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ফিড়ং কথা
শী�তর দাপট ক�ম এ�স এখন
�ীণ, আকা�শ বাতা�স বস��র
বাত�া বিুঝ�য় িদ�� বস�আস�ত
আর �বিশ �দির �নই। তাই কুঁিড়
ফুল িহ�স�ব ফুট�ত চাই�ছ।আর
একটা দি�ণা হাওয়ায় ভ�র
যা�� মন।আর হ�াঁ ঘিুড়
ওড়া�নার িদনআস�ছ �দ�খা
আবার এই হাওয়ায় �ভ�স �তামার
মন না উ�ড় যায়।



পাঠ�কর মতামত

“�বশ ভা�লা িচ�া ভাবনা”
-পলাশ রায়, িদনহাটা।

“ফিড়ং ফিড়ং ক�র রিববা�রর
িদনটা �ক�ট যা��”
-পিু�তা পাল, �কাচিবহার
“ক�লজজীব�নর ���মর কথা
ম�ন কির�য় �দয় কিবতা ��লা,
ত�ব গ��র সংখ�া বা�ক, এটাই
আবদার।“
-ি�িদ�বশ রায়,�কালকাতা



�িৃত
িলজা �ামািণক

অ��ত এই রাি��বলা,
সারািদন ব��তায় ভ��ল থাক�লও

িঠক ম�ন প�র এই রাি��বলায়।
ম�ন প�র যায় �সই �িৃত��লা,
যখন �তামার মনআমা�ক সাজায়
।
রা�তর এই গভীর অ�কা�র

মন �ধ বু�াকুল হ�য় কাঁদ�ত চায় ।
ই�� ক�র সব �ছ�ড় �তামার



কা�ছ চ�ল যাই ,
িক� হঠাৎ ম�ন প�র �তামার
�দওয়া ক���লা।
তখনই মন�ক �বাঝাই

�য ত�িমআমার নও।
তবওু �িতিট রাি��বলায়

�তামার আমার ���মর

�িৃত �রাম�ন হয়।



 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।



�মঘ বািলকার জন�
কৃ��� নুাগ

ছা�দ দাঁিড়�য় আকা�শ �ম�ঘর
িদ�ক তািক�য় িছল কৃষাণ।ু
আকা�শ �ভ�স যা�� �ম�ঘরা।
িসিড় িদ�য় উপ�র উ�ঠ এল ব�ু
�গৗতম।
-িক খবর বস।্ মডু চা�া �তা?
-�ম িঠকইআিছ।
-তা ছা�দ দাঁিড়�য় িক করিছস?
�সই ��া�পাজ �ডর িচিঠর
অ�প�া।



-না �র।
-ত�ব।
-আক�শর িদ�ক দ�াখ, িক স�ুর
�ভ�স যা�� �ম�ঘরা।
-তা অই �ম�ঘ�দর �কান
একিট�তই বিুঝ ব�স আ�ছ �তার
�মঘবািলকা। (হািস) সির ভাই
একট��জাকস মারলাম। ত�ই িক�
কখনই বিলসিন �ক এই
�মঘবািলকা?
-বাদ �দ না ভাই, প�র একিদন
�তা�ক �দিখ�য় �দব। তা ত�ই



এখনও �টিড িকন�ত যাস িন?
-িডসাইড কর�ত পারিছ না িক রঙ
এর �দব ও�ক। একট��হ� কর
না।
-আিম?
-�ম ত�ই, ত�ই িক রঙ এর িদিতস
�তার �মঘবািলকা�ক। হলদু না
�গালাপী?
-�কানটাই নয় �র,আস�ল ওর
ল�া�ভ�ার খবু ি�য়।আর ত�ই
িজ��স করিল না আিম ছা�দ িক
করিছ, আিম �দখিছআমার



পাঠা�না �টিড টা ও �পল িক না?
-ত�ই �টিড পাঠািল িক ভা�ব, আজ
�তা শিনবার। �মঘিপ�য়ান�দর
ছ�িট।
-জািন �তা তাই �তা একটা সাদা
পায়রার কাগ�জ ল�া�ভ�ার ম�ুড়
উিড়�য় িদ�য়িছ অইআকা�শর
ব�ুক।আর বাতাস �ক ব�ল
িদ�য়িছ, ভাই বাতাস �মঘবািলকার
জন� নরম �পজা ত��লা�ম�ঘর
সা�থ আমার ভা�লাবাসা িমিশ�য়
একটা �টিড বািন�য় িদ�য়া।আর
পায়রার পা �থ�ক অ� অ� ক�র



