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ফিড়ং কথা
�াপত� সা�� বহন ক�র একটা
য�ুগর, একটা সম�য়র। ইিতহাস
�ক অ�ীকার করা যায় না কখ�না,
ইিতহা�সর সা��বাহী ব� সমহূ
�কও তাই অ�ীকার করার �কান
উপায় থা�ক না। �াপত�র িনম�াণ-
ক�� থা�ক আগামীর িচ�া
ভাবনা।আগামী �জ� �ক �হণ
করার আকুিতও তার ম�ধ�
িনিহত।



পাঠ�কর মতামত

“খবু ভা�লা লা�গ �নট ফিড়ং,
এভা�ব এিগ�য় যাও।”

-িবকাশ বম�ণ।
“�িতিট সংখ�াই ভীষণ ভা�লা
লা�গ আমার।”

-পিরমল দাস।
“এমন একটা ম�াগািজ�নর
��য়াজন িছল বত�মান সমা�জ।”

-পিরমল দাস।



ভা�লাবািস
অ�রা দাম

আিম নািক তার কা�ছ িকছ�
চাইনা ,
�কন �কানআবদার �নই তার
কা�ছ আমার এই িন�য় �স �গাসা
ক�র

�স ব�ল সবাই তার ি�য় জ�নর
কা�ছ কতিকছ�দািব রা�খ ত�ব
ত�িম �কন

আিমআমার ব�ু�ক �দ�খিছ
ক�তা সাধ ক�র তার ি�য়ার জ�ন�



িটপ �ক�ন, �ক�ন িলপি�ক বা
রং-�বর�ঙর চ�িড়
আরআিম,
�তামায় িকছ�িদ�ত �গ�লই ক�রা
�ধইু আিড়

তার গালটা িট�প �হ�স বিল ব�
অবঝু ��িমকআমার

আমার যা চাই সবই �তা িদ�য়ছ
ত�িম

মখু িফির�য় �স ব�ল �কাথায়

আল�তা ক�র ওর ব�ুক মাথা বিল
এই �য একট�ক�রা আকাশ



িদ�য়�ছা, না বল�তই �ঠাঁ�টর
�কা�ণ হািস ফুিট�য়�ছা, হাত ধ�র
পাড় কির�য়�ছা রা�া,
ক�তা কী িদ�য়�ছা,
ধরু এসবআবার িকছ�নািক

িকছ�নয় অ�নক িকছ�, সব�চ�য়
ব�ড়া িক িদ�য়�ছা জা�না

�তামার ওই ব�ুক মাথা রাখার
স�ুযাগটা

আর ব�লা এর�চ�য়ও �বিশ িক
িকছ�চাওয়ার থাক�ত পা�র
আমার



হঠাৎ ক�র জিড়�য় �স ব�ল
এইজন� �তা �তামায় এ�তা
ভা�লাবািস

তখনআিমআল�তা ক�র তার
কা�ন কা�ন বিল

আিমও।

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



অন� িশ�া
আিল �মা�াফা

দিুদন �ধ জুলআর ছাত��খ�য়ই
�ক�ট�ছ আফতাবআিল�দর। খবু
িখ�দ �প�য়�ছ বালক
আফতা�বর। িক� িক খা�ব?
এখা�ন �য খাবার মত �তমন
িকছ�ই �নই। �থম ক�য়কিদন
িবিভ� সং�া ভা�লা �িট, �কক
ইত�ািদর ব�ব�া কর�লও এখন
একটাই �ানীয় সং�া �িতিদন
সামান� িকছ�খাবা�রর ব�ব�া



ক�র।
িহ�-ুমসুিলম দা�ায় আজ তারা
ঘরছাড়া।আ�য় িন�য়�ছ একটা
���ল �তির হওয়া িশিব�র। এখা�ন
সব িম�ল �ায়আড়াই�শা জন
আ�ছন। খাবার,জল, �পাশাক
সবিকছ�রই অভাব।জায়গাও
কম। গাদাগািদ ক�র �কা�নারক�ম
িদন কা�ট আড়াই�শা জ�নর।
ক�ব ঘ�র িফর�ত পার�ব তাঁরা
�কউ জা�নন না।আফতা�বর
�ছাট মাথায় �ঢা�ক না, এরা �কন
মারামাির ক�র? �স �াইমারী



