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িল�খ�ছন- �পন কুমার রায়, বষ�া শীল,
জাহা�ীর �হা�সন, �ভ কম�কার, ইকবাল
এবং অন�ান�।
থাক�ছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণ কুিবতা,
�দ�য়র িচরকুট, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা
এবং রা�া-বা�া।
�চাখ রাখনু �িতিট প�ৃা�তই �নট ফিড়ং এর
আনা�গানা.....



ফিড়ং কথা
িশ��দর �খলাধলুা বত�মান
সমা�জ �ায় �াত� হ�য় যাওয়ার
ম�ুখ।আ�গকার �গা�া ছ�ট,
ল�ুকাচ�ির �খলা �ায় ল�ু। এখন
কি�উটার, িভিডও �গম �খলা�ত
ম� সবাই। ���লর �থ�ক এ�সও
�খলা হয় না, হয়�তা �য�ত হয়
�িয়ং �া�স িটউশন �া�স।
�ছ�ল�বলা আজ হাির�য় �গ�ছ।



ওই �ম�য়টা-ই অনন�া
�পন কুমার রায়

ওই �ম�য়টাই আজও;
বা�ল� িপতার অধী�ন,নরম
িনকা�না উ�ঠা�ন

িছ বিুড় �খ�ল,
�চা�খরআড়াল হ�লই মা উ���র
ডা�ক ,
চ�পিট ক�র ঘ�রর �কা�ণ �ছা�
িশ� রঙ ত�িল�ত মা�য়র মখুটা
আ�ঁক ;



আজও �ম�য়িট ���ল িগ�য়
িনরাপ�ার হীনতায় �ভা�গ !
ওই �ম�য়িটআজও;
�যৗব�ন �ামীর ঘ�র,সংসা�রর
ঘািন �ট�ন মা হবার �� �দ�খ

সবাই�ক �খ�ত িদ�য়, িন�জই
আধ�পটা থা�ক

বর প�নর দাবী না �মটা�ত
�প�র,বাড়িত মজিুর

খা�ট

কুসং�া�রর সম� রীিত নীিত
একিবংশ শত�কর



কপা�লও �জা�ট

সতী��র ��� সীতার আ��ন
িন�জ�ক

�পাড়ায় �স |

ওই �ম�য়িটআজও;
বাধ���ক প�ু�র অধী�ন,ব�ৃা��ম
জীবন কা�ট,
এই সভ�তা ডাইিন বিুড় স���হ
তা�ক মা�র,
মা ,দশ মাস দশ িদ�নর গভ�
য�ণার িহ�সব ভ��ল



স�ান স�িতরআশীব�াদ ক�র ,
�যন থা�ক িনরাপদআ��য় ,
একাকী� জীবন কািহনী কখন
জািন ঘিুম�য় প�ড় |

ওই �ম�য়টা আজ ;
�ী��র সিবতার �তজ,
ফা��ন,িশম�ুলর লাল ফু�ল ত��ল
রাখা সম� রঙ

বষ�ার বািরধারায় আমন ধা�ন
ল�ী,



শর�তর িশিশ�রর ��হময়ী
জননীর ভা�লাবাসা ,

ওই �ম�য়টা আজ;
ঝাঁিস রানী ল�ী বাঈ�য়র
�িতবািদ ভাষা;
�ম�য় হ�য় �ম�য়র কদর �বা�ঝ,
কা�ছ টা�ন

অি�কন�ার �প ধারণ ক�র
দাবানল �া�ল,
ওই �ম�য়টা �া�সর নদী
িত�া,শা� ি�� গ�া



�পাড়া �দ�শ দপুরু �বলায় গরম
ভা�তর অনন�া |
ত�িম �তা িছ�ল,
�ীিত লতার মা; জলপাই�িড়র
�তভাগা আ��াল�নর বিুড় মা !
জননী য�ণায়��িড়তআমার
�াধীনতার মা|



চ�মু
বষ�া শীল

�ছ�লটা সদ� চাকির �প�লা,
অিফস যা�ব ঘাম�ত থাকা পায়..
নাভ�াস ব�ড়া, মা চ�ম িুদল বািড়র
দরজায়। হাস�লা ি�ত, রওনা
িদ�লা।
ওই চ�মটুা �স য�� ব�ড়া
বকুপ�ক�ট রা�খ,
ওই চ�ম�ুত সারািদ�নর সাহস
মাখা�না থা�ক।
মি��রর বাগানটা একলা ব�ড়া,



