসা�য়র।
��ভচছা রইল।
��- আিম িডএলএড �থম



বছ�রর ছা�, পড়াশনায় িকছ��তই
মন বস�ছ না, পড়�ত বস�লই মন
অন� িদ�ক চ�ল যায়, নানা
কা�জর কথা ম�ন প�র, িকছ��তই
মন বসা�ত পারিছ না, এ সমস�া
�থ�ক িকভা�ব মিু� পা�বা বল�ত
পা�রন ?
-সায়ন, পিু�বািড়, �কাচিবহার
উঃ সায়ন ত�িম িডএল এ�ডর
ছা�,    িশ�কতার �পশায়আ�হী,
এিট একিট কিঠন �পশা। �ধয�
এই �পশার অন�তম িদক সতুরাং
�তামায় �ধ য� রাখ�তই হ�ব।



পড়�ত বস�ল কা�জর কথা ম�ন

প�র এ �স�� বিল একিট �িটন
বািন�য় �নও যথাযথ ভা�ব এব     ◌ং
তা অনসুরণ করার �চ�া কর।
মনঃসং�যাগ বিৃ� করার �চ�া
কর। পড়া ��র আ�গ ধ�ান
কর�ত পার এ�ত মনস          ◌ং�যাগ
বিৃ� পা�ব। �য �কান কাজ এ সৎ
ই�াইআসল, �তামারও এই
�নিটআ�ছ।আশাকির ত�িম
পার�ব এই সমস�া হ�ত �বিড়�য়
আস�ত। �ভ কামনা র ইল।



�াগতম
সাহানরু হক

আজ িব�য় লা�গ �মা�র
সত ি◌�টা �ভ�ব,
ত�িমআরআিম
ভা�লা�ব�সিছলাম ক�ব?
আমরা িক বড় হ�য় উিঠিন তখন?
িশ��পী ভা�লাবাসায় �ম�ত িছল
এ জীবন!
�সই �হার সাতজন পিথ�কর
গভীর ঘ�ুমর মত



আমা�দর ভা�লাবাসা �যৗবনতায়
�ম�তিছল যত।
ত�ব আিম খবুই সখুী, �চ�য়িছলাম
যা মাথািপছ�

তাঁর ভা�লাবাসার �ছাঁয়া, আর
�প�য়িছলাম সবিকছ�।
আজআমা�দর�ক �াগতম �ক
জানায়

শরীর ওআ�া বাঁিধয়া�ছ �য
মায়ায়।
তাঁর ত�র ��ম�িল ধী�র ধী�র
জ�ড়া হয়



দ�ুর �কাথাও কুঁ�ড়ঘর বাঁধ�তও
লা�গ না ভয়।
পিৃথবীটা�ক তার কাজ কর�ত
�ছ�ড় দাও,
নত�ন �কা�না জগ�ত হ�ত চাই।
দজু�ন দজুনার ��ম �খয়ায়
উধাও।।



ি�য়তম
ি�য়া�া বম�ণ

�কমনআ�ছা ?
-খবু জান�ত ই�� কর�ছ,
�সই �ফ�লআসা সময়আর
�চারাগিল...
তারা �কমনআ�ছ বল�ত পা�রা?
ই�� ক�র…
�তামায় এক পলক �দখার,
�কউ িফির�য় �দ�বনা

�সই �ভা�রর রি�মআ�লায়



�থম �িত�িত..
�থম�শ�...
যা আজও িশহিরত

তবওু �স সব িম�থ� �কুিট

ভা�লা �থ�কা ি�য়তম।।

সামািজক িবষ�য় িলখ�ত চান ?
উ�পি�ত সব জায়গায়। �নট
ফিড়ং এআপনার দরজা �খালা।
কলম ধ�নআজই। পা�শ আিছ
আমরা।



রা�া-বা�া
িচিলআলু

পািঠ�য়�ছন-ফা�নী পাল
উপকরন: �চা�টা আল িুস� করা,
ক�াপিসকাম কুিচ, �পয়াজ কুিচ,
ল�া কুিচ, রসনু �কায়া (৩-৪টা),
িডম, ননু, িচিন, ট�ম�টা সস,
ট�ম�টা �কচাপ, িচিল সস, ময়দা,
�তল।
�তরীর িনয়ম: সবার আ�গ ময়দা
িডমআর পিরমাণ ম�তা ননু িদ�য়



একিট িম�ণ �তরী ক�র তা�ত
আল ডু�িব�য় িন�য় সাদা �ত�ল
�ভ�জ িন�ত হ�ব। তারপর কড়াই
এ পিরমাণ ম�তা সাদা �তল িদ�য়
রসনু �কায়া �পয়াজ কুিচআর
ক�াপিসকাম কুিচ িদ�য় ভাজা
ক�র তা�ত ট�ম�টা �কচাপ ট�ম�টা
সসআর িচিল সস নাড়া-চারা
ক�র তা�ত পিরমান মতন জল
িদ�য় ল�া কুিচ িদ�য় আর িচিন
িদ�য় নািম�য় িন�ত হ�ব।
পির�বশ�নর জন� �তির হ�য় যা�ব
িচিলআল।ু



জীবন
শািহন ইমিতয়াজ

জীবন ত�িম �াথ�পর

জীবন ত�িম �ফ�লআসা ভ�ল

জীবন �হাক �তামার পাপ

জীবন ত�িম এ�তা িন��র?
জীবনআধঁার রা�তর য�ণা

জীবন ত�িম লকুা�না ব�থা

জীবন ভয়ংকর অিভশাপ ত�িম

জীবন নাইবা আস�ত আর!



জীবন ত�িম ভা�লালাগা িছ�ল

জীবনআজ সব এক�ঘ�য়

জীবন �তামার �হাক সব�নাশ

আমার সব�না�শ জীবন ত�িম দায়ী।
�তামার উপর �দাষ িদ�য় আিম
িন�দ�াষী ৷৷



ভা�লাবাসা
�সৗগত রাণা কিবয়াল

ছ�ঁ�য় �দখলাম,
ভা�লাবাসার িচবকু,
নাক, �চাখ, ত�ণ ব��দশ,
সগুভীর নািভকমল...
অথচ হাজার কামনায়ও অ�শৃ� ,
ি�য় চ��ন !
�চা�খর �কা�ন অিভমানী,
"�ক ব�লিছ�লা প�ৃীরা�জর ম�তা



�ঘাড়ায় �চ�প ম�নর �কা�ণ চ�িপ
িদ�ত ? "

-বকু প�ক�টর কিবতারা…।

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



‘’িকছ�িক বািক র�য় যায়’’

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