���ল প�ড়, অ�ধ��কর �বশী িহ�ু
�ছ�ল�ম�য়। কই, কখ�না �তা
সমস�া হয় না? অিখল, িদ�নশ,
তপন,অনরুাধা, তমািলকা, এরা
�তা আিমর,মহিসন�দর সা�থ
একসা�থই ব�স,একসা�থই �ঘা�র।
কখ�না �তা সমস�া হয় না। িক�
এখা�ন িক এমন হল �য দইু ধ�ম�র
�লাক�দর মারামাির কর�ত হয়?
অবশ� সমস�া �য একদমই হয় না,
তাও �তা নয়।অিখল, দী�নশরা
কখ�না িশব,ু মায়া�দর সা�থ ব�স
না।ওরা নািক নীচ���ণীর। তাই



অিখল,দী�নশ�ক ও�দর সা�থ
বস�ত -�খ�ত মানা ক�র অিখল,
দী�ন�শর মা-বাবা।আফতা�বর
খারাপ লাগত। িক� িকছ�বল�ত
পারত না। এটাও �তা �তমন িকছ�
সমস�া িছল না। উ�চ���ণীর
�লাকরা নীচ���ণীর �লাক�দর
সা�থ �ম�শ না। িক� তবওু �তা
কখ�না ও�দর ম�ধ� মারামাির
লা�গ না? তাহ�ল িহ�-ুমসুিলম
লাগ�লা �কন?
�স ��ন�ছ একিট মসুিলম �ছ�ল
নািক একিট িহ� �ুম�য়�ক িন�য়



পািল�য়�ছ। তাই দপু��র
মারামাির।তার �ছাট মাথায় �ঢা�ক
না, এ�ত মারামািরর িকআ�ছ?
�ম�য়টা যিদ িন�জর ই��য় িগ�য়
থা�ক, তাহ�ল �তা িব�য় িদ�লই
হ�য় যায়।আর যিদ �ছ�লটা
�জার ক�র িন�য় িগ�য়
থা�ক,তাহ�ল �ছ�লটা�ক শাি�
িদ�লই �তা িম�ট যায়।
ব�স ব�স ভাব�ত থা�ক আফতাব।
স�� হ�য় এ�লা। িখ�দয় তার �পট
চ�ঁইচ�ঁই কর�ছ। একট�প�রই ���লর
মা�ারমশাই অমলবাবরু সা�থ



আরও ক�য়কজন �লাক
আস�বন। তাঁরাই এখা�ন দিুদন
�থ�ক সামান� িকছ�খাবা�রর
ব�ব�া কর�ছন।অমলবাব বু�
ভা�লা মানষু।অমল�ক একট�
�বশীই ছাত��দন। একিদন সা�থ
চক�লটআর �ককও িন�য়
এ�সিছ�লন।আফতাব
অমলবাবরু �া�সর কথা ভা�ব।
িতিন বল�তন,িহ�-ুমসুিলম-দিলত
সবার সমান অিধকার।আমরা
সবাই ভাই ভাই। �কউ �যন
কাউ�ক ঘণৃা না ক�র।আফতাব



ভা�ব, সবাই যিদ এরকম হত,
তাহ�ল কত ভা�লা হত…।
হঠাৎ আবছা আ�লায় �ক �যন
পা�শ এ�স দাঁড়ায়।
-�ক? ও, অিখল।আর �ক?
িদ�নশ,ত�ই? এখা�ন �কন এই
সময়?
-�তার জন� ক�য়কটা �িটআর
একট�মরুগীর মাংস িন�য় এ�সিছ।
মা’র কাছ �থ�কই িন�য় এ�সিছ।
িক� বাবা জা�ন না। িফসিফস
ক�র ব�ল অিখল।



�চা�খ জল এ�স �গল
আফতা�বর। ওরাও িশিব�র িছল।
একস�াহ হল তাঁরা ঘ�র িফ�র�ছ।
িক�আফতাব�দর �াম �ািল�য়
িদ�য়�ছ শয়তা�নরা। তাই তাঁরা
ক�ব িফর�ব তা �কউই িনি�ত
ক�র বল�ত পার�ছ না।
অ�দরূ �থ�ক সব িকছ�ল��
করিছ�লন অমলবাব।ু তাঁর
�চা�খও জল।আন��র অ�।
ভাব�ছন, আিম তাহ�ল সিঠক
িশ�াই িদ�ত �প�রিছ।একটা
�ি�র িনঃ�াস �ফ�ল িন�জর



