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ফিড়ং কথা
শী�তর �শ�ষ বস��রআগমন
�িনত হয়। ফুল ফুট�ব, �কািকল
ডাক�ব ত�বই না বস�কাল। ত�ব
শী�তর �থ�ক �ী��র িদ�ক
যাওয়ার একটা মাধ�ম এই
বস�কাল। এই বস��ইআ�স রং-
এর উৎসব �হািল, �য উৎস�বর
রং রািঙ�য় িদ�য় যায় সক�লর মন
ও �াণ, দরূ হয় বস� �রাগও।



পাঠ�কর মতামত
“অত�� ভা�লা লা�গ িবষয় ও
ভাবনা��লা, এিগ�য় যাও �নট
ফিড়ং”

-�শবাল দ�, �কাচিবহার।
“�নট ফিড়ং খবু ভা�লা লাগ�ছ,
��ভ�া রই�লা আমার”

-দলিজত লামা,
িতনধিরয়া

‘’গ� পড়�ত চাই আরও’’
-দীপা পাল, �কাচিবহার।



�বহায়া বস�
এনামলু হক

এই বস�, �তামা�ক না আিম
আস�ত ক�রিছ মানা;
ি�য়ার ম�ন এখনও অনরুিণত
হয়িন ��ম, �নই িক �তামার জানা ?
�তামার এত উ�াদনা হওয়ার িক
��য়াজন ?
চািরিদ�করআভায় মখুিরত
কু�তান ;
পলাশ-িশমলু-কৃ�চ�ড়ায়আ�ন



ঝড়ার উ�লতা,
বাতা�স ��ম, নয়�ন �নশা,
�ছ�ড়�ছ িব�লতা;
িকশল�য়র তাল িমিল�য় �মরার
��রন,
দিখনা মাতাল হাওয়ায় মন �কমন
করা আ�য়াজন;
হাস�ছ আকাশ, কাঁপ�ছ বাতাস,
উড়�ছ ঝরা পাতা;
রাধাচ�ড়ার ডা�ল ব�স ক�পাত-
ক�পাতী িলখ�ছ ���মর গাঁথা-
এ�সব িব�া �ব� �ক�না �র�খছ



�তামার ব�� ��ণ,
সাদা সা�া ি�য়া আমার এত িক
আর জা�ন?
�তামার এই র�ঙর বাহার পড়�ব
িক তার ম�ন;
পতু�ল �খলায় ব�� �স �য সই-
স�ীর স�ন ৷

�বশ ক�রছ ত�িম এ�সছ ভরা
ফা��নর সা�থ,
�তামার পছ��র বাস�ী শািড়,
িদও ি�য়ার হা�ত;
ঢালয়ুা �খাঁপায় �ব�ধ িদও গাঁদা



ফু�লর মালা,
ম�য়া কুসমু মাদার িদও �খলায়
িব�কল �বলা;
রাঙা �গাধিূলর রি�ম র�ঙ িমি�
বদন ক�র,
িবর�হর এই কিবতাখানা িদও
ি�য়া �যন প�ড় ৷৷



রািঙ�য় িদ�য় যাও
িব�ম শীল

�দালযা�া একিট িহ� �ুব�ব
উৎসব। বিহব��� পািলত �হািল
উৎসবিটর স�� �দালযা�া
উৎসবিট স�ক�য�ু। এই
উৎস�বর অপর নাম বস��াৎসব।
ফা�ন মা�সর পিূণ�মা িতিথ�ত
�দালযা�া অনিু�ত হয়। �দাল
যা�া িন�য় �পৗরািণক অ�নক
কািহনীর ম�ধ� অন�তমিট হল
একবার �ীকৃ� মা য�শাদার



