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িল�খ�ছন- �সৗগত রাণা কিবয়াল, সজুন
ডাকুয়া, িব�ম শীল, �রজওয়ানআিল,
�দবদশ�ন চ� এবং অন�ান�।
থাক�ছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণ কুিবতা,
�দ�য়র িচরকুট, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা,
আ�া�দআটখানা এবং রা�া-বা�া।
�চাখ রাখনু �িতিট প�ৃা�তই �নট ফিড়ং এর
আনা�গানা.....



ফিড়ং কথা
�াচীনকা�ল য�ু� যাবার আ�গ
�সিনক�দর মহরা হত অ�নকটা

নাটকীয় ভা�ব। �সই �থ�ক
মান�ুষর ম�ন নাট�কর ধারণার
িকছ�টা উৎপি� হয়। িকছ�িদ�নর
ম�ধ�ই িব�নাদ�নর অন�তম মাধ�ম
হ�য় ও�ঠ এই নাটক।
পাড়ায় পাড়ায় নাট�কর চল
এখ�না আ�ছ, ত�ব ধন�বাদ �াপ�
নাট� দল��লার।



�ভজা �চাখ
�সৗগত রাণা কিবয়াল

অরণী,
�ভঁজা গ�টা �টর পাি�স ?
�তার ব�ুক হাত িদ�য় �দখ,
কা�ারা িক দা�ণ

আমা�দর ভা�লাবাসার কথা
বল�ছ !



অণকুিবতা��
সজুন ডাকুয়া

(১)
আর একবার কী ক�র �তা�ক
কা�ছ পাই,
�তার সগু�ী চ��লর �াণট�কু �প�ত
চাই ।

(২)
�দ�য়র মা�ঝ গ�ড়ছ �য
সীমা�রখা,
এ�সা বাস কির তারই
কাছাকািছ ।

(৩)
মা�ঝ মা�ঝ ��ল ও�ঠ িপ�,



সই�ছ না আর এই একাকী� ।

(৪)
িনয�াসট�কু �গ�ছ চ�ঁই�য়,
বাই�র এক �ক�না খটখ�ট ভ�িম।

(৫)
যিদও পািরিন হ�ত যাযাবর,
খুঁ�জ িন�য়িছ িচ�ল�কাঠার ঘর।

(৬)
ম�নারমা আিজ-কািল থািকস ত্�ই
�কা�ট ?
�তার কথা ভািব�ল বকুখান্
হা�াউ কির ও�ঠ ।



ভাল�ব�সিছ �তামায়
িব�ম শীল

�তামার জ�ন� �রাদ হ�ত পািরিন,
হ�য়িছ �ধ বুিৃ�-
আমার �য ভা�লাবাসা �তামার
�ছাঁয়ায় সিৃ�।
�তামার আ��ুলর �ন��া�ন
আটঁ�ক যা�বা �ভ�বিছলাম,
আমার ম�নর �কা�ণ �তামায় ঘর
বাঁধ�ত িদ�য়িছলাম।
চাইিন ছ��ট আ�সা আমার কা�ছ,
অথবা আগ�ল রা�খা আমা�ক-
যা িকছ�বলার িছল বল�ত িক
�প�রিছ সবই ?



অবলীলায় ছা�পাষা মন �ধু
ভাল�ব�স�ছ �তামা�ক।
আমার ক���লা �শািষত হ�য়�ছ
�তামার একমখু হািস�ত।
জিড়�য় আ�ছা ত�িম জিরর স�ুতা
হ�য় আমার �া�ণর বাঁিশ�ত।

�নট ফিড়ং এর ৩০িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ



ছিব ও ভাবনা

ব��পী মানষু....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 না পাঠা�না িচিঠ�ত

না বলা অ�নক কথা,
আজপািঠ�য় িদলাম

�তার না�ম |
প�ড় িনস,্

�র�খ িদস ন্া তা�ক

ব� খা�ম |



 ব�িদন পরআজআবার
�দখা,
নত�ন ক�র িচন�ত �শখা ;
িক�, হয়িন �য আমা�দর
�চা�খর সা�াৎকার |
ও ভা�লাবাসা ,
ত�িম িক সিত�ই িছ�ল

আমার ?

িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
হাইপারসিনক ��পনা�
পরী�া কর�লা রািশয়া।
 �ফর রািশয়ার ��িস�ড�
হ�লন পিুতন।
রা�প�ু�র সখু সমী�ায়
ভার�তর �ান ১৩৩

সম�ু�র জল �থ�ক পানীয় জল
সরবরাহ করার উ�দ�াগ িন��
�ক�ীয় সরকার।
আই িপ এল এর �থম ম�া�চ
ম�ুখামিুখ �চ�াই ও ম�ুাই।



আই িপ এল এ অিধনায়ক�
�খায়া�লন ি�থ ও ওয়ান�ার।
বল িবত�ক�জিড়�য় এক বছর
ি��কট �থ�ক িনব�ািসত ি�থ ও
ওয়ান�ার।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

গত স�া�হ ব�লিছলাম এ সংখ�ায়
িলখ�বা বয়স-কা�ল ভাল থাকা
িন�য়।অ�ন�কইআমরা ব�ুঝ
উঠ�ত পািরনা িক বা �কমন
আচরণ করা উিচৎ ব�ৃ-ব�ৃা�দর
সা�থ। বত�মান এিট একিট
সমস�া। একাকী�, অবসাদ,
পাওয়া না পাওয়ার িহ�সব িন�কশ,
িন�জ�ক অব�হিলত ম�ন করা,
শারীিরক সমস�ায় অ�নক সময়



জীবন জিটল হ�য় প�র।
বয়��দর ভাল থাকা িন�য় িকছ�
িটপস এ সংখ�ায়।
* িন�জর কা�ছর মানষু�দর িন�য়
আ�া িদন। এ�ত শরীর ও মন
ভা�লা থাক�ব।
* িনয়িমত হাটার অভ�াস থাক�ল
ভাল হয়।
* পছ� মত গান �ন�ল মন
ভা�লা থা�ক।
*পরু�না হিব �ক আবার িফির�য়
আননু।



* ইন�ডার �গম �খল�ত পা�র।
* �াথ�না কর�ল মন শা� থা�ক।
*িনয়িমত িচিকৎস�কর কা�ছ
যান। �চক-আ�প জ�রী।
* �ছাট�দর স�� সময় কাটান।
* িন�জ�ক অব�হিলত ম�ন না
ক�র ম�ন ক�ন দািয়�আপন
করলাম।
* পার�ল �সাশ�াল �নট ওয়ারিকং
সাইট ��লা�ত য�ু হ�ত পা�রন।

ইত�ািদ কা�জর ম�ধ� থাক�ল,
ভাল থাক�বন।



আগামী সংখ�ায় িলখ�বা িক ক�র
ভাল রাখ�বন বয়��দর। ভাল
থাক�বন সক�ল।
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�া পা�শ আিছআিম ও �গাটা
�নট ফিড়ং িটম।



সাজ-�গাঁজ
�ম�য়�দর সাজ

িল�খ�ছন- িসিম
গর�মর �মকআপ �ণালী-
গর�ম আমা�দর মখু �ঘ�ম যায়,
তাই মখু যা�ত না �ঘ�ম যায় তার
জ�ন� Primer ব�বহার ক�র
Foundation তারপর Face
Powder �ম�খ িন�ত হ�ব।
�য�কা�না �মকআপ এর ����ই
Blending-টা খবু জ�রী নই�ল
�মকআপটা �দখ�ত caky বা



�ছাপ �ছাপ হ�য় যায়। Face
Powder এর প�রর ��প
Contouring এ�ত আমা�দর
Contact জায়গা ��লা উ�ল
ভা�ব �দখা যা�ব। এরপ�র
Blusher ব�বহার কর�ত হ�ব
িচবকু বা গা�ল। Lipstick �মক
আ�পর একিট important
িজিনস, Light or Deep colour,
ত�ব গরম কা�ল হালকা lipstick
ব�বহার কর�লই ভা�লা লা�গ।
Nude Lipstick shade ��লা
ব�বহার করা �য�ত পা�র। Lip-



Liner use ক�র তারপর �দ�বন।
িদ�নর �বলায় �ব�রা�ল কাজল
িদ�ল িদ�ত পা�রন। Eye Shade
nude colour ব�বহার কর�ল
ভা�লা, এরপর �মকআপ িফ�ার
লাগান।



গরমকা�লর অন�ুা�ন এ-লাইন কুিত�
পড়�তই পা�রন ।



ি�ম িফগা�র �বইজ �াউজা�স�ভা�লা
মানা�ব আপনা�ক।



হাফ ি�ভ ট�প ভা�লা মানা�ব
আপনা�ক।



ক�াসয়ুাল ি�ভ �লস টপ প�ড়
�দখ�ত পা�রন।



�শষ দশৃ�
�রজওয়ানআলী

অ�কার, ��তা, একই সা�থ
উ�াস �িন

�পচািশকআওয়া�জ গািল
িমিল�য় যা�� দ�ুর।
আ�লা িফর�ল, �রললাই�ন কাটা
র�া� এক�জাড়া মতৃ�দহ
পাশাপািশ

র��র �কা�না ধম��নই, তরল,



ব�য় চ�ল িনজ� �বা�হ

�যমন ��ম।
ওরা সািবনা-�সকত নয়�তা
অনািমকা-আিজজ, ওরা ��মী।
'লাভ িজহাদ'-এর অি�ম অ��র
�শষ দশৃ� িলিখত হল।