কা�জ অন�িদ�ক চ�ল �গ�লন
িতিন।

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।



আমার ত�িম
�দবদশ�ন চ�

বনিব�ুপ�ুরর �সই �চৗহি�র কথা
ম�ন আ�ছ �তামার?
�যখা�ন ওত �প�ত থাকা
����লার �কা�না জায়গা থাকত
না,�যখা�ন ভিবতব�রা �ান �প�তা
না বলল�লই চ�ল।���র
রাজকন�া ওআস�তা না �সই
�দ�শ...ত�িম �তা চাই�লইআস�ত
পা�রা।ত�ব ��� নয়,বা��ব…।



ছিব ও ভাবনা

জ�লর নী�চ অন� পিৃথবী িঠকআমা�দরটার
ম�তা। িক� তার কতট�কুই বা আমরা জািন।

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
কড়া �� নীিত �ঘাষণা
�া��র।
প�ারা অিলি��কআলাদা
লড়�ব দইু �কািরয়া।
চ�ল �গ�লন বিলউ�ডর
জনি�য় অিভ�ন�ী �ী �দবী।
 ���া মতৃ�� �ত সায় সিু�ম
�কা�ট�র।
সবআ�িলক িমউিজয়া�মর
জন� অথ�বরা� বাড়া�না হল।



আই িপ এল এ �কালকাতার
ক�া��ন হ�লন দী�নশ কাি��ক।
আই এস এ�লর �শষ চা�রর
লড়াই �� হল।
 ি��দশীয় িসির�জ
বাংলা�দ�শর িব��� ঘ�ুর
দাঁড়া�লা ভারত।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

আশা কির সক�ল ভা�লা আ�ছন।
অ�নক��লা �� এ�স�ছ ভাল
থাক�বা িক ক�র?? এ িন�য়
িলখব এ সংখ�ায় ভাবলাম।
আস�ল ভা�লা থাকা িন�জর
ওপর িনভ�র ক�র স�ণূ�ভা�ব।
যিদও ব��তা িদন িদন বিৃ� পা��,
এর কার�ণ আমা�দর সমস�া
উও�রাওর বিৃ� পা��,
�িতবা�রর মত এবা�রর িকছ�



িটপস ---

# িন�জ�ক ভালবাসনু। িন�জর
�িত য� িনন।আ�স�ান খবু
জ�রী।
# পিরক�না ক�র কাজ ক�ন
এ�ত টাইিমং এর সিুবধা হ�ব আর
ভা�লাও থাক�বন।
#িন�জর ওপরআ�িব�াস
রাখ�বন। ত�ব অিতির�
আ�িব�াসও খারাপ।
# িন�জর কা�ছর �লাক-�ক



�াধান� িদন, এ�ত িন�জও ভাল
থাক�বন ওনা�দরও ভা�লা
লাগ�ব।
#ঘর-�ক স�ুর ক�র সাজান,
মা�ঝ মা�ঝ ঘ�রর িজিনস এিদক
ওিদক ক�ন এ�ত নত�ন�
আস�ব।
#ভা�লা গান �ননু, িস�নমা �দখনু,
বই প�ন, বাগান কর�ত পা�রন।
# মা�ঝ মা�ঝ শ�খর কাপ, িডস,
িডনার-�সট �বর ক�ন িন�জ�দর
জন� �দখ�বন িব�শষ অনভু�িত



হ��।
িকছ�িটপস িদলাম, ভা�লা
থাক�বন সক�ল। �নট ফিড়ং এর
পাঠক বাড়�ছ, আর এই িবভাগ
�য সক�লর ভা�লা লাগ�ছ এটাই
অ�নক পাওয়া আমা�দর কা�ছ।
ভা�লা থাকুন, স�ু থাকুন।
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...।

�নট ফিড়ং এর ২৭ িট সংখ�ার
�িতিট পড়�ত লগ অন ক�ন�নট
ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ



�ছা�টা�দর পাতা

�দবিষ��ঘাষ, �জনিক� ��ল



ধী�রনবাবরু ফুলবাগান
সাহানরু হক

িব�ম দা িবগত দশ বছর ধ�র
ধী�রনবাবরু ফুলবাগা�ন মািলর
কাজ কর�ছ।আিম �ায়ই তাঁর
কা�ছ পড়ার ফাঁ�কর অবস�র
ছ��ট �যতাম গান �শানার জন�।
িব�ম দা'র সরু অ�নকটা
অিরিজৎ �ক �ট�া �দওয়ার
সমত�ল�। যার ছ�� ধী�রনবাবরু
একমা� �ম�য় ঐশী িদ িন�জ�ক
সািমল ক�র�ছ। তা�দর দজু�নর



