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িল�খ�ছন- িশিশর িন�য়াগী, জাহা�ীর
�হা�সন, শাহীন ইমিতয়াজ, সাহানরু হক,
��সি�ত রায় 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
পিুল�শর কাজ সমাজ �ক
িনরাপ�া �দওয়া, ত�ব ম�ুাই
পিুলশ �যন এক ধাপ এিগ�য় সারা
�দশ �ক �দিখ�য় িদ�লা।
৭ বছ�রর অিপ��তর ই�� িছল
পিুলশ অিফসার হ�ব, ত�ব �স
মারণ �রাগ ক�া�া�র আ�া�।
ম�ুাই পিুলশ তাই একিদ�নর জন�
তা�ক পিুলশ অিফসার ক�র
�সলাম ঠ�ক�লা।



িছ�মলূ
িশিশর িন�য়াগী

আমার কা�ছ এখন অনিভ��ত

স�য �ফাড়�নর শ�

ইিলশ মা�ছরআশঁ�ট গ�

�কালাহলময় জীবন।
আমার কা�ছ এখন িনব�ািসত

কিচ পাঠার মাং�সর িনয�াস

পাটািল ��ড়র পা�য়স।
আমার কা�ছ এখনআকাি�ত

পা�য় �হঁ�ট অজানা িকছ�পথ চলা



মািটর উপর দািড়�য়

কৃষ�কর উৎপ� উি�দ

�ব�ঁচ থাকার জন� ব�ু� করা।

�নট ফিড়ং এর ২৯ িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ



�বড়াজাল
জাহা�ীর �হা�সন

বি�আিম, বি� ত�িম
বি� �মারা কা�লর �বড়াজা�ল
কা�লর কা�ছ বি� সবই
একিদন �মারা এ �বড়াজাল
খলুবই
ত�বই হ�ব জয়,
তারআ�গ অন� িকছ�নয়
�দখ�বা আিম
এ �বড়াজালআর কত�ন রয়

�খালা �ধ আুজআকাশটা আ�ছ
িকংবা আ�ছ �নৗ�কার পাল



তা�দর কা�ছ হার �ম�ন�ছ কাল
লাগা�ত পা�রিন সম�য়র
�বড়াজাল।

তাই �তা বিলআকাশ হও
সবাই �তামা�ক �দখ�ব
�তামায় ছ�ঁ�ত চাই�ব সবাই
ম�ন ম�ন �তামার ছিবইআকঁ�ব।



িজ.িড.িবড়লা িশি�ত ��ল
শািহন ইমিতয়াজ

এরপ�রও বল�ব "যা হ�য়�ছ
ভা�লাই হ�য়�ছ","যা হয় ভা�লাই
হয়","যা হ�ব ভা�লাই হ�ব" ৷
তাই�তা! �হাক
িনভ�য়া,কামদিুন,িবরলা আ�রা
িকছ��যািনপ�থ ��বশ ক�ক
কলম,রড,আ�রাও িশি�ত�দর
উ� উ� বারা�ায় ব�স চা
খাওয়ার খব�রর কাগজ, বলার
ম�ধ� ব�ল িদ�য়া-"ঈ�র যা ক�রন
ভা�লার জন�ই ক�রন " ৷ ঈ�র



ভা�লাই ক�র�ছন ৪ বছ�রর
�ম�য়টার চির� ভা�লা িছ�লানা,
�ম�য়িট অ�নক রাত ক�র বািড়
িফর�তা, আরওঅ�নক উিক�লর
সাজা�না গ� হ�ত থাক ৷ না ওসব
িম�থ� �মািণত হ�য়�ছ ,৪ বছ�রর
�ম�য়র এসব �তা আর হয়না-
তাহ�ল গিলর �মা�ড় ধম���রা
বল�ছ "�ম�য়িটর বাবা-মা�য়র
পাপ িছ�লা তাই এই শাি� �ম�য়
�ভাগ কর�লা "।
ক�য়ক বছ�রই মা�ািতির�
এ�তাটা উ�ত হ�য়�ছ-সা�র যাহা
�স আ�া �দশ "
ি�িটশ শাসন থাক�লই �তা ভা�লা



হত৷ আজ�কর নারীরা খািনকটা
�মম হ�য় �তা ঘরু�ত িফর�ত
পার�তা৷ এ বাবা আিম �দশ��াহী
হ�য় �গলাম �তা! �দশ��মী যারা
জীব�নরআন� উ�াস ন� ক�র
মতৃ�� বরণ কর�লন �কান
�াধীনতার জন�? রাজনীিতআর
ধম��বষম� সা�থ আঙ�ল রড
��ব�শর �াধীনতার জন� ৷
আিমও এিট �পা� করলাম ৷ �ডটা
অফ ক�র �হড�ফা�ন �প�মর
গান �ন�ত বস�বা তারপর রা�তর
ভা�লাম� �খ�য় িদিব� ঘমু িদ�য়
িদলাম৷ আদ�ত ত�িমআিম
�পা��ই গজ�াই৷ িকছ�িদন পর