মানষু �থ�ক দরূ, এই পাড়ার
�কৗিশ�কর �ঠাঁট �প�লা পা�শর
পাড়ার নরূ! লাল�চাখ লিুক�য়,
সাবধা�ন..
ওই চ�মটুা �� ব�ড়া, আজান �দয়
জানান,
ওই চ�ম�ুত সা�ী থা�ক �কৗিশ�কর
ভগবান।
ফুটব�লর মা�ঠ হা�ত র�, মাথায়
ঘাম।আর ক�য়ক িমিনট �খলা
বািক, উ��জনা টানটান। হঠাৎ
ওয়ান ট��খ�ল �গাল.. ব�ু�ক িপঠ



চাপিড়�য় গা�ল চ�ম,ু সাবাসীর
উঠ�লা �রাল।
ওই চ�মটুা তার জীবন য�ু�
িজত�ত �শখায়,
ওই চ�ম�ুত তা�ক হার না �ম�ন
লড়াই �বাঝায়!
ও� এজ �হা�ম হঠাৎ �দখা
�ছাট�বলার ি�য় বা�িবর। তার
িবনিুন করা চ�ল থাক�তা, যা�ত
আজ পাক ধ�র�ছ, কপা�ল
প�ড়�ছ িচড়!
ব�ু িদ�লা একটা কাঁপা �ঠাঁ�ট চ�ম,ু



কাঁপা হা�ত ধরা হাত..
ওই চ�মটুা বািক সময়ট�কু
একসা�থ থাকার পণ,
ওই চ�ম�ুতই �জাড়া লা�গ িক
সংসা�র ভাঙা মন?
আমার ��ন ছাড়�ব, িবদায়�বলা।
�ই�স�ল আিম উধাও হ�বা, ত�িমও
যা�ব চ�ল। বারবার �ভ�ব �দ�খিছ,
যাি� িক িকছ�ভ��ল?
হঠাৎ গালদ�ুটা কা�ছ এ�লা, ত�িম
হঠাৎ �ঠাঁ�ট রাখ�ল �ঠাঁট। �লাক
হাস�লা।



ওই চ�মটুা �কান টা�ন িদ�ল,
�দখ�লনা চারপাশ?
ওই চ�ম�ুত �দ�খিছলামআিম,
আমার সব�নাশ!
�তামরাও �শা�না, চ�ম�ুত থা�কা,
চ�ম�ুত রা�খা।
চ�ম থুাক�ল িদও, চ�ম লুাগ�ল িনও..
ওই চ�ম�ুত �কউ হাস�ব আবার,
ঘমু আস�ব কা�রা,
ওই চ�ম�ুত একিদন না, সারা
জীবন রাখ�ত পা�রা।



অপমতৃ��
জাহা�ীর �হা�সন

��টা জীব�নর
কখ�না অপঘা�ত
কখ�না বা আ�হত�া
�ক�না চ�ল যা��আমা�দর কাছ
�থ�ক
এ�তা ত�ণ স�া।
�কউ বল�ছ শিনর ��কাপ
�কউবা বল�ছ িড��শন
এই ভা�বই খারাপ হ��
আমার শহ�রর ইম��শন।
�দাষটা িক �ধ তুা�দর
যা�দর �াণ �গ�ছ বা িদ�য়�ছ?



��টা র�য়ই �গল
উ�র খুঁজ�ত খুঁজ�ত
অ�নক �াণ চ�ল �গল।
আমা�দর �কই খুঁজ�ত হ�ব,
বঝু�ত হ�ব
িক তার মলূ কারণ
�াথ�ক হ�ব ভাবনা ��লা
যিদ �খ�ত পাির এই অকাল
মরণ।