ম�ধ� এই স�ক�টা ব�িদন
আ�গর। িব�ম দা এর গা�নর
টা�ন ঐশী িদ সব কাজ �ফ�ল
�র�খ ছ��ট আসত। ফুলবাগা�ন
তারা তা�দর অ�নকখািন সময়
কাটাত, যত�ণ না মন ভ�র যায়
গা�নর ছ��। িক� তারা উভ�য়ই
খবু ভা�লা ক�রই জা�ন �য এ
স���ক ঐশী িদ'র পিরবার
এ�কবা�রই রািজ হ�বন না। তাই
ঐশী িদ িব�ম দা �ক অ�নক বার
তাঁ�ক িন�য় দ�ুর �কাথাও ঘর
বাঁধার কথাও ব�লিছল। িক�



িব�ম দা �য সবার ম�নর শ�
অিভমান ��লা �ক সত� প�থই
দরূ কর�ত চায়। না জািন �স
কিঠন বা�বতার ম�ুখামিুখ ক�ব
হ�ব তা�দর ভা�লাবাসা !!!!



প�ুষত� �তামা�ক
�রজওয়ানআলী

ম�ন ম�ন খনু ক�রিছ �তামায়
কতবার হাজার হাজার

তব আুমারা িদনরাত কির �তামার
হা�টই বাজার।
ত�িম পসরা সািজ�য় ব�সা, বািলশ,
িবছানা, �ন, শরীর
�হ প�ুষত�, আর কতবার পণ�
হ�ব এ শরীর নারীর।
িত�ল িত�ল গ�ড়�ছা সা�াজ� এই



মহা�দ�শ

মানবতায় ছ�ির �হ�ন�ছা ভ�সাজ,
রাজ�ব�শ।
�তামার আ�দ�শ বশ গত প�ুষ
�জ� িছিট�য়�ছ থতু�নারীর
উপ�র

�সই ��তর �িতিব� ভা�স
আমা�দর �চা�খর 'প�র।
ত�িম�তা ঈ�র নও! ত�ব ত�িমই
�কন �শষ কথা

�মা�দর িভতর মা�য়র-ও অ�ধ�ক,
�বাঝনা �কন তা�দর ব�থা।



ত�িম ��রাচারী, ত�িম ঘনৃ�, ত�িম
পাপী, শতযগু ধ�র

প�ুষ �ক �ভ�ক�র, নারী�ক
�র�খ�ছা তার পদানত ক�র।
মাংস �লালপু দিৃ��ত ওই িদ�য়ানা
�তা আর শান

�মা �চ�য় উৎসগ�ক�রা তা�দর
একটা ���মরই গান।
মনষু� িদ�য় মানষু িবচায�শরীর
িদ�য় নয়

এই�তা সময় �মাণ করার, প�ুষ
আর প�ুষত� এক নয়।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িহংসা করা ভ��লআমা�দর
ভা�লাবাসা িদ�য় এিগ�য় �য�ত
হ�ব- “সমাজ উ�য়�নর ল���।”
২) ব�ৃআমা�দর ভাবায় �য-
তা�দর �ংস ক�র িন�জরাই
�ং�সর প�থ অ�সর হ�।
৩) সফল হ�ত �গ�ল অ�নক বাঁধা
অিত�ম কর�ত হয়।



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 ২৭ 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�া
বাহাির ওম�লট

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরন: ৬টা িডম, ১টা ট�ম�টা,
হাফ কাপিসকাম, ৩টা �পয়াজ,
ল�া ২টা, পিরমাণ মত ননু, হলদু,
সাদা �তল।
�তরীর িনয়ম: একটা কড়াই এ
সাদা �তল িদ�য় তা�ত সব সবিজ
�ছা�ট �ছাট ক�র �ক�ট িদ�ত হ�ব
ননু হলদু িদ�য় ভাজা ভাজা ক�র



নামা�ত হ�ব।
তারপর ৪টা িডম ফাট�য় ননু িদ�য়
িমিশ�য় একটা তায়া�ত িডম
�গালা টা িদ�ত হ�ব তারপর ভাজা
তরকাির �িল িদ�য় তার উপর
২টা িডম ফািট�য় িদ�য় এিপঠ
ওিপঠ ভা�লা ক�র �ভ�জ িন�ত
হ�ব। �তির বাহাির ওম�লট।



‘’ব�ুনিছ জাল’’

Camera-man of the week-
িলজা �ামািণক



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