িব�কাপআস�ব,তাখন না হয়
�রানা��া-�মিস িন�য় গজ�া�বা৷
সকাল হ�ত হ�ত খব�রর
কাগ�জর উপর খব�রর কাগজ
জমা হ�ত হ�ত জীবন গিড়�য়
যা�ব আমারও৷



ছিব ও ভাবনা

�মঘ বািলকার জানালা....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 �তার কা�লা গভীর

দ'ু�চা�খ,
আিমআমার মরণ �দ�খিছ|

অ�নক বারণ ;
�জ�নও �তা�ক আিম

ভা�লা�ব�সিছ।



 �ধ পুড়ু�ছ

আর �পাড়া�� ;
��মআমা�দর

�ধাঁয়া

িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
আমতৃ�� চী�নর ��িস�ড�
থাক�বন িজনিপং।
মািক�ন িব�দশ সিচব হ�লন
মাইক পম�পও।
 িব�ানী হিকং�সর সা�থ
িনউটন এর �যাগস�ূ।
 িবরল িটউমা�র আ�া�
অিভ�নতা ইরফান খান।
 �নপা�লর ��িস�ড� হ�লন
িবদ�া �দবী ভা�ারী।



আই িপ এল এর �� অফ হ�ব
�কালকাতা িকংবা প�ুন�ত।
আই িপ এল এ নাইট �দর
ক�া��ন দী�নশ কাি��ক।
 ি��দশীয় িসির�জ বাংলা�দশ
�ক হাির�য় চ�াি�য়ন হল ভারত।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

��- আমার বাবা ও মা দজু�নর
বয়স ৬০+, দজু�নই িরটায়ার
ক�র�ছন।অবসর জীব�ন
দজু�নই খািনকটা অবঝু হ�য়
পড়�ছ। মনমরা হ�য় থা�কন
অিধকাংশ সময়। িক কর�বা
বল�ত পা�রন।

-নাম �কা�শ অিন��ক

উঃ বয়সজিনত শারীিরক ও
মানিসক কার�ণ মানষু অসহায়



�বাধ ক�র। িন�জ�ক অ�নক সময়
���হীন ম�ন ক�র। িনয়িমত
িচিকৎস�কর কা�ছ িন�য় যান।
এছাড়া তা�দর জ�িদন পালন
ক�ন, মতামত িনন, িকছ�বল�ল
�শানার �চ�া ক�ন, �াথ�না কর�ত
বলনু। িন�জ�দর জগৎ �তির
কর�ত বলনু। বয়সকা�ল
একাকী�, িনঃস�তা,
অবসরযাপ�ন সমস�া িন�য়
িব�ািরত ভা�ব আ�লাচনা কর�বা
আগামী সংখ�ায়।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া



আ�স অ�নক, তা�দর সমাধান
কর�ত িগ�য় িহমিশম �খ�ত হয়
আমা�দর, �সই সমস�া ��লা
জানা�ত পা�রন এই িবভা�গ নাম,
িঠকানা �গাপন �র�খই, উ�রও
পা�বন এই িবভা�গই। তাই
িনঃসং�কা�চ জানানআপনার
সমস�া আমা�দর, পা�শ আিছ
আিম ও �গাটা �নট ফিড়ং িটম,
�যমন ভা�ব িছলাম িবগত িদন
��লা�ত...।



সাজ-�গাঁজ
�ম�য়�দর সাজ

িল�খ�ছন- িসিম
গরম �ায় প�র �গল। গর�মর
ফ�াশন এ িক পড়�বা এটা িন�য়
একটা সংশয় �থ�ক যায়
�ম�য়�দর।আবার �মকআপ
কর�বা �তা �কমন ক�র কর�বা
আবার বাই�র যা গরম সব �ঘ�ম
�ন�য় না একসা হ�য় যায় �স
িবষ�য়ও �খয়াল রাখ�ত হয় �দ�খ
িনন িক িক �পাশা�ক আপিন এই



গর�মর �ছ� থাক�বন। িবিভ�
�পাশা�ক �কমন মানা�ব
আপনা�ক। এবার �মকআপ
িন�য়ও িকছ���আস�ছ িন�ই।

আগামী সংখ�ায় থাক�ব �ম�য়�দর
উপ�যাগী

�মকআপ �ণালী িলখ�বা।



তী� গরম �থ�ক বাঁচ�ত সাদা টপ পড়�তই
পা�রন ।



ি�ম িফগা�র এ ওআন ���স ভা�লা মানা�ব
আপনা�ক।



�হলটার ট�পও ভা�লা মানা�ব
আপনা�ক।



ক�াসয়ুাল ি�ভ সিলড টপ প�ড়
�দখ�ত পা�রন।



ডাকত �কািকল কু� কু�
সাহানরু হক

ডাকত �কািকল কু� কু� জাগত
ম�ন আশা

বস��র �স �পস�ারআজ �নই
�কা পিরভাষা

িদন��লা হায় ম�ন পড়�ল লা�গ
কিঠন ব�াথা

ভিবষ��ত বস� বিুঝ হ�য় থাক�ব
�পকথা

�নই �কা �কাথাও বস�গান



হাির�য় �গ�ছ ছ�

ব�ি�গত জীবন যাপ�ন সবিকছ�
�য অ�

�নই �কা �কাথাও সাঁ�ঝর �বলা
পািখর িকিচরিমিচর ডাক

পি�মার ওই মদৃ পুবন িদ�� না
�তা হাক

�নই �কা �কাথাও শরৎকা�লর
পজূার আ�য়াজন

ই�া ম�ন তালা লািগ�য় িগ�য়�ছ
ব�ৃাবন

ডাকত �কািকল কু� স�ুর জাগত



ম�ন আশা

বস��র �স �পস�ারআজ �নই
�কা পিরভাষা।

�িত রিববার �নট ফিড়ং এর সা�থ। �কমন
লাগ�ছ �নট ফিড়ং জানা�ত ভ�ল�বন না

িক�। এভা�বই পা�শ থাকুন।



আ�বগী ভা�লাবাসা
��সনিজৎ রায়

এখনআকা�শ চাঁদ ও�ঠ না

অ�কা�র �ঢ�ক �গ�ছ চািরিদক

তারা�দর মা�ঝ �কাথায় হাির�য়
�গ�ল?
খুঁজ�ত খুঁজ�ত �া� হ�য় ব�স
প�রিছ

দীগ�ম পাহা�ড়র পাদ�দ�শ ।

ঘ�ুমর জন� িল� নই



�মামবািত ���ল �তামায় খুঁ�জিছ

িসগা�র�টর �ধাঁয়ায় �ম�র
�ফ�লিছ �দ�হর অ�ত

�তামায় না পাওয়ার �ালায় �কঁ�দ
হ�য়িছ পাগল।

�তামায় �দখ�ত চাই, সযূ�ওঠার
আ�গ

িমি� হািস িদ�য় এ�সা আমার ঘ�র

�দ�খিছ আবার নত�নআশা,
জাগ�ছ আমার ম�ন।
�তামার অিভমান �ংস ক�র



বাস�বা আিম ভা�লা ।
সীমাহীন য�ণা বাঁধা ব�ুক

একট�হািস িদও।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) এক মা� �ান তৃ�া আমা�দর
�াণ �দয়।
২) আমায় ক� িদ�য় ত�িম �ম�রা
না। যিদ ত�িম চাও- ���ায় �াণ
িদ�ত রািজআিছ।
৩) এখনকার সমা�জ কু-বাক�ই
আমা�দর এিগ�য় িন�য় যায়। স-ু
বাক� �কহ �াহ ক�র না।



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�া
�লব �ুবায়াল কাির

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরন: �বায়াল মাছ ৮ িপস,
হলদু �ঁড়া আধা চা চামচ, মিরচ
�ঁড়া ১ চা চামচ, আদা বাটা আধা
চা চামচ, �পয়ঁাজ বাটা ২ �টিবল
চামচ, �পয়ঁাজ কুিচআধা কাপ,
�লবরু রস ১ �টিবল চামচ, �লবু
পাতা ৬িট, �তল ৩ �টিবল চামচ,
ধ�নপাতা ২ �টিবল চামচ, লবণ
�দড় চা চামচ, জল ১ কাপ।



�তরীর িনয়ম: �াইপ�া�ন �তল
গরম ক�র �পয়ঁাজ বাদািম ক�র
�ভ�জ িনন।
কাঁচা মিরচ, �লবরু রস, �লব পুাতা
ছাড়া অন� মসলা ভাজা
�পয়ঁা�জর ম�ধ� িদ�য় কষান।
কষা�না মসলার ম�ধ� এবার মাছ
িদ�য় ৩ �থ�ক ৪ িমিনট কষান। ১
কাপ জল িদন। �ঢ�ক রা�া ক�ন।
এবার �লবরু রস, �লব পুাতা,
কাঁচা মিরচ িদ�য় ৫ িমিনট চ�লায়
�র�খ নািম�য় িনন। নামা�নার পর
ধ�নপাতা িদ�য় সািজ�য় পির�বশন ক�ন।



‘’অবয়ব’’

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