ছিব ও ভাবনা

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

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
 বলার িছল অ�নক কথা

ব�� হল কই ;
�িৃতর পাতায় ব� ছিব

ব�ু ত�িম কই?
 ভা�লা�ব�সিছলাম সবটা

িদ�য়,
িনঃ�আজআিম

িভন�দ�শ�ত থাক�ল প�রও ,
ব�ু ত�িমআজও দামী |



 �ধ পুড়ু�ছ

আর �পাড়া�� ;
��মআমা�দর

�ধাঁয়া হ�য় ভাস�ছ ।
 ব�� শহ�রর মা�ঝ ,

ব�� ত�িম ;
রই�লম �ধ এুকা

অব�হলায় আিম

িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 ��ািরডায় ি�জ �ভ�� িনহত
হল ২জন।
 �সৗিদআর�বরআকাশ সীমা
ব�বহার কর�ত পার�ব এয়ার
ইি�য়া।
কৃ�গ��র িবলীন হ�য় �গ�লন
িব�ানী হিকংস।
 িবরল িটউমা�র আ�া�
অিভ�নতা ইরফান খান।
পাচার কা�� জিড়ত থাকায়
�জ�ল �গ�লন গায়ক িদ�লর



�ম�হি�।
আই িপ এল এর �� অফ হ�ব
�কালকাতা িকংবা প�ুন�ত।
আই এস এ�ল ব�া�া�লার �ক
হাির�য় চ�াি�য়ন হল �চ�াই।
 ি��দশীয় িসির�জ
বাংলা�দ�শর িব��� ফাইনাল
�খল�ব ভারত।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

��- আমার �ছ�ল নাই�ন প�ড়,
সব িবয�য় ভা�লা িক� ভ��গা�ল
কাঁচা, আ�গ ভা�লা িছল। এ
িবষ�য় যিদ িকছ�ব�লন।

-নাম �কা�শ অিন��ক

উঃ অ�নক ��লা কারণ হ�ত
পা�র �যমন, িযিন হয়�তা
পড়া��ন তার পড়া বঝু�ত
অসিুবধা হ��। �কাথায় অসিুবধা
হ�� এ িন�য় কথা বল�ত পা�রন



িবদ�াল�য়। কিঠন িবষয়ও সহজ
হ�য় যায় পির�বশন ��ন। ও�ক
পড়ার �কৗশল পিরবত�ন কর�ত
বলনু, ব�ুঝ পড়�ত বলনু, ধা�প
ধা�প পড়া ম�ন রাখ�ত বলনু।
আ শা কির সমস�ার সমাধান হ�ব।
��- আিম ক�ল�জ পিড়,
িকছ�িদনআ�গ একিট �ম�য়-�ক
��পাজ ক�রিছলাম। ও না ব�ল
িদ�য়�ছ ব�ল�ছ ব�ুর ম�তা ভা�ব
আমা�ক, িক�আিম ও�ক ব�ুর
মত ভাব�ত পার�বা না, কারণ
ও�কআিম ভা�লাবািস, িকছ�িদন



avoid ক�রিছআিম ও�ক, তাও
poke কর�ছ আমা�ক, ওর �থ�ক
দ�ূর থাক�ত চাই, িক কির ?

-নাম �কা�শ অিন��ক

উঃ ��ত�কিট মানষু আলাদা,
তা�দর দিৃ�ভি�ওআলাদা।
�ম�য়িট হয়�তা �তামা�ক ব�ু ভা�ব,
হয়�তা চাই�ছ ব�ু�-�ক এিগ�য়
িন�য় �য�ত। ত�িমও চাই�ল ও�ক
ব�ু িহ�স�ব �দখ�ত পা�রা নত�বা
�বির�য় আ�সা এসব ভাবনা
�থ�ক। স��ক��জার ক�র িকছ�
হয়না।অন� িদ�ক ম�নািন�বশ কর



সাজ-�গাঁজ
�ছ�ল�দর সাজ

িল�খ�ছন- রা�ল
�দখ�ত �দখ�ত গরম প�র �গল।
গর�মর ফ�াশন এ িক পড়�বা িক
পড়�বা না এটা একটা সমস�া,
িব�শষ ক�র �ছ�ল �দর। পা�ািব
িক� সবসময়ই ভীষণ পছ��র
সক�লর, আর িজনস, পা�ািব
এখন ফ�াশন ইন। উ�ল রঙ
�হাক বা হালকা রঙ বাঙািল
�ছ�ল�দর পা�ািবর �িত দবু�লতা