আমার ভা�লাবাসার রং
ল�া�ভ�ার িম�শ �তির হ�য় যা�ব
আমার ভা�লাবাসার ভা��ক।
-না ভাই যিদ �কানিদনও �তার
�মঘবািলকার সা�থ আমার �দখা
হয়, আিম ব�ল �দব �মঘবািলকা
আমার ব�ুিটর ম�তা �তামা�ক
আর �কউ এত ভালবাস�ত পার�ব
না।
দজু�ন �হ�স ও�ঠ।
"আিস �র " ব�ল চ�ল �য�ত �নয়
�গৗতম।



"তা িক রঙ িনিব, হলদু না সাদা?
"�� ক�র কৃষাণ।ু
- আমার ভা�লাবাসার মানষুিটর
ি�য় রঙআিমই খ�ুজ িনই িগ�য়,
আিস ভাই "।
চ�ল যায় �গৗতম।
আকা�শ �ম�ঘর িদ�ক তািক�য়
থা�ক কৃষাণ।ু



ধারাবািহক কিবতা

আ�স�ুখরআধিুনকতা
িলিপ সাহা

স�ুখই কাটাও এিস ��ম,
��া���টর উ�তা আর

আরাম ঘ�ুম।
িক� যারা �ছঁড়া কাঁথায়

��য় কাঁ�দ িখ�দর জালায়,
যা�দর একিটই জীণ�ক�ল

আর ভা�া বািটই একমা� স�ল



�ভ�বছ িক তা�দর কথা?
তা�দর ব�ুক কত ব�থা?

‘হট’ এ� ‘�সি�’ তকমা �প�ত
�পা� কর িন�জর ডািট�ছিব।

চ�ািটং এ ম�জা পর-প�ু�ষর স�ন,
ঘিুম�য় যখন থা�কন হািব।

( চল�ব )



অ�দতূ
শাহীন ইমিতয়াজ

িনভ�য়া ত�িম �দখ�ত িক পাও?
িনভ�য়া ত�িম �ন�ত িক পাও?
শহরতলী �িত�িন ঢাকা
�মামবািতরআ�লা।
বিৃ� প�ড় কামদিুনর শরীর জ�ুড়
�চ�প থাকা িহং� শরীর
�লাকল�ারআড়া�ল,
এ বথৃা জ� শাস�কর হাততািল�ত
গড়া
ঘ�রর �কা�ন িনব�াক্ �চাখ
�খাঁ�জ আজওজনমান�বর
মানবতা ৷



�য শরী�র আধিুনকতার �দাহাই
�য শরী�র মদ��পর �দাহাই,
�ংস �হাক রা�দতূ
এই শরী�রই এই শহ�ররই
হও নব অ�দতূ ৷৷

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



ছিব ও ভাবনা

এই ঝা চকচ�ক কম��� এর য�ুগ ��ম
হাির�য় যা�� ফু�লর বণ�। হাির�য় যা�� সবুাস,

�জাপিতরাওআজ িনব�ািসত। �মৗমািছর
বদ�ল তাই আজ�মািছ।

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 �বিজং এ বায়দুষূণ কমা�ত
৩০০ �কািট বরা� কর�লা চীন।
যা�ী�দর সরু�া বাড়া�ত নানা
পদ��প �হণ কর�লা �ক�ীয়
সড়ক পিরবহন ম�ক।
প�ভ�ষণ পা��ন ম�হ� িসংহ
�ধািন।
ইি�য়া ট��ডর সমী�ায় �দ�শর
�সরা মখু�ম�ী হ�লন মমতা
ব�ানািজ�।
অ��িলয়ান ও�পন টাই�টল



িজ�ত শীষ��া�নর প�থ রজার
�ফ�ডরার।
দি�ণআি�কার িব���
িসির�জ ৩-০ ব�বধা�ন এিগ�য়
�গল ভারত।

আস� ��ম িদবস উপল��
িন�বিদত অনভু�িত �কাশ�। সকল
��িমক যগুল �নট ফিড়ং এর প�
�থ�ক ��ম ভরা ��ভ�া ��ম
িদব�সর �া�া�লই।



�ছা�টা�দর পাতা

�দবিষ��ঘাষ, স�ম ��িণ



�দ�য়র িচরকুট
উ�র িদ��ন- অনপুম িম�

��- গত এক বছর ধ�র আমা�দর
স�ক�িছল। ক�য়কিদন হল
আমার গাল�- ��� ��ক-আপ
ক�র�ছ। �যসব অজহুাত ও
িদ�য়�ছ তা আিম িন�জও বঝু�ত
পারিছ �যমন- আিম �কান ভা�লা
জব কির না, ওর বািড়�ত িব�য়র
স�� �দখ�ছ ইত�ািদ। ভ�ল�ত
পারিছ না ও�ক, িক কর�বা িকছ�ই
বঝু�ত পারিছ না, আমার �ব�ঁচ