কা�ছ অন�ুযাগ ক�রন �য রাধা
�কন এ�তা ফস�া অথচ িতিন
কা�লা। তখন মা য�শাদা রাধা�ক
রং িদ�য় রািঙ�য় �দওয়ার িনধান
�দন। �ব�ব িব�াস অনযুায়ী,
ফা�নী পিূণ�মা বা �দালপিূণ�মার
িদন ব�ৃাব�ন �ীকৃ�আিবর িন�য়
রািধকা ও অন�ান� �গাপীগ�ণর
সা�থ রং �খলায় �ম�তিছ�লন।
�সই �থ�কই �দাল �খলার উৎপি�
হয়। �দালযা�ার িদন সকা�ল তাই
রাধা ও কৃ��র িব�হআিবর �াত
ক�র �দালায় চিড়�য় কীত�ন গান



সহকা�র �শাভাযা�া �বর করা
হয়। এরপর ভ��রা আিবর িন�য়
রং �খলায় �ম�ত ও�ঠন। �দাল
উৎস�বর অনষু�� ফা�নী
পিূণ�মা�ক �দালপিূণ�মা বলা হয়।
�দালযা�া উৎস�বর একিট
ধম�িনর�প� িদকও র�য়�ছ। এই
িদন সকাল �থ�কই নারীপ�ুষ
িনিব��শ�ষ আিবর, �লাল ও
িবিভ� �কার রং িন�য় �খলায়
ম� হয়। �দা�লরআ�গর িদন খড়,
কাঠ, বাঁশ ইত�ািদ �ািল�য় এক
িব�শষ ব���ৎস�বরআ�য়াজন



করা হয়। এই ব���ৎসব
�হািলকাদহন বা �নড়া�পাড়া না�ম
পিরিচত। উ�র ভার�ত �হািল
উৎসবিট বাংলার �দালযা�ার
পরিদন পািলত হয়।
শাি�িন�কত�ন িব�শষ নতৃ�গী�তর
মাধ��ম বস��াৎসব পাল�নর
রীিত রবী�নাথ ঠাকু�রর
সময়কাল �থ�কই চ�ল আস�ছ।
�সই সা�থ সারা ভারত ব�ষ�ই
সার��র িদনিট উদযাপন করা হয়
রং �খলার মাধ��ম। �ব�ািনক
দিৃ�ভি� �ত বস� �রা�গর



�াদভু�াব �থ�ক বাঁচ�তই এই রং
�খলার উৎপি�। ত�ব রং �খলায়
�চা�খ-ম�ুখ য�থ� সাবধানতা
অবল�ন করা উিচৎ। পির�শ�ষ
বল�তই হয় �খল�বা �হািল রং
�দ�বা না তাই কখ�না হয়?

�নট ফিড়ং িটম এর প� �থ�ক
সবাই �ক জানাই �দাল পিূণ�মার
আগাম রিঙন ��ভ�া।



ই�� ক�র
তিনমা দ�

ই�� ক�র �ম�ঘর সা�থ

একট�কথা বিল

তাল িমিল�য় হাওয়ার সা�থ

এিদক ওিদক চিল।
ই�� ক�র পািখ হ�য়

আকা�শ যাই উ�ড়

�দখ�ত পা�বা জগৎ টা�ক

দ’ু�চাখ জ�ুড়।
ই�� ক�র যাই িম�শ যাই



�কৃিত মা�য়র সা�থ,
চাঁ�দরআ�লা �কৃিতর �প

�দখ�ত মধরু রা�ত।
ই�� ক�র নদীর তী�র

ভাসাই �সানার তরী,
ঝগরা িব�ভদ ভ��ল িগ�য়

নত�ন িদনিট গিড়।



মশার অিভ�যাগ
জাহা�ীর �হা�সন

ঘ�র িমিটিমিট ল��নরআ�লা
�ল�ছ রা�তর খাওয়ার এখনও
�তির হয়িন।আিম খা�টর উপর
ব�স ভাবিছলাম �য আিম যিদ
তাল গাছ হতামআকাশ ছ�ঁ�ত
পারতাম িকনা। হঠাৎ আমার
কা�নর কা�ছ �ভাঁ �ভাঁ শ� �ন�ত
�পলাম, ভাবলাম তাল এখনও
ধরলই না তা�তই মািছর এত
তাল।অতঃপরআরও একবার
�সই শ�, বাধ ◌� হলাম �দিখ
একিট মশা, মািছ নয়। দ'ুহাত ত��ল