নাট�কার ব�� এখন, �ভা�টর
ভাষ�নর ��িত।
নত�ন ধ�ূলা জ�ম নাট�কর মলা�ট,
অথচ তার কল�মর ডগায়

সমািধ� হল দ�ুটা �ান, হাজা�রা



��, িব�াস।
অতঃপরআমার সবাই পাষান
িদ�লর, িঘলহুীন িনব�াক দশ�ক

ক�� দ�ুফাঁটা অ�, িব��ব
�মামবািত িমিছল।



�ফা�নই ব�ী,জীবন
�দবদশ�ন চ�

িক'�র িফ�রিছস...
ঘ�র???
-হ�াঁ,এই মা�ইআসলাম।
-আ�রা �দরী ক�র িফিরস,পর
�থ�ক। �দখিবআদর
কর�ব,স�াই...
-অসভ�,
-এভা�ব বলিছস...!!!



-�ঁ
-�বিশ ভা�লাবািস�তা, বঝুিল না
আমা�ক...।
শয়তান !
-ও�ক বাবা, এর পর �থ�ক
�িতিদনই তাড়াতািড় িফরব। খিুশ
�তা ত�ই?
-ঘ��, �তা�ক আিম িচিন...

-�মলাস,পর �থ�ক।
আ�া,ত�ই অনলাইন �নই �য,�কন?



-ত�ই �নই ব�লই...
�তার �ফা�নর অ�প�া�তই ব�স
িছলাম...।
এই করিল �খ�য় এ�সই অন
হি�।ত�ইও ক�র �ন শয়তান।
- �ঁ
-ওই �শান
-িক?
-ভা�লাবািস...
-আিম জািন।
আিমও....গাি�।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) সমথ�ন ছাড়া বিহঃ �কাশ
স�ব নয়, আর বিহঃ �কাশ
আমা�দর স�ব�া� ��র িন�য় যায়।
২) আমরা িনত�নত�ন িজিনস
আিব�ার ক�র �কৃিতর
আিব�ার �ংস করিছ।
৩) বাঁধা মা�নই সফলতা অদ�ূর।



আ�া�দআটখানা

 ��- মানষু কখন সংখ�ায়
বা�ড়?

উ�র- যখন মানষু আ�া�দ
আটখানা হয়।

 িশ�ক- িবনাপানী কথার
অথ�িক?

ছাএ- জল-ছাড়া।
 ��- �কাথায় উ��াধ�নর



প�র �নতারা ��বশ
ক�রন না ??

উ�র- যখন �শা�ন �বদ�ুিতক
চ��ী র উ��াধন ক�রন, উ��াধন
ক�রন িক� ��বশ ক�রন না।

িল�খ�ছন- ��ভ� নুারায়ণ িম�



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 ৩০ 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�া
এগ �াই রাইস

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরন: বাসমতী চাল (ভাত
করার জন�), িডম চারিট, িবন,
গাজর, ক�াি�কাম, ফুলকিপ,
মটর�ঁিট, গরম মশলা ��ড়া,
�গাটা গরম মশলা, িঘ, ননু, সাদা
�তল, কাজ �ু�ড়া, িকসিমস, সস
( টম�া�টা, িচিল, �সায়া), ল�া,
�পয়াজ, ধ�নপাতা।



�তরীর িনয়ম: �থ�ম কড়াই এ
সাদা �তল ও িঘ গরম ক�র তা�ত
�গাটা গরম মশলা �ফাড়ন িদ�য়
ভািস�য় রাখা সবিজ িদ�য় অ�
ভাজা ভাজা ক�র িন�য় তা�ত ননু,
অ� টম�া�টা এবং �সায়া সস,
িচিন িদ�ত হ�ব। তারপর কড়াই এ
িডম ফািট�য় �ভ�জ িন�ত হ�ব।
তারপর তা�ত বাসমতী চা�লর
ভাত িদ�য় নাড়াচাড়া ক�র তা�ত
িকসিমস, কাজ িুদ�ত হ�ব, গরম
ক�র �াদ ম�তা িঘ িদ�য় িন�ত
হ�ব। ব�াস এবার পির�বশ�নর



জন� �তির এগ �াই রাইস।

পা�য় পা�য় ৩০ সংখ�ায় �নট ফিড়ং। �িত
রিববার �নট ফিড়ং এর সা�থ। �কমন
লাগ�ছ �নট ফিড়ং জানা�ত ভ�ল�বন না
িক�। এভা�বই পা�শ থাকুন।

রা�া-বা�া �কমন লাগ�ছ জানা�ত ভ�ল�বন
না িক�, �কান পরামশ�, মতামত থাক�ল
অবশ�ই জানা�বনআমা�দর।



‘’ছাউিন’’

Camera-man of the week-
স�িষ�বিণক



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