থাকার অি��জন িছল �য �স
এভা�ব হঠাৎ ক�র আমা�ক �ছ�ড়
যা�ব কখ�না ভাব�ত পািরিন।
এখনআমার িক করণীয়?
-নাম �কা�শ অিন��ক।
উঃ অ�নক ঘটনাই ঘ�ট যা
আমা�দর ভাবনার ঊ���। িক�
�ম�ন িন�ত হয়। ত�িম বলছ �য
�তামার �ব�ঁচ থাকার অি��জন
িছল �ম�য়িট, িক� চরম সত� হল
স��ক��াণ িছল না। �স যিদ
�কৃত �তামায় ভালবাস�তা ত�ব
�ছ�ড় �যত না, �তামার পা�শ



থাক�তা। ত��কারণ �ক �য
ক�রই �হাক অিত�ম করত। মন
খারাপ ক�র লাভ �নই, তার �চ�য়
অতীত �থ�ক িশ�া িন�য় এিগ�য়
যাও সাম�নর িদ�ক। সদ� ক�লজ
�শষ হ�য়�ছ �তামার, অতীত না
�ভ�ব সাম�ন তাকাও। সাম�ন
র�য়�ছ উ� িশ�ার স�ুযাগ ও
জীব�নর �িত �িত�ত হবার
হাতছািন তা�ক �হণ কর।অন�
গঠনমলূক কা�জ ম�নািন�বশ
কর।আশা কির পার�ব �বির�য়
আস�ত সমস�া �থ�ক।



��- আমার �ছ�ল িকছ�িদন
আ�গ পয�� পড়া��না �ত ভাল
িছল, িক� হঠাৎ ক�র
অম�না�যাগী হ�য় প�র�ছ িব�শষ
ক�র অং�ক, �কান িক সমাধান
বল�ত পার�বন?
-নাম �কা�শ অিন��ক

উঃ এিট একিট �চিলত সমস�া।
সবার আ�গ �কন এিট ঘট�ছ তার
কারণ

িচি�ত কর�ত হ�ব।অ�নক সময়
পির�বশগত কারণ, িবদ�ালয়গত



কারণ, িশ�ক�কর পির�বশনগত
কারণ ইত�ািদর ফ�লও অনীহা
আ�স। সিঠক কারণ িচি�ত ক�র,
িশ� যা�ত অম�না�যাগী না হয়
তার আ�হ সিৃ�র ব�ব�া কর�ত
হ�ব। পাঠকা�ল আ�হর স�ার
কর�ত পার�ল অম�না�যাগীতার
সমস�া ক�ম যা�ব। এর স��
একট�যিদ সহ�যািগতা ও
সহমিম�তার হাত বািড়�য় �দন
আপনারা