মার�ত �গলাম, হা�তর ফাঁক িদ�য়
�বিড়�য় এ�স �টিব�ল ব�স আমার
িদ�ক িজ�াস দুিৃ��ত তািক�য়
রইল। ভাব �দ�খ ম�ন হ�লা �যন
আিম খ�ুনরআসািম, আর এই
�ু� মশািট িবচারপিত, এখনই
বিুঝআমা�ক ফাঁিসর সাজা
�শানা�ব। তার �ভাঁ �ভাঁ আওয়াজ
আরও বিৃ� �পল, �কন জািন ম�ন
হ�লা আমা�ক িকছ�বল�ত
চাই�ছ। একট�ম�না�যাগ িদ�য়
�নলাম- আ�া ত�িম িন�ই
জা�না জীব হত�া মহাপাপ।
আিম- হ�াঁ জািন।
মশা- তাহ�ল একট�আ�গ �য ত�িম



আমা�ক হত�া কর�ত যাি��ল।
ত�িম জা�না আিম যিদ �তামার
না�ম থানায় এফ.আই.আর কির
তাহ�ল �তামার �জল হ�ব,
এমনিক ফাঁিসও হ�ত পা�র।
আিম �তা হতবাক!! মশা
ব�ল িক ??
আবারআমার কা�নর কা�ছ এ�স
�ভাঁ �ভাঁ ক�র বল�ত �� করল,
আ�া এই �য ত�িমআমা�ক হত�া
কর�ত যাি��ল, আমার অপরাধ
িক �িন, আিম �তামার র� খাি�
ব�ল, তাহ�ল ত�িম যখন ভাত খাও,
তখন যিদ ধান গাছিট এ�স
�তামা�ক িপিট�য় হত�া ক�র, তখন



ত�িম িক কর�ব বল।জািন বল�ব
�সটা �তা আমা�দর খাদ�, ত�ব
র�ও �তা আমা�দর খাদ�। কত
��নিছ মানষু ���ায় র�দান
ক�র, আবার যখন র� পরী�া
ক�র ডা�ার �তা আমা�দর �থ�ক
অ�নক �বিশ র� �নয়, কই তখন
�তা িকছ�বল না। তখন �তা
�সটা�ক সমাজ �সবা িকংবা
অস�ুতা ব�ল চািল�য় দাও। ত�ব
আিম �তা �তামার কা�ছ খবু �বিশ
র� চাইিন, মা� এক �ফাঁটা।
তাছাড়া �তামার শরী�র বাড়িত
র� থাক�ল তা �তামার প��
�িতকারক। তার �থ�ক বরং



একট�সমাজ �সবা ক�রা,
আমা�দর�কই �খ�ত দাও দ�ুবলা।
আমা�দর ম�তা জীব�ক
হত ◌�ার অপরা�ধর �তা �কা�না
শাি� �নই �তামা�দর সংিবধা�ন,
যিদ থাক�তা তাহ�ল হয়�তা
পিৃথবীর �ায় সব মানষুই মশা
মারার অপরা�ধ ফাঁিস�ত ঝুলত।

আিম �তা অবাক হ�য় ব�স
আিছ,আর মশািট এক িনঃ�া�স
সব ব�ল চ�ল �গল।



ছিব ও ভাবনা



বত�মা�নর এই ঝা চকচ�ক কম��� এর
সমাজ �যন এক িবরাট সাপ ল�ুডার �বাড�।
আমরা �ধ চুাই মই �ব�য় ওপ�র উঠ�ত।
আরওআরও ওপ�র ও�ঠা, ��য়াজ�ন অন�
কাউ�ক নািম�য়। এই ওপ�র ওঠার উদ�ম
�নশায় �ধ চুাই শট�কা�টর মই।আর তার
ফ�ল জ�ুতা �জাড়া বারবার হয় মিলন
কখনও ধ�ুলা, বািল বা র� �ল�গ। �সই
�ল�গ যাওয়া র��র দাগ, কা�লা কািল�ত
ম�ুছ আমা�দরআবার ভ��ব�শ দাঁড়া�ত
সাহায� ক�র একদল মানষু দশ বা কুিড়
টাকার িবিনম�য়।

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 িশ�ক�দর অ� িদ�ত সওয়াল
�া��র।
 িসিরয়া িন�য় সরব রা�প�ু।
মখু খ�ুল িবত�ক�জড়া�লন
রাওয়াত।
তদ�কারী�দর সাম�ন হািজর
হ�বন না জানা�লন নীরব �মাদী।
 ি�য়া বািরয়ার িব��� মামলার
�িগতা�দশ জানা�লা আদালত।
 �চাট �প�য় আই িপ এল এ



�খলা অিনি�ত ি�স িল�নর।
বয়স �ক হাির�য় শীষ��া�ন
রজার �ফ�ডরার।
দি�ণআি�কার িব���
িসির�জ ৫-১ ব�বধা�ন িজ�ত
�গল ভারত।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

�দখ�ত �দখ�ত ২৫িট সংখ�া হ�য়
�গল �নট ফিড়ং এর, আরও
নবকলব�র ছিড়�য় প�ক এর
নাম।আডডা বস�ছ অ�নক িদন
পর, একখানা আডডা হ�য়িছল
বই �মলা সংখ�ার �কাশ
অন�ুা�ন। গান- কিবতা-গ��
জমজমাট িছল �সইআডডা।
অ�নক নত�ন ব�ু হ�য়িছলআডডা
-�ত, আন��র কথা �স আডডা



ব�সিছলআমার বািড়�ত, আবার,
সক�ল সি�িলত হব, অজানা
মানষু জানা হ�য় উঠ�ব, নত�ন
নত�ন ভাবনার �কাশ ঘট�ব, এক
পিরবার�রর সক�ল িম�ল আন�
দঃুখ ভাগ ক�র �নব।অ�প�ায়
রইলাম �সইআডডার।
গত স�া�হ অবসাদ িন�য়
আ�লাচনা করিছলাম, এর �থ�ক
মিু� �স�� িকছ�িটপসও ত��ল
ধ�রিছলাম, এ স�া�হও �তমন
িকছ�িটপস ত��ল ধরলাম-
৬. সব সময় হ�াঁ নয়, দরকা�র না



বল�ত িশখনু।অ�নক সময় হ�াঁ-ও
অবসা�দর কারণ হ�য় দাড়ায়।
সাধ�র বাই�র কাজ কর�ত িগ�য়
অ�নক সময় সমস�ার সিৃ� হয়
ফ�ল হতাশার জ� হয়। সা�ধ�র
ম�ধ� �থ�ক হ�াঁ বা না বল�ত
িশখনু।
৭. সক�লর স�� ভা�লা স�ক�
রাখার �চ�া ক�ন। এ�ত ভা�লা
থাক�বন।
৮. িন�জর পছ� অনসুা�র শখ
িনব�াচন ক�ন। শখআপনা�ক
ভা�লা রাখ�ব।



৯. �যাগ-ব�ায়াম ক�ন। িনয়িমত
�যাগাভ�াস শরী�রর জন�
উপকারী।
১০. অ�ন�র কথা �ননু, মতামত-
�ক ��� �দবার �চ�া ক�ন।
��য়াজ�ন �� এিড়�য় চলনু।
এছাড়া, িনয়িমতআডডা �দওয়া,
�খলাধ�ুলা করা, গান �শানা
ইত�ািদও মন�ক চাপম�ু রাখ�ত
সাহায� ক�র।আজ থাক�লা
এতট�কুই।আগামী সংখ�ায় আরও
িবশ�দ আ�লাচনা করা যা�ব।
অ�নক ��ভ�া রই�লা �নট