আ�ছ, কিবতা আরআ�ার মত।
কাথা, বািটক এক র�ঙর
পা�ািবও এখন খবু চল�ছ।
আসনু �দিখআমা�দর ম�ডলরা
িক প�ড়�ছ।
আগামী সংখ�ায় থাক�ব �ম�য়�দর
উপ�যাগী

সাজ-�গাঁ�জর রকমাির িটপস,
িন�বদ�ন- িসিম



সাদা, গর�মর �ফবা�রট, সাদা পা�ািব �ত
খিুশ অভীক সা�থ মানানসই ঘিড়।



ইনিড�গা এখন ফ�াশন ইন, �ত���ষর
পছ��র ইনিড�গা, স�� সান�াস। হালকা
দািড় �ত িন�জ�ক �রিড ক�র�ছ।



হাির�য় যাবার পর
�ভ কম�কার

এই অসংখ� ন��প�ু�র মা�ঝ

আিম হাির�য় যাব একিদন,
ত�িম িনব�াক হ�য় খুঁজ�ব আমায়
জািন

�সিদন ওই তারা�দর মা�ঝ-
ওই জানলার পা�শ এ�স বস�ব
জািন

িন�� �কান এক সাঁ�ঝ।



কাজলটানা ওই �চা�খ হয়ত
�সিদন

ঝড়�ব অিব�া� অ�বাির,
থাকব �সিদনআিম অ�নক দ�ূর,
মহাশ�ূন�র প�থ �দব পািড়।
�দখব �সিদন ��য়সী �তামায়

ওই দরূাকাশ �থ�ক,
হাজার তারার মা�ঝ

িন�জ�ক �গাপন �র�খ।
দ'ুহাত বািড়�য় �সিদনআমায়

ডাক�ব, ক�� �তামার �জাড়



আ�ছ যত,
�তামার হা�ত হাত বাড়া�ত
িফরবনা আর,
চ�ল যাব পিৃথবী �ছ�ড় �শষবা�রর
মত।
�তামার ব�থায় বিৃ�ই হ�ব �সিদন

আমার অিবরত অ�বষ�ন,
�তামার খিুশ�ত িনম�ল �জ�াৎ�া
হ�য়

িন�জ�ক করব অপ�ণ।
িবলীন হ�য় যাওয়া আমার �দহটা



�সিদন অনভুব ক�রা অ�ঝাড়
বষ��ণ,
িচরিপপাসীত �তামার মখুখানা
একবার

হািজর ক�রা সাথী �জ�াৎ�ার
দপ��ণ।
একিটবার �তামায় �দ�খ �সিদন

�ম�ঘরআড়া�ল লিুক�য় আবার

চ�ল যাব অ�নক দ�ূর-
হাির�য় িগ�য়িছ �ভ�বানা কখ�না,
�রিলিপ হ�য় আিম িফ�র আসব
বারবার



�তামার হাির�য় যাওয়া গা�নর
স�ুর।

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



ত�িম
ইকবাল

ত�িমআমার সকাল �বলার িমি�
�রা�দরআ�লা,

�তামায় ছাড়া �কা�না িকছ�লা�গ
না �য ভা�লা,

ত�িমআমার িকছ���নর �া�
দপুরু �বলা,

�তামার �ভতরআমার মন ক�রা
না �তা �হলা ,



ত�িমআমার িব�কল �বলার িমি�
িকছ�হাওয়া,

�তামার জন� আমার বা�ড় �ধু
মায়া,

ত�িমআমার স��া �বলার
�জানািকর ওইআ�লা,

�তামার কথা ভাব�ত ভাব�ত িদন
টা �শষ হ�লা,

ত�িমআমার রা�তরআকা�শর
ফস�া চাঁ�দরআ�লা,

�তামায় িন�য় �� �দখ�ত ঘমু �য
�চা�খ এ�লা ।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) চািহদাই মানষু �ক শাি� �ত
ঘ�ুমা�ত �দয় না।
২) আিম �কৃত �ানী হ�য় উঠ�ত
পািরিন কারণ, �ান তৃ�া আমায়
ঘ�ুমা�ত �দয় না।
৩) �াথিমক িশ�াই মান�ুষর
চির� গ�ড় �দয়।



