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ফিড়ং কথা
�ক�ট �গল ভা�লাবাসার স�াহ,
সবার আ�বগ বািড়�য় িদ�য়িছল
গত শিনবার �বর হওয়া একটা
িভিডও �যখা�ন একিট �ম�য়র
ভ��র অ�ভি�র মাধ��ম িবগিলত
হ�য়�ছ একিট �ছ�লর মন।
তারপর �সাশ�াল িমিডয়া �ত
িরিতমত ভাইরাল হ�য় �গ�ছ �সটা,
আর নানা মিুনর নানা মতামত
�াপন।



পাঠ�কর ম�ব�

“এই �থম �কান ম�াগািজন
ফ�টা�াফার �দর কথা �ভ�ব�ছ
অত�� ভা�লা িবষয়, �য�কা�না
�থম সািরর ম�াগািজন এর সা�থ
ত�ল�-মলূ� লড়াই চালা�ত পার�ব”

-অরিব� রায়, �কাচিবহার।

“�নট ফিড়ং খবু ভা�লা লাগ�ছ,
��ভ�া রই�লা আমার”

-দী�পশ ব�য়া,
মািলগাও, আসাম।



�পাঁড়া বাঁিশ
সাহানরু হক

�ভা�রর �শ�ষ সিূয��মামা �যই না
ঊ�িক �দয়

মা�য়র ডা�ক �ছা� �সানার িদন
�য �� হয় ।
খবু যত�ন মা �য তাঁ�ক
ভা�লাবাসার মায়ায়

সারা জীবন ধ�র রা�খ সখু
আচঁ�লর ছায়ায় ।
িন�জর কথা ভাব�ত বল�ল �দিখ



�শ�ষর �বলায়

মা�য়র নািক �পট ভ�র�ছ �ছা�
�সানার �খলায় ।
এই জগ�ত �ব�ঁচ থাকার যত ক�
যাতনা

িপতা হারা�না �ছ�ল�ক মা বঝু�ত
িদল না ।
মা�য়র দঃু�খ সখু কুঁিড়�য় �স যখন
বড় হল

বঝুল না তাঁর �িত�িব মা�য়র
ক�� িছল ।
�ছ�ল আজ�ক ব�ল ওমা বড় হ�ত



চাই

ত�িমআমায় বল�লআিম শহ�র�ত
যাই ।
মা �কা�নািদন �ছ�লর কথা
�ফল�ত পা�র না

তাই �তা তাঁ�ক পাঠায় শহর বঝু�ত
�পল না ।
িদ�ন িদ�ন িদন ফুঁরা�লা �ছ�ল
আজ �মার �কাথায়

িনরীহ মা �য �কঁ�দ ম�র �ছ�ল
হারা�নার ব�াথায় ।
��শ�নর �চৗকািঠ�ত সকাল



সাঁ�ঝর �বলায়

�কউ িক জা�না �ছ�ল আমার
�কান শহ�রর �মলায়।
কুঁ�ড়ঘ�র �ত মা�য়র �সসব ক�
যাতনা।
শহ�রর ওই অ�ািলকার �ছ�ল
বঝুল না ।
িদন ফুঁির�য় মাস গড়ায় তবু
মা�য়র মন

�ছ�ল বিুঝ িফ�র এল ভাব�ছ
�তী�ণ ।
এই জন�ম �সই মা�য়র ওই �পাঁড়া



বাঁিশর ডা�ক

�ছ�ল �য আর িফর�ব না তাঁর �ক
�বাঝা�ব তাঁ�ক ???
(এক দঃুখী মা�য়র �বদনা �ক
উ��শ� ক�র)

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।



িব�ক�লর বিৃ�
শাহীন ইমিতয়াজ

লাজকু বিৃ� রাগ হ�লই গ�ীর
ম�ুখ িফ�র তাকায় ৷ বিৃ� �য�না
ইত�ত নববধ;ূ অকার�নই মখু
এড়া�না ৷

চ�প! �কৃিত রাগ কর�ব৷রাগ
কর�ল �য আর �তা�ক িন�য় �লখা
হ�বনা৷ �বশ ম�ন প�ড় �থম বিৃ�
পা�য় �তা�ক �দখা; আরআমার
�থম কিবতার স�ৃ৷ কিবতায়



�রাজ বিৃ� পাই; তা �স আ�ব�গ
�হাকআর উৎফু�! এখন িমলন
রা�তর বিৃ� হ�য় আিম দরূ হ�ত
আজও ঝির �তামার জানালা
�ব�য়৷ �সইআমার িব�ক�লর বিৃ�
হাির�য় �ফ�লিছ মান�ুষর িভ�ড় ৷

এই বিৃ�র িদ�নই �তার সা�থ
আবার �দখা একটা বাঁকা
হািস�ত৷ �তার সংসার �ভজা বিৃ�
পা�য় হা�ত ছাতা িন�য় পাশ �ক�ট
চ�ল �গ�লা৷ অ�চনা ব�ি� �তা�ক
�বা�ঝ? এই ��টা আর করা হ�য়
উঠ�লা না৷ আমার চ�ণ��কশ �ব�য়



একিব� বুিৃ�ছানা ক�পা�ল
পড়�তই ভাবনা ��তার িবনাশ ৷৷

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



ধারাবািহক কিবতা

আ�স�ুখরআধিুনকতা
িলিপ সাহা

িক� যারা ��শ�ন�ত িদিব� থা�ক
�াটফ�ম��ত-

কুকুর-িবড়াল িন�য় সা�থ হাওয়ায়
কাঁ�প ঝড়-বিৃ� শী�ত,

এভা�বই যা�দর রাি�যাপন

�কানিদন িক তা�দর �ভ�বছ
আপন?

ব�া�চলর? �তা িক হ�য়�ছ



কর�ছা ��া�ট �ম �শয়ার,
গব�ক�র বল�ছা আবার এ�কই

ব�ল ‘িলভ ট��গদার’!
িব�য়টার আর িক ��য়াজন?
�তামরা �তা আপ�ড�টড ভীষণ!
িলভ ট��গদার চল�ছ চলকু,
শরীর িব�কাও যা�র-তা�র,

�ডা� �কয়ার ওই �লা�কর কথায়।
ম� �লা�ক বল�ছ বলকু!

ত�ব আিম �স�ক�লই ভা�লা,
চাই না হ�ত আধিুনক।



মনষু��হীন �হ মানবজািত
�তামা�র জানাই ‘িধক’।

( সমা�)

�ি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� িফির�য় �দ
জাহা�ীর �হা�সন

বস�আমার �া�র
বস��র হাওয়া আমায় না�ড়
আিম িকভা�ব �বাঝাই তা�র
আিম �য �তার আপন �কউ না�র
তাই �তা ত�ইআমা�ক �ছ�ড় যািব
মা� দিুট মাস প�র
�দখ �তার হাওয়ায় আমার মনটা
উ�ঠ�ছ ন�ড়
বল ত�ই �কান ম�ুখ আমায় যািব
�ছ�ড়
�তা�ক ছাড়া আিম অসহায় �য �র
যিদ �য�তই হয় তাহ�ল �কন ত�ই



আমার মনটা িনিল �ক�ড়
�দ�ড় আমায় �দ�ড়
আমার �সই পরু�না িদন ��লা
িফ�র
ত�ই চ�ল যািব যা িক�আমার
িদন��লা িফির�য় �দ না�র।



ছিব ও ভাবনা

�বাধন না িবসজ�ন। ���িল সহজ িক� উ�র
অজানা।
িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
মাল�ীপ এর পয�ট�ন
অি�রতার �ভাব।
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।
 ি�য়া বািরয়ার এর িব��� এফ
আইআর দা�য়র।
 িব�য় কর�ছন অ��িলয়া
ি��কট দ�লর অিধনায়ক ি�থ।



দি�ণআি�কার িব���
িসির�জ ৪-১ ব�বধা�ন এিগ�য়
�গল ভারত।



�দ�য়র িচরকুট
িলখ�ছন- অনপুম িম�

�বশ ক�য়কটা �নট ফিড়ং

সংখ�ায় িলখলাম "�দ�য়র
িচরকূ�ট "।অ�ন�কর সমস�ার
সমাধান হয়ত কর�ত �প�রিছ,
আগামী �ত হয়তআরও সমস�া
সমাধা�নর �চ�া করব।অ�ন�কর
সমস�ার সমাধান কর�ত পািরিন,
�� ��লা র�য়�ছ ধী�র ধী�র
উওর �দব।আমা�দর �নট ফিড়ং
এর সদস�, আমার এক ভাই



ব�লিছল যিদ সাই�কালিজর

�কা�না সমস�া িন�য় িকছ�িলিখ
ত�ব ভাল হয়, আজতাই িলখিছ,
বত�মা�নর একিট সাধারণ সমস�া
অবসাদ িন�য়।
আজ�কর ব�� জীব�ন অ�ন�কই
িশকার হি� অবসা�দর, িব�
�া� সং�া-র ম�ত ২০২০ �ত
মানিসক অবসাদ অতীব
�িতকারক অসখু হ�ত উঠ�ব।
অত�িধক চাপ, ব��তা, জীবন ও
স��ক�জিটলতা, পন��িুখনতা
ইত�ািদর ফ�ল মানষু আজ এর



িশকার। মিহলা�দর সমস�া আরও
�বশী। এর �থ�ক মিু� পাবার
জন� ক�য়কিট

িটপস ত��ল ধরলাম ----
১, অিধক �ত�াশা নয়, অ��ত
খিুশ থাকুন।
২, িন�জ�ক �চনা সবসময়

জ�রী। িন�জর �যাগ�তা ও
�মতা স��ক�সিঠক ধারণা
রাখনু।
৩, সবসময় মন-�ক ভারিবহীন
রাখার �চ�া ক�ন।



৪, জীব�নর �িতিট পয�া�য় সিঠক
পিরক�না ক�ন। সিঠক
পিরক�না থাক�ল �য �কান কাজ
সহজ হ�য় যায়, অযথা চা�পর
সিৃ� হয়না।
৫, ভয় পা�বন না।অযথা ভ�য়র
ফ�ল �টনশ�নর জ� হয়, যা
মানিসকভা�ব িবপয�� ক�র
�তা�ল। ভয় �ক জয় কর�ত
িশখনু। িন�জর ওপর িব�াস
রাখনু।
(চল�ব )



মিু�
ছিব ধর

মিু�আকঁ�ত �চ�য়িছলাম

ন���র সীমানা আকঁ�ত �চ�য়
�প�য়িছ অ�মতা ,
�জানািকরআ�লায় ছ�ঁ�য় �প�য়িছ
আ��বদন,
দহ�নরআ�লায় পার ক�রিছ

অ�নক রাত l

অ�র�লা�ক চল�ছ ভাঙাগড়া ,



অদশৃ� তানপরুায় �ব�জ চ�ল�ছ -
আ�রাহন অব�রাহন l

�া� িবভাবরীর আ�া�ন

সাড়া �দয় �ভরবী ,
সহসা �ব�জ ও�ঠ অনাদায়ী
�বহাগ ,
মিু�আ�স স�ুর স�ুর l



আজও ভা�লাবািস
সিুবনয় িব�াস

আিম, ত�িম দজু�ন িম�ল বিৃ��ত
আজ িভিজ,
স�ী আমার হ�ব নািক? বল �ধু
রািজ।
ই�� িছল �তামার হা�তর�শ�
পাবআজ,
ম�ুখ বিুঝ ফু�ট উঠ�লা
ল�াপাতার লাজ?
�রশিম চ�িড় হা�ত থাক�ব আর



চ��ল �বিল ফুল,
�তামায় আিম িচন�ত ,�বিশ
কিরিন �তা ভ�ল।
িমি� �তামার ম�ুখর হািস, িমি�
ব�বহার,
এই িজিনসিট কা�রা কা�ছ পাইিন
আ�গ আর।
িলখ�ত িলখ�ত �চা�খর �কানায়
জ�ম �গল জল,
আমার ভালবাসার িক এটাই হল
ফল?
ম�নর ক� ম�ন �র�খ আজ ব�স



আিছ,
�তামায় আিমআজও িক� খবু
ভালবািস।



রা�া-বা�া
কড়াই মাটন�

উপকরন: খািসর মাংস ২০০ �াম,
�পয়ঁাজ বাটা এক �টিবল চামচ,
রসনু বাটা এক �টিবল চামচ,
আদা বাটা এক �টিবল চামচ,
জয়ফল-জয়�ী বাটা আধা চা
চামচ, �গাটা িজরা এক চা চামচ,
হলদু �ঁড়া এক চা চামচ, মিরচ
�ঁড়া এক চা চামচ, �পয়ঁাজ কুিচ
দইু �টিবল চামচ, আদা কুিচ এক
চা চামচ, ট�ম�টা কুিচ এক কাপ,



চীনাবাদাম বাটা দইু চা চামচ,
ধ�নপাতা কুিচ সামান�, কাঁচা
মিরচ কুিচ পিরমাণ ম�তা, �তল
পিরমাণ ম�তা ও লবণ �াদম�তা।
�তরীর িনয়ম: �থ�ম খািসর মাংস
ধ�ুয় পািন ঝির�য় রাখনু। এবার
একিট কড়াই�য় খািসর মাং�সর
স�� �পয়ঁাজ বাটা, রসনু বাটা,
আদা বাটা, জয়ফল-জয়�ী বাটা
ভা�লাভা�ব িমিশ�য় িস� বিস�য়
িদন। �মাটামিুট িস� হ�ল চ�লা
�থ�ক নািম�য় রাখনু। এবার
একিট কড়াই�য় �তল িদ�য় �গাটা



িজরা �ফাড়ন িদন। এরপর হলদু,
মিরচ, �পয়ঁাজ কুিচ, আদা কুিচ,
লবণ ও ট�ম�টা কুিচ িদ�য়
িকছ��ণ ভাজনু। প�র চীনাবাদাম
বাটা িদ�য় সামান� পািন িদ�য়
কিষ�য় িস� খািসর মাংস��লা
িদ�য় িদন। তারপর ভাজ�ত
থাকুন। ধ�নপাতা কুিচ, কাঁচা
মিরচ কুিচ ছিড়�য় ভাজা ভাজা
হ�য় এ�ল চ�লা �থ�ক নািম�য়
�পালাও�য়র স�� গরম গরম
পির�বশন ক�ন দা�ণ স�ুাদু
কড়াই মাটন।



���মই মিু�
�রজওয়ানআলী

আিম �তা �ধ 'ু��ম' িলখ�ত চাই,
লাল কািল�ত

পীিড়তরা কষাঘাত ক�র �চতনায়
িন:শ��।

আিম িলখ�ত চাইনা তা�দর িন�য়,
�যসব িশ�র

রা�ায় ঘর বািড়, �নাংরা শরীর
শী�ত কাঁ�প,



পথকুকু�রর সা�থ সখ�তা, দরূ�
বা�ড় উি���র দখ�ল।

আিম িলখ�ত চাইনা �সইসব
অসহায় নারীর গ�

যারা �িতরা�ত মাতাল �ামীর
কা�ছ ধিষ�ত হয়

দশবার, �ছড়া শরীর িন�য় কাঁ�দ
ঘ�রর �কা�ন ব�স।

আর িন�পায় হ�য় �দাষ �দয়
অদ�ৃ�ক।



আিম িলখ�ত চাইনা উ��
সম�য়র ধরমীয় িব��ষ

�যখা�ন �ািল�য় �দওয়া হয়
কাঁচামানষু,

পাশিবকতার িব��� �মৗন িমিছল,
বাতা�স অধর�মর ছাই।

�যখা�ন ব�ৃা িবধবা মা ঘরছারা
হয় �ছ�লর দাপ�ট

কৃ�প��র রা�ত, �শষ িন:�াস
জানায় ব�ুক

ত��ল এ�নিছলআ�াকু�ড় �থ�ক,
আদ�র লালন ক�রিছল।



িক হ�ব এই ��মহীন পিৃথবীর?
ভাষায় �ধ চুকমিকরআ�ন,

ধমকািন, �বস�ুর গান,
তাই আিম �ধ 'ু��ম' িলখ�ত চাই,

লাল কািল�ত।
�সই ��ম ঝ�র প�ক তা�দর

উপর, ও�দর উপর
আর তারপর চ�ম খুাক।



�ু�
উ�ল বম�ন

আিম একজন ত�� মা�

এই বটব�ৃ মা�ঝ,
আমা�ক এ�কবা�র ত�� �ভ�বানা

এই বহৃৎ সমা�জ ।।
হামা�িড় িদ�য় আিম

চ�লিছ সাম�ন এিগ�য়,
অ�নক দরূ �য�ত হ�ব

থাক�বা না আর িপিছ�য় ।।
�ছাট �ছাট কাজ িদ�য়



�র�খ যা�বা পিরচয়,
আগামীরা অনসুরণ কর�ব তাই

ভািবনা এটাই িনঃ�য় ।।
�ছাট বড় সকল�ক িন�য়

আমা�দর এই পির�বশ,
�ু��র মা�ঝই �িতফিলত হ�ব

ঘট�ব বহৃৎ এর উ��শ ।।
�ছাট�ক �কউ �ভ�বানা �ছাট

�ু��র মা�ঝই বহৃৎ,
এই �ছাটরাই গ�ড় ত�ল�ব একিদন

ভিবষ�ৎ জগৎ ।



‘’ঝুম�কা জবা’’

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