ফিড়়ং সদস�-সদস�া�দর জন�।
�কা�না সমস�া থাক�ল জানা�বন
ইনব�-এ, উ�র �কািশত হ�ব
এই িবভা�গই �সই সা�থ
�গাপনীয়তাও র�া করা হ�ব।
ভাল থাকুন স�ু থাকুন।



�িত�িত
সাহানরু হক

আজআমা�দর �দ�শ যত
রাজনীিত চল�ছ

সব �নতারাই �যন সাধারণ
মানষু�দর ছল�ছ।
�য ��রনার আ��য় তারা আজ
রাজপ�থ

�সই ��রনা ভ��ল িগ�য় আপন
স�ুখ মা�ত।



অতীত এর এই ��ভাঙা দরু�
গিতপথ

�কা�না এক �দবদতূ এ�স করত
যিদ বধ।
এই �দ�শ�ত িফ�র আসত
�গ��লা�কর হািস

রাজনীিতর এ ছলনা�ত থাকত না
দাসদাসী।
�কউ �বা�ঝনা সখু হারা�না
মান�ুষর সব ব�াথা

সবই �যন ভাব�ল লা�গ গ�আর
�পকথা।



জািনআজ এ �াধীন �দ�শ
�াধীনতার অভাব

সব মান�ুষর কা�ছইআ�ছ এই
পরাধীনতার জবাব ।।

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/9mSvy2b
U8mz1JvJI57AZt2 এই িল� এ ি�ক
ক�ন।



রাত �পাষাক
শাহীন ইমিতয়াজ

�স�তঃ ভ�িমকা- এই রহস�
গ��র হাজার �� থাক�বই
�াভািবক৷ �কা�না এক বা�ব
ঘটনার পির��ি��তই �লখার
�চ�া৷ যিদও গ�� আধিুনকতার
সাদশৃ� খুঁজ�ল তা বথৃা �চ�া হ�ব৷
সময়কাল িঠক �রিডও-
সাই�ক�লর যগু বলা যায় ৷ গ��
সনাতনধম��ক �কা�না �কার
�হয়তা করা হয়িন৷ এমন হাজার



হাজার �� �লাক ল�া,
স�া�নর জন� মতৃ��শয�া হ�য় ও�ঠ
৷ আিম পিরজন�দর অ�বধ
স�ক��কও মান�তা িদি� না৷ �ধু
িনয়িত মান�ুষর জীব�নর ক�তা
ব�ড়া জিটলতা সিৃ� ক�র এবং তা
প�রা��ণই িদক বদ�ল �দয়,
তারই উপ�াপন ৷

-স�া� উ� ব�ি�� স��
পিরবা�রর একমা� প�ু শচী�৷
জ�ল��তই �সানার চামচ ম�ুখ৷
�দখ�তও রাজপ�ু, �ভা�বও ধীর
৷ উ�মাধ�িম�ক উ�ীণ�হওয়ায়



শচী��র বাবা তা�ক সাই�কল
উপহার �দন৷ তা িন�য় দশ-বা�রা
�া�ম কানাকািন- ‘শচী��র নত�ন
সাই�কল �দ�খিছস?’ আয়না
লাগা�না তা�ত আ�রা ক�তা কী!
শচী�ও িদিব� গ�ীর �কৃিতর
�ভাব ৷ হ�বই বা না �ক�না?
�া�ণ জিমদার সম একমা� প�ু
ব�ল কথা ৷

ক�লজ পড়া কালীন তার
একমা� ব�ু িছ�লা তার ��ল
�হডমা�া�রর �ছ�ল অিম�তর
সা�থ৷ সম�আন� উ�াস



অিম�তর সা�থই ভাগ কর�তন৷
শচী� কাকা�তা �বান বনলতা�ক
স�� ক�র ক�লজ �য�তন৷
বনলতাও িছল সমবয়সী৷ অিমত
�থমিদ�ক শচী��ক �হঁয়ািল ক�র
বল�তা- ‘না�টা�রর বনলতা �সন’৷
তা�ত শচী� খবু �ু� হত৷
শচী��র ক�ঠার শাস�ন অিমত-ও
ভ�ল ক�রও ি�তীয়বার
�হঁয়ািলপনা আর ক�র না৷ ক�লজ
জীবন �শ�ষর িদ�ক শচী�আর
বনলতা�ক একস�� �দখা যায়িন৷
অিম�তর ম�ন বনলতা�ক িন�য় যা



ক�ত�জ��িছল তা �কা�নািদন
�কাশ ক�রিন ৷

ক�লজ জীবন �শষ, শচী�
হয়�তা বাই�র পড়�ত যা�ব!
অিমতও চাকিরর পরী�ায় বসার
��িত িন�� ৷

শচী��র সা�থ অিম�তর ��ম
�যাগা�যাগ ক�ম �গ�লা ৷
মাসখা�নক এইভা�ব �ক�ট
�গ�লা৷ একিদন �ভার�বলা শচী�;
অিম�তর বািড়�ত হািজর ৷ �সিদন
আর শচী��ক পির�ার
�ভাব�শাভা ল�� করা �গ�লানা ৷



এক�কার হ�ন� হ�য় ছ��ট এ�স�ছ
৷ এ�সই ঘাম ঝর�ত ঝর�ত বলল
বনলতা বািড়র ব�কু িদ�য়
আ�হত�া ক�র�ছ ৷ অিমত
আকাশ পাতাল িক��ভাব�ত
পার�লা না, শচী��র সাই�ক�ল
�চ�প মখু না ধ�ুয়ই ছ��ট �গ�লা৷
বািড়র চারপা�শ �লাকজন িদ�য়
িভড় ৷ ঘ�র ��বশ ক�র �দখ�লা
�কামল হাত খানা �টিব�ল ৷
মাথাটা �টিব�লর উপ�রই ৷
মি���র সম� য�ণা �� ক�র
িদ�য় র� গিড়�য় গিড়�য় পর�ছ



�টিব�লর উপ�র ৷ শরীরটা
�চয়া�রই বসা�না ৷ পিুলশ এ�লা,
সম� সাদা-কা�লা ছিব, কা�লা
কল�মর �লখা�লিখআর শরীরটা
ডা�াির পরী�ার জন� পাঠা�লা ৷
শচী� -অিমত এক�কার �ন�
িনব�াক পিৃথবীর িদ�ক তািক�য় ৷

স�াহ খা�নক শচী� বািড় �থ�ক
িন���শ হ�য় �গ�লা ৷ বািড় �থ�ক
ব�ল�ছ শচী� বাই�র পড়া�না
কর�ত িগ�য়�ছ৷ বনলতার
ডা�াির পরী�া�ত জানা যায়,
গভ�বতী িছ�লা ৷ পিুল�শর নানান



ত�ািশআর �লাক কথায় �শানা
যায় শচী��র পিরবা�রর মান
স�ান, িহ� সু�া� িনয়মকাননু
র�া�থ�বনলতার গভ�ধািরণী�ক
ন� করার জন� এক�কার চাপ
সিৃ� হ�য়িছ�লা ৷ ��ম সম�
�কাশ হওয়া স��ও শচী��ক
পাওয়া যায়িন ৷ বছর দ�শক প�র
শচী� বািড় িফ�র আস�লা৷
এতিদ�ন পিুলিশ ব�ব�া খাতার
ত�ল জমা প�র �গিছ�লা৷
এক�কার হীনন�তা আর উ�
চ�ু িনমীিলত হ�য় �� �ভা�বর