ত�ব িশ� সহ�জই ম�না�যাগী হ�য়
উঠ�ব।



যা পািখ
সাহানরু হক

যা পািখ �তার ব�নর ঘ�র

আর �ব�ঁধ রািখব না,
গ�ড় �ন �তার স�ুখর বাসা

খুঁজ�ছ �য �তার মা ।
এতিদন �য ব� খাঁচায়

আমার �গালাম িছিল,
যাওয়ার প�থ নদীর জ�ল

ক�র িদস �র িবিল ।
ভ��লওআর �কা�নািদন



এপ�থ িফিরস না,
ভ�িলস না �র িকভা�ব �তা�ক

িদ�য়িছ িক য�ণা।
আজআিম �য ব�ুঝ �গিছ �তার

ম�নর �গাপন কথা,
তাই �তা �তা�ক �াধীন করলাম

ভ��ল যা �সসব ব�াথা।
যা পািখ ত�ই িফ�র যা �তার

ব�নরআপন ঘ�র,
এতট�কুও কাঁিদস না

যিদআমায় ম�ন প�ড়।



�হ কিব
জাহা�ীর �হা�সন

�হ কিব,
িক হ�ব আর �লখা �লিখ ক�র

ব�থ��য আজ �তামার �লখা সিব

হ�ব না �কা�নািদনও �তামার নাম

পা�বনা ত�িম �তামার �িতভার
দাম

�হ কিব,
য�ব ত�িম ম�র যা�ব



ত�বই �িতভার দাম পা�ব

ত�বই ত�িম মহান হ�ব

�তামার ছিব�ত মালা �দ�ব

�তামার কিবতা উৎস�ব �ান
�ন�ব।

�হ কিব,
অ��র ত�িম যতইআ�ঁকা ছিব

�ব�ঁচ থাক�ত ত�িম �িতভার দাম
পা�ব না

তা ব�ল ত�িম �তামার কলম



সির�য় �র�খা না

�লা�ক �তামা�ক পাগল বল�ব

তা�ত ত�িম কান িদও না।
�হ কিব,
িল�খ যাও ত�িম অন� কাল

�তামার ভাবনা থাক িন�ভ�জাল

�ক�ট যা�ব একিদন

পাগলািমর এই �বড়াজাল

ম�ন িব�াস রা�খা

একিদন খ�ুল যা�ব �তামার
কপাল।



রা�া-বা�া
�ব�ন কিবরািজ
পািঠ�য়�ছন-ফা�নী পাল

উপকরন: মটন িকমা, আল �ুস�,
�বসন, িডম, �ব�ন, িচিন, ননু,
হলদু, �পয়াজ কুিচ, রসনু কুিচ,
ল�া কুিচ, ধ�ন পাতা, িব���টর
��ড়া।
�তরীর িনয়ম: সবার আ�গ একিট
পা�� মটন িকমা, আল �ুস�, িচিন,
পিরমাণ মত ননু, হলদু, �পয়াজ



কুিচ, রসনু কুিচ, কাঁচা ল�া কুিচ,
ধ�ন-পাতা কুিচ িন�য় ভা�লা ক�র
�ম�খ িন�ত হ�ব। তারপরআ�গর
�থ�ক �ক�ট রাখা ল�া ল�া
�ব��নর িপস ��লা�ক পরু িদ�য়
দ িুপ�ঠ ভির�য় িন�ত হ�ব। একিট
পা�� পিরমাণ মত ব�াসন, হলদু,
ননু, িচিন, িডম ও ফুট� জল িদ�য়
একিট িম�ণ �তির কর�ত হ�ব।
ওই িম�ণট�র ম�ধ� পরু ভরা
�ব�ন ��লা �ক ড�িব�য় িব���টর
��ড়া িদ�য় �কািটং ক�র আবার
একিট পা�� িডম ফািট�য় িন�য়



�কািটং করা �ব�ন ��লা �ক
িড�স ভ�র গরম �তল িদ�য় �ভ�জ
িন�ত হ�ব। পির�বশ�নর জন�
�তির হ�য় যা�ব �ব�ন কিবরািজ।

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



�সিনক�দর জীবন
��সনিজৎ রায়

এতবার য�ু হ�য় �গল, তব যু�ু
�শষ না

আজও এত ক�, য�ু কর�ত
ব�ড়া ক� হয়

��ত�ক �সিন�কর িনঃ�াস �থ�ক,
দ�া�খা, মতৃ�� �থ�ক
উ�ঠ িফ�র যা�� জ�ল��, িফ�র
যা�� �াণপ�ন,



হামা�িড় িদ�য়, ব�ুক �হঁ�ট।

অ�ন�ক শিহদ হ�য়�ছ, দ�া�খা, তবু
মতৃ�� িব�াস ক�র না।
য�ু� হাত�ড় হাত�ড় খুঁ�জ �দ�খ
মখু, ঝড়া মখু।
মাতৃিপতৃ মখু ও�গা, স�া�নর মখু
�দ�খ ও�ঠা-
য�ু �শষ হ�য় �গ�ছ, পরবত�
য�ু�রআ�গ

আবার দালান �কাঠা �তির করব।



রাতঘমু
অতীশ দাস

এ শরীর �কা�না মতৃ�দহ �ঢ�ক
আ�ছ

এ শরী�রর কা�ছই মািটর �গাপন
তথ� আ�ছ,
এ শরীর কখ�না নদী��া�তর
অনকুূ�ল গা িদ�য়�ছ ভািস�য়

কখ�না গা�য় �ম�খ�ছ জীিবত
��িমকার মতৃ ���মর অিভশাপ,
হাত �বালাওআরও হাত বিুল�য়



হীনমন�তা �মশাও র�� �যৗনতার
কা�কা�য�

�বল শী�ত ছ�িট �চ�য় �ৎিপ�
িন�জই িন�খাঁজ,
�ািঘমার পর �ািঘমা ছ�ট�ছ িচ�া

�চা�খর পাতারাও
পর�রিব�রাধী,
এখনআিম িহ�রািসমা হ�তও
রািজ

তব রুাতঘমুট�কু চাই...।



‘’খা�দ�র অ��ষ�ণ’’

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