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 ২৮ 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�া
�কাম�া িবিরয়ািন

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরন: খািসর মাংস �ছাট ক�র
কাটা ১ �কিজ, বাসমিত চাল
আধা �কিজ, টক দইআধা কাপ,
�পয়ঁাজ কুিচ ২ কাপ, আদা বাটা ১
�টিবল চামচ, রসনু বাটা ১ চা-
চামচ ধ�ন �ঁড়া ১ চা-চামচ, মিরচ
�ঁড়া ১ �টিবল চামচ, ভাজা িজরা
�ঁড়া ১ চা-চামচ, �ছাট এলাচ ৪ িট,
িকশিমশ িসিক কাপ,



আল�ুবাখারা ৭/৮ িট, পিুদনা
পাতা ২ �টিবল চামচ, ধ�ন পাতা ২
�টিবল চামচ, কাঁচা মিরচ ৫/৬ িট,
শািহ িজরা আধা চা-চামচ, জদ�ার
রং সামান�, িসরকা ১ �টিবল চামচ,
িঘ-�তল �দড় কাপ, �কওড়া জল ২
�টিবল চামচ, লবণ পিরমাণম�তা।
�কাম�ার মসলা (�ছাট এলাচ ৬ িট,
বড় এলাচ ৩ িটর িবিচ, লব� ৪ িট,
সাদা �গালমিরচ ৬িট ও দা�িচিন
৪/৫টা। এই মসলা��লা চ�লার
পা�শ �র�খ মচম�চ ক�র �ঁড়া
ক�র



িন�ত হ�ব)।
�তরীর িনয়ম: দই, আদা-রসনু
বাটা, ধ�ন �ঁড়া, মিরচ �ঁড়া ভাজা,
িজরা, লবণ, িসিক কাপ �তল, ২
�টিবল চামচ িঘ,১ �টিবল চামচ
�কওড়াজল ও �কাম�ার মসলা
অ�ধ�ক িদ�য় মাংস �ম�খ রাখনু।
পা��র ১ কাপ �তল ও িঘ িদ�য়
�ব�র�া ক�র অ�ধ�ক ত��ল িনন।
বািক অ�ধ�ক �ব�র�ার ম�ধ� মাংস
িদ�য় �কাম�ার ম�তা রা�া ক�ন।
নামা�নার আ�গ বািক অ�ধ�ক
মসলা িদ�য় িদন। চাল ২০ িমিনট



িভিজ�য় জল �ছঁ�ক িনন।অন�
পা�� চা�লর ৪ �ণ গরম জল
ক�র তা�ত কাঁচামিরচ ৫/৬ িট,
এলাচ ৪/৫ িট, পিুদনাপাতা ২
�টিবল চামচ, ধ�ন পাতা ২ �টিবল
চামচ, লবণ পিরমাণম�তা,
দা�িচিন ২/৩ ট�করা ও শািহ
িজরা আধা চা-চামচ িদন।জল
ফু�ট �গল �ভজা�না চাল িদন।
চালআধা �স� হ�ল নািম�য় জল
ঝির�য় িনন। এবার িবিরয়ািন
রা�ার পা�� ১ �টিবল চামচ িঘ
ছিড়�য় িদন। এবার িকছ�টা আধা



�স� চাল ছিড়�য় অ�ধ�ক পিরমাণ
মাংস �ঢ�ল িদন। এর ওপর
�ব�র�া ও িকশিমশ ছিড়�য় িদন।
মাং�সর ওপরআবার একইভা�ব
রা�া করা ভাত ও মাং�সর �র
সাজান। ওপ�র আবার চাল িদন।
এখা�ন ভা�তর �র হ�ব িতনিট
এবং মাং�সর �র হ�ব দিুট। সবার
ওপ�র বািক িঘ এবং দ�ুধ
�ভজা�না �কওড়া ছিড়�য় িদ�য়
আল �ুবাখারা ��জ িদন। এবার
ঢাকনা িদ�য় ২০ িমিনট দ�ম �র�খ
নািম�য় পির�বশন ক�ন।



‘’িশকা�র’’

Camera-man of the week-
মলয় রায়



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

�নট ফিড়ং এর ২৮ িট সংখ�ার
�িতিট পড়�ত লগ অন ক�ন�নট
ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ


