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ফিড়ং কথা
িশ�রা আগামীিদ�নর ভিবষ�ৎ।
আগামীর পিৃথবী এিগ�য় যা�ব
তা�দর পা�য় পা�য়ই। ত�ব িশ�রা
আজ িব�� িসিরয়া �ত। �স ক�
নাড়া �দয় মন �ক।আমা�দর
�দ�শও �তা তা�দর অব�া �মা�টই
সখুকর নয়। তৃতীয় িব��র �িতিট
�দ�শই তা�দর অব�া দিুব�ষহ।
তা�দর কথা িক ভাব�বা না?



পাঠ�কর মতামত

“�থ�মই বকু ভরা ভা�লাবাসা
জানাই �নট ফিড়ং �ক, আমার
�ব�ঁচ থাকার অ�নক অন�ু�রণা
ত�িম, �দ�য়র িচরকুট প�ড়
অন�ুািণত হ�য়িছ, একটা ��
িম�ল �গিছ�লা আমার ঘটনার
সা�থ, উপকৃত হ��আরও
অ�ন�কই, অসংখ� ধন�বাদ
অনপুমদা, ধন�বাদ িটম �নট
ফিড়ং।”

- নাম �কা�শ অিন��ক।



�ধ তু�িম
ইকবাল

�তামার ভা�লাবাসার �ছাঁয়া �প�য়

হ�য়িছআিম পণূ�,
ত�িম িবহ�ন এতিদনআমার

�দয় িছল শনূ� ।
শনূ� �দ�য়র পণূ�তায়আজ

হ�য়িছআিম ধন� ,
আমার পিৃথবী তাই �তা আজ

�প�য়�ছ তা�ণ� ।
�তামার�শ�আমা�ক সািজ�য়



�দয়

নত�নআিম ক�র ,
অজানা এক �� এ�স িনরালায়

আমার হাতিট ধ�র ।
জািননা িক এমনআ�ছ

�তামার এই��শ�,
�তালপাড় হয়আমার �দয়

�ধ �ুতামার পর�শ ।
�য সধুা আিম পান ক�রিছ

�তামায় ভা�লা�ব�স ,
সারািট জীবনআমায় �র�খা



�তামার

মায়াবী এই পর�শ ।

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/9mSvy2
bU8mz1JvJI57AZt2 এই িল� এ ি�ক
ক�ন।



একতরফা বস�
জাহা�ীর �হা�সন

অ�নকবার �দ�খিছ িক� কখ�না
�সভা�ব ল� কিরিন। �সিদন
ক�ল�জর বস� উৎস�ব �থম
শািড় প�র �দখলাম তা�ক
অন���প। তারপর �থ�কই ��
�দখ�ত �� কির তা�ক িন�য়। �স
হয়�তা ব�ুঝ�ছ ব�াপারটা ত�ব "
লাভ " হ�ব িকনা জািননা, সরাসির
বল�তও সাহস হয়না যিদ �র�গ
যায়। একা একা ভািব অ�নক



িকছ�বল�বা িক� সাম�ন এ�লই
সবিকছ��কমন �যন �িল�য় যায়।
ত�ব আিম িবিভ� কথার ম�ধ�
িদ�য় �বাঝা�নার �চ�া ক�রিছ
আিম তা�ক পছ� কির, কখ�না
কখ�না তার কথা ��ন ম�ন হয়
�সওআমা�ক পছ� ক�র, িক�
�ভ�ব পাি� না িক করব। এখন
�স আমার ম�নর দি�ণ �কা�ণ
বসবাস ক�র, ত�ব আিম তার ম�ন
জায়গা ক�র িন�ত �প�রিছ িকনা
স��হ হয়।আস�ল িক ভা�ব
ম�নর ঘ�র জায়গা ক�র িন�ত হয়



তা আমার জানা �নই, তাই হয়ত
তা�ক �বাঝা�ত পািরিনআর
জায়গা কর�ত পািরিন তাই
আমার ম�নর বস� একতরফাই
র�য় �গল।



মতৃ
এ এস রহমান

র��রআ�বগ িনঃসময় �া��রর
�খলায়
িদন ফুির�য় �গল �দখ�ত �দখ�ত।
আচঁ�ল মখু �ঢ�ক কাঁদল গনা-
ক�য়ক �জন
ব��তা�ক আজ ছ�িট িদলাম ।
�থ�ম �গল �া� জ�ুতা �জাড়া
হাত ঘিড়টাও �থ�ম যা�ব িঠক
আমার ম�তান ক�র
�ানালার �দওয়াল �ঘ�ঁষ �কউ
ব�স থাক�ব না আর
আমার ঘ�র �ফরার অ�প�ায়।