হ�য় �গ�ছ ৷ কা�রা সা�থই িঠক-
ঠাক কথা ব�লন না ৷ দইু পিরবার
ভাগ হ�য় �গ�ছ ৷ জিমদার
পিরবার সং�কাচ হ�ত হ�ত
িভ�টমািট�ত �ঠ�ক�ছ ৷ অিম�তর
সা�থ িচিঠপ��ও �যাগা�যাগ
হয়িন ৷ �ধ �ুলাকম�ুখ ��ন�ছ
শচী� িফ�র এ�স�ছ ৷ অিমত�কও
নানা কট�কথা �িন�য় �ছ�ল�প�ল
িপছ�কথা ব�ল ৷

রিব �চ� িবষ� হ�য়
উিদত হ��, �রৗ� জানালা �ব�য়
অিম�তর �চা�খ পড়�তই ধীর



ি�রতায় িবছানা �ছ�ড় উ�ঠ
দাঁড়া�লা ৷ বাই�র �ব�রা�তই কথা
কানাকািনআর মান�ুষর িচত্কার
চ�াচা�মিচ�ত হতভ� উত্সকু হ�য়
�ন�ত অ�সর হ�লা ৷ কত
�লা�কর কত কথা �ন�লন ৷ �কউ
বল�ছ শচী��র মা মারা �গ�ছন,
�কউ বল�ছ শচী��র কাকার
মাড�ার হ�য়�ছ৷ আদ�ত কী হ�য়�ছ
�কউ সিঠক বল�ত পার�ছনা ৷
অিমত এবা�রও মখু না ধ�ুয় ছ��ট
�গ�লা৷ িক� বািড়�ত ��বশ
কর�ত িদ��না পিুলশ বািহনী ৷



সময়-ভীর �মশ বাড়�ত থাকার
মা�ঝ ল�ুটাপিুট ক�র ঘ�র ��বশ
ক�র িন�জর �চা�খর জল ধ�র
রাখ�ত পার�লানা ৷ ঘ�রর মা�ঝ
একিট �চয়া�র ব�ড়া ব�ড়া রিশ
িদ�য় �চ� �জা�র শচী� বাঁধা
৷মখুিট গামছা িদ�য় ব�৷ আর
সারা শরী�র র��র বন�া ৷ শরী�র
ধারা�লা ছ�ির �দিপ�� বসা�না
আর র� িফনিক িদ�য় �দওয়াল
�ম�ঝ�ত ছড়া�না িছটা�না ৷ অিমত
ধী�র ধী�র বাই�র �বির�য় এ�লা৷

আর �সই �থ�ক অিমত বাক�� ,



�ধ �ুচা�খর চাহিন�তই হাজার
��-উ�র �খলা কর�ছ ৷

পা�য় পা�য় ২৫ সংখ�ায় পা
আমা�দর সক�লর ি�য় �নট
ফিড়ং-এর। �কমন লাগ�ছ
আমা�দর �িতিট সংখ�া জানা�ত
ভ�ল�বন না িক�। এভা�বই পা�শ
থাকুন।



রা�া-বা�া
গাজ�রর কচ�ির

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরন: গাজর িস�,
�গালমির�চর ��ড়া, ননু, িচিন,
ময়দা, সাদা �তল।
�তরীর িনয়ম: গাজর িস�
�গালমির�চর ��ড়া ননু িদ�য়
�ম�খ একিট পরু �তরী কর�ত হ�ব
তারপর ময়দা �ম�খ িন�য় রাখ�ত
হ�ব। তারপর �ল�চ �ক�ট িন�য়



পরু ভর�ত হ�ব। পরু ভরা হ�য়
�গ�ল লিুচ �িল সাদা �ত�ল
�ভ�জ িন�ত হ�ব। পির�বশ�নর
জন� �তির হ�য় যা�ব গাজ�রর
কচ�ির।



‘’বস� এ�স �গ�ছ’’

Camera-man of the week-
�মৗিমতা ব�ানািজ�



‘’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