থাক�ব না আর �কানও
অনািমকার আবদার ।
অ-সমা� গ�টা বই�য়র ভাঁ�জই
�থ�ক যা�ব
পরূণ হ�ব না আর,
�নই �কা�না �ফান কল।
সাঁ�ড়-দশটায় ��ন ধরার �কা�না
তাড়া �নই।
অ�র বা�� ি�য়জ�নরাও ভ��ল
যা�ব ধী�র ধী�র।
এখা�ন রাত অ�নক গভীর, শরীর
পচা গ��
�কউ কথা ব�ল না। শাি�...।
কিঠন মািঠ ��ষ িন��আমায়
আিম িমিল�য় যাি��মাগত ।



ইিত…
আিম মতৃ ।।

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



কামকু ��ম
এনামলু হক

উ� কামকু �চহারাই যিদ ���মর
�তীক হয়,
তাহ�ল তা�ক হাজার বার ধীক!
��ম সমপ��ণর না�ম শরীর সমপ�ণ,
এটা আবার �কান বব�রতার ইি�ত?
অ�কািশত হাজা�রা ���র
ধািন�াদ �যন
পনূ�তা পায় �যৗনতার মা�ঝ!
��ম নামক �গ�য় স�ার ইিতকথা
�প �নয়
কামকুাত�র উ� শরী�রর ভাঁ�জ;
স�ম নীিতহীন কামকু সভ�তার
��ম �ল��আ�ছ



অযািচত বী�য�র উ�তায়,
িবসিজ�ত ��প ��ম ন�তার পথ
�দখায়
দাঁড়কাক �িপর িমি� কথায়;
শািড়রআচঁ�ল িম�থ� রিঙন
���র চািব
আ�পাষ করার িম�থ� অিভন�য়,
অব�া� ভা�লাবাসার কামকু উ�
�দহ বাসা বাঁ�ধ
�িন�কর বব�র �যৗনতার
চি�মা�য়;
পিব� �দ�য় লাল �গালা�পর
না�ম মন নয়,
��চ�া �যন শরীর জয়;
উভচর ��িম�কর ���মর �াবন



বাঁধ এক পা�ড় ভাঙ�ল,
অন�আর এক পা�ড় রয়।

�নট ফিড়ং এর ২০ িট সংখ�ার
�িতিট পড়�ত লগ অন ক�ন�নট
ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ



ছিব ও ভাবনা

আসল ও �িতিব�। �কানটা ভা�লা �কানটা
খারাপ �সটাও বদ�ল যায়

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
চাঁ�দ �মাবাইল পির�ষবা
�দওয়ার আভাস নাসার
িব�ানী�দর।
 িসিরয়ায় �াভািবক জনজীবন
িব��।
 �রকড�গর�মরআশ�া
আবহিবদ�দর।
কা�ী�র খতম ল�র জি�।
নাহারলা�ন �থ�ক সরাসির
িদি�র ���নর পির�সবা চালু
হল।



আই িপ এল এ পা�া�বর
ক�া��ন হ�লনআর অি�ন।
 �কর�লর িব��� জয় �পল
সনুীলরা।
দি�ণআি�কার িব���

িট-২০ িসির�জ ২-১ ব�বধা�ন
িজ�ত �গল ভারত।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

আশাকির সক�ল ভা�লা আ�ছন।
�দা�লর মর�ম চল�ছ,
�কািক�লর কু�তান �শানা যা��
কান পাত�ল। িব.িড.ও এবং �নট
ফিড়ং এক চমৎকার বস� উৎসব
উদযাপন করল এবার।আর গত
স�া�হ িছল ফিড়ংআ�া,আ�া
িদলাম সক�ল িম�ল। এর ম�ধ�ই
�দখ�ত �দখ�ত িস.িব.এস.িস,
মাধ�িমক পরী�া চ�ল আস�লা।



অ�ন�ক এই সং�া� ��
ক�র�ছন, িক ক�র চাপ ম�ু ভা�ব
পরী�া �দওয়া যায়, �বশ িকছ�
�� এক এক ক�র িকছ�িটপস
এরআকা�র ত��ল ধরলাম।

# আশাকির পড়া কমি�ট
সক�লর, িরিভশন �দওয়ার সময়
এটা। �কান সমস�া হ�ল
িশ�ক�কর সাহায� নাও।
# পার�ল সময় ধ�র পরী�া
�দও। এ�ত টাইিমং ভাল হ�ব।
# িন�জর ওপরআ�িব�াস



রা�খা। ত�িমও পার�ব।
# অযথা ভয় পা�ব না। এ�ক
আর ৫টা পরী�ার মতই ভা�বা।
# মনঃসং�যাগ বাড়া�ত �াণায়াম
কর�ত পা�রা।
# এই সময় সহজপাচ� খাবার
খাওয়া উিচৎ।
অিতির� চাপ �নবার দরকার
�নই।
# পরী�ার িদন পরী�া হ�ল
ব�ু�দর স�� পড়া িন�য়
আ�লাচনার দরকার �নই।



আর িব�শষ িকছ�বলার �নই,
িন�জর ওপরআ�া রা�খা। ম�ন
রাখ�ব দঢ়ৃ আ�িব�াস অ�নক
দরূ এিগ�য় �দয় কা�জর প�থ।
আরঅধ�াবসায় সফলতার প�থর
অন�তম শত�।অ�নক ��ভ�া
রই�লা সকল পরী�াথ�র জন�।
পরী�া �কমন হল জানা�ত ভ�ল�ব
না িক�।



�ছা�টা�দর পাতা

অপ�নীল রায়, লালবাগ,
মিুশ�দাবাদ



দির� িশ�
��সনিজৎ রায়

নগন� ধরনী�ত আজজািগ�ছ
বিছর

ধরাতল পিৃথবীর দাির� অনাচীর।
ধনী�দর পদত�ল দাির�তা ঠাঁই
নািহ

ক�� �কঁ�দ বিছর হ�য়�ছ অনীর।
ফুটপা�থ �ফ�ল �দওয়া খাদ� ব��

খিুশ�ত থা�ক উ��লআহ�ম�দ।
ক�া�লর ম�তা জরাজীণ�



�চহারািট

কা�লা কুচকু�চ ব�� বিছর ।
��, সাধ থাক�লও তার

দাির�তায় ম�ুছ �গ�ছ সব।



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�
-
িক ক�র জানা�বনআপনার
মতামত, �কমন লাগ�ছ �নট
ফিড়ং, আরও িক িবভাগ চান,
�মইল ক�নআমা�দর
netphoring@gmail.com এ
স�াদকীয় �স�� মতামত
জানা�ত �মইল ক�ন
sealbikram9@gmail.com এ।
�হায়াটসআপ কর�ত পা�রন এই
ন�র এ ৭৫০১৪০৩০০২



আপনা�দর মতামতইআমা�দর
চলার প�থর অন�ু�রণা, জানান
আপনার অিভ�যাগও।

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�া

�করালা মাটন কাির
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরন: খািসর মাংস ২৫০ �াম,
�পয়ঁাজ-রসনু কুিচ এক কাপ,
এলাচ চার-পাঁচিট, বড় এলাচ দিুট,
দা�িচিন িতন-চারিট, কা�লা
�গালমিরচআধা চা চামচ,
�তজপাতা চারিট, লব� দ-ুিতনিট,
আদা বাটা দইু �টিবল চামচ,
চীনাবাদাম বাটা দইু �টিবল চামচ,
হলদু �ঁড়া দইু �টিবল চামচ, মিরচ
�ঁড়া দইু �টিবল চামচ, �তল



পিরমাণম�তা, গরম মসলা �ঁড়া
এক চা চামচ, িজরা �ঁড়া আধা চা
চামচ, �লবরু রস সামান� এবং
লবণ পিরমাণম�তা।
�তরীর িনয়ম: �থ�ম খািসর মাংস
�ছাট ট�করা ক�র �ক�ট ধ�ুয় পািন
ঝির�য় রাখনু। একিট কড়াই�য়
�তল গরম ক�র তা�ত �পয়ঁাজ-
রসনু কুিচ হালকা বাদািম হওয়া
পয�� ভাজনু। এবার এ�ত এ�ক
এ�ক এলাচ, দা�িচিন, লব�,
কা�লা �গালমিরচ, �তজপাতা ও
খািসর মাংস িদ�য় ভাজনু। এখন



এ�ত আদা বাটা, চীনাবাদাম বাটা,
মিরচ ও হলদু িদ�য় সামান� পািন
িদ�য় কিষ�য় িনন। ছয় কাপ পািন
িদ�য় �ন�ড় ঢাকনা িদ�য় �ঢ�ক
িদন। ২০ িমিনট পর ঢাকনা সির�য়
িজরা �ঁড়া, গরম মসলা �ঁড়া
িদ�য় িদন। সামান� �লবরু রস
িদ�য় না�ন। িস� হ�য় পািন �িক�য়
এ�ল দইু �টিবল চামচ পিরমা�ণ �তল

ছিড়�য় চ�লায় �র�খ নাড়�ত থাকুন, যত�ণ
পয�� মাখামাখা না হয়। পির�বশ�নর জন�
�তির স�ুাদ �ুকরালা মাটন কাির।



‘’বস� এ�স �গ�ছ’’

Camera-man of the week-
অিভক



‘’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


