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িল�খ�ছন- �পন কুমার রায়, �সকত সাহা,
জাহা�ীর �হা�সন, এনামলু হক, সািমন
জামান 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
তৃতীয় িব��র �দশ ��লার সব
�চ�য় বড় সমস�া জন�ীিত। �য
সমস�া ��ম �ব�ড়ই চল�ছ। যার
ফ�ল মান�ুষর িতনিট �াথিমক
চািহদা খাদ�, ব�, বাস�ান ব�াহত
হ��। তাই দরকার ��য়াজনীয়
স�চতনতা যার মাধ��ম এই
সমস�ার সমাধান স�বপর হ�ব।



��াটফম�
�পন কুমার রায়

রা�তর �মল ��ন ধর�বা ব�ল

��াটফ�ম�অ�প�ার �হর �গানা,
আসার সময় �ফরার িটিকট �তা
�ক�ট িন�য়িছ

�কান কামরায় িসট ন�র �সটাই
আমার অজানা |

সম�য়র বকু িচ�র �ঁই�সল িদ�য়
�বিড়�য় যায় রা�তর �মল ��ন ,



�দওয়াল ঘিড়র ভীত িটক িটক
আওয়াজ ,
আমার �ায়রু ঘন ঘন দীঘ�িনঃ�া !
�মশঃ িসট ন�র কনফাম�হ�ত
থা�ক |

অগিণত ভী�রর মা�ঝ ক�তা
�লাক উ�ঠ না�ম

আমার খবর �ক বা রা�খ ,��ন
ছ��টই চ�ল

দ এুকটা মখু ��াটফ�ম�র �র�ণ
থাক�ব ,



অতীত পাহারা �দ�ব বত�মান �য�ত
নািহ �দ�ব ,

তব তুা�ক সম�য়র ���ন চা�প
�য�তই হ�ব

ভিবষ�ত্ দয়ুা�র এ�স বল�ব, ত�িম
�থ�ক �য�ত পার�ত!
অথচআমার যাবার সময় পথ
এিগ�য় িদ�ল !



�নটফিড়ং-এরআগামী
নববষ�সংখ�ায় (ম�ুণ
সংখ�া) িব�াপন িদ�ত
�যাগা�যাগ ক�ন।
�ফান: 7908076073,
7501403002
Email:
netphoring@gmail.com



অিধকার
�সকত সাহা

�তার ভীষণ মন খারা�পর রা�ত
খবু শ� ক�র জিড়�য় রাখব
�তা�ক।
কাঁটা ঘা�য় লবণ ঘষা �িৃত �িল
�তা�ক যখন িছ��ড় খা�ব-
যখন �তার ব�ুক ভীষণ ব�াথা
উঠ�ব
�ব�চঁ থাকা ম�ন হ�ব অথ�হীন!!

আিম নীরব থাকব-
�ধ �ুতার �ব�ঁচ থাকার অথ�হব।



এতট�কঅিধকার িদস
আমা�ক ।।

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



কথা বল�বা �াণ খ�ুল
জাহা�ীর �হা�সন

সিত�ই আমরা সবাই চ�প ক�র
থাক�তই �বিশ ভালবািস তাই না।
আস�ল মানষু মা��ই চ�প ক�র
থাক�ত ভা�লাবা�স, �কউবা
একদম চ�পচাপ। ত�ব আমরা
মান�ুষর �সই ধর�নর ম�ধ� পির না,
আমরা িভ�, অনন�।আমরা কথা
বল�তই �বিশ �া����বাধ কির
তাই চ�প থাকা আমা�দর মানায়
না। হঠাৎ ক�রই �সিদন �ক ম�ন
হ�লা চ�প হ�য় যাই তারপর ভাবনা
এল চ�প ক�র �তা মতৃ মানষু থা�ক,



আমার মা�ঝ �াণআ�ছ আিম
�কন চ�প থাকব। এখনই যিদ �াণ
চ�ল যায় তাহ�ল �তা সারা
জীব�নর জন� চ�প, ম�ুখ তালা
প�ড় যা�ব, এ জ��র মত কথা
ব�। তাহ�ল আমরা �কন চ�প
থাকবআমরা কথা বল�বা, �শষ
িনঃ�াস অি� বল�বা, এমিন�তই
জ��র �ায় দইু বছরআমরা কথা
না ব�লই িছলাম, অ�নকটা ঘাটিত
হ�য় �গ�ছ �সটা পরূণ কর�ত হ�ব
�তা। হ�ত পা�র এই কথা বলার
জন� অ�ন�কইআমা�ক
ভা�লাবা�স না।অ�ন�করই
আমা�ক ভাল লা�গ না িক�আিম



তা�দর প�রায়া কিরনা, ভা�লা না
লাগ�ল স�র �য�ত পা�রা।
একজন িকংবা সবাই স�র
�গ�লওআিম চল�ত পার�বা
কারণ যখনআিম জ��িছলাম
একাই জ��িছলাম, আবার যখন
মারা যা�বা একাই মর�ত হ�ব।
তখন িক� �কউ িছল না বা �কউ
থাক�বও না। তাহ�ল এখনআমার
কথা আটকা�নার ত�িম �ক?
তাহ�ল আমরা �কন চ�প ক�র
আিছ খ�ুল দাও ম�ুখর ব� দয়ুার
�বির�য় আস�ত দাও �তামার
ম�নরআ�বগ, ভা�লালাগা,
ভা�লাবাসা। হয়ত একজন চ�ল



যা�ব তা ব�ল ত�িম কথা বলা ব�
ক�র �দ�ব, না! নত�ন একজ�নর
অ�প�ায় থা�কা। �স হয়�তা
পরু�না জ�নর �থ�ক আ�রা �বিশ
মজাদার হ�ব �ক তা জা�ন!

একঝাক চমক িন�য় আস�ছ �নট
ফিড়ং নববষ�সংখ�া।অ�প�ার
�হর �গানা ��।



ছিব ও ভাবনা

রিব চ�ল অ�াচ�ল....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 �ছাঁয়িন �স আমায়

আিবর মাখা হা�ত

বস��র এই বাহাির িদ�ন

তবওু িছ�ল আমারই সা�থ ||

 না বলা কথা��লা লিুক�য়
থাক

নীল খা�ম ;



আমার শ��র �িতিট �িন ,
কির সমপ�ণ

�তার না�ম

িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
পািক�া�নর সং�ার ওপর
িন�ষধা�া জাির কর�লা
আ�মিরকা।
মায়ানমা�রর নত�ন ��িস�ড�
হ�লন উইন িমলট।
কৃ�সার হত�ায় পাঁচ বছ�রর
�জল হল সলমন খা�নর।
প� খাদ� মামলায় লাল �ুসাদ
যাদ�বর কারাদ��র িন�দ�শ িদল
আদালত।
আই িপ এল এর �থম ম�া�চ



ম�ুখামিুখ হ�� �চ�াই ও ম�ুাই।
আই িপ এল এ অিধনায়ক�
�খায়া�লন ি�থ ও ওয়ান�ার।
আই িপ এ�ল নত�ন দইু
অিধনায়ক �পল রাজ�ান ও
হায়�াবাদ।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

�ধ িুন�জর কথা ভাব�ল হ�ব না,
সমা�জর �িতওআমা�দর িকছ�
�নিতক দািয়�আ�ছ। যার ম�ধ�
অন�তম হল ��জন�দর স�ান
করা, তা�দর �দখা�শানা করা,
সমা�জ তারা অপাং�তয় নয়,
হয়�তা কা�লর িনয়�ম তারা আজ
ব�ৃ। এবা�রর সংখ�ায় আ�লাচনা
করলাম তা�দর িন�য়ই। তা�দর
ভা�লা রাখার উ���শ� িকছ�িটপস



# বড়রা িকছ�বল�ল �শানার �চ�া
ক�ন।অ�নক সময় এরা িনজ�
মতামত না িদ�ত পারার কার�ণ
���হীন ম�ন ক�র িন�জ�দর।
#ওনা�দর জ�িদন, িববাহ-
বািষ�কী ইত�ািদ পালন ক�ন।
# িনয়িমত �হলথ �চকআ�পর
ব�ব�া ক�ন।
# �কান শখ পরূণ কর�ত চাই�ল
উৎসাহ িদন।
#সামািজক উৎস�ব অংশ�হণ
কর�ত িদন।



#পার�ল �সাশ�াল �নটওয়ািকং এ
অ�াকাউ� খ�ুল িদন।
#একাকী� যা�ত না আ�স
�সিদ�ক ল�� রাখনু।
বািড়র পির�বশও ���পণূ�

ভ�িমকা পালন ক�র।
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।

�নটফিড়ং-এরআগামী নববষ�
সংখ�ায় িব�াপন িদ�ত
�যাগা�যাগ ক�ন।
�ফান: 7908076073,
7501403002
Email:
netphoring@gmail.com



সাজ-�গাঁজ
�ম�য়�দর সাজ

িল�খ�ছন- িসিম
�সাধনী স��ক�, �সৗ�য�পরামশ�

�িতিট মানষুই িন�জ�ক অন��দর
কা�ছ আকষ�ণীয় ক�র উপ�াপন
কর�ত চায়। �ক, চ�ল বা
সাজ�গা�জর �কৗশল হ��
আপনার �সই মাধ�ম �যটা িকনা
আপনা�ক সবার কা�ছ অনন�
স�ুর ক�র ত��ল ধর�ত পা�র।
এজন�আপনা�ক অবশ�ই



আপনার সিঠক য� িন�ত হ�ব।
আপনা�দর জন� িকছ�িটপস
িলখলাম অনসুরণ ক�র আপিনও
হ�য় উঠ�ত পা�রন অনন�।
-িদ�ন অ�ত দবুার আপনার মখু
পির�ার ক�ন। এ���� আপিন
মা�ঝ ম�ধ� এ�লা�ভরা ব�বহার
কর�ত পা�রন। কখ�না গরম
অথবা অিতির� ঠা�া জল িদ�য়
মখু ধ�ুবন না।
-গর�ম সব সময় হালকা �মক-
আপক�ন। এ�ত আপনা�ক
�দখ�ত �যমন ি�� লাগ�ব �তমিন



আপনার িন�জর কা�ছও অ�ি�
লাগ�ব না।
-অিতির�আই ি�মআপিন
ন�খর িকউিটক�া�ল ব�বহার
কর�ত পা�রন।
-�াজ ��ফআই �মক-আ�পর
জন� �িটং িটস�ু ব�বহার ক�ন।
এ�ত ক�র �চা�খর চারপাশ �থ�ক
এ��স অ�য়ল বা এ��স �মক-
আপ িরমভু করা যায়।
-গর�ম কালার করা চ��লর রঙ
র�া কর�ত ��ত�ক স�া�হ



অ�ত একবার কি�শিনং
ি�ট�ম� করান।
-অ�নক সময়আমরা ি�ধায়
ভ�গ�ত থািক �াশন ম�ুখর �কান
অংশিট�ত লাগা�ল স�ুর
�দখা�ব।আপনার না�কর �চ�য় ২
আ�লু দরূ �থ�ক �াশন লাগা�না
�� করা উিচত।
-যিদ �চা�খর সাজ অ�নক �বিশ
িশমাির হয় ত�ব ম�াট িলপি�ক
লাগা�ল স�ুর �দখা�ব।
-�মিনিকউর করার পর ন�খর



�সৗ�য�বজায় রাখ�ত ২ িদন পর
পর ন�খ ি�য়ার �নইল পিলশ
লাগান।
-চ�ল ��া �াই করার প�ূব��কান
ভা�লা মা�নর ভিলউমাইিজং ��
অথবা হালকা ওজ�নর �জল
ব�বহার ক�ন। এ�ত চ�ল ঘন
�দখা�ব।
-�ঠাঁট যিদ �বিশ পাতলা হয় ত�ব
িলপি�ক লাগা�নার আ�গ ি�ন
কালা�রর �কান িলপ লাইনার
িদ�য় �ঠাঁ�টর বাই�র আউটলাইন
ক�ন।



-যখনই ��ক �কান িপ�ল
�দখ�ত পা�বন তখন িট ি� অ�য়ল
ব�বহার করা �� কর�বন।
-গর�মর সময় পা�য়র �ক�কও
স�ূয�র �িতকর �ভাব �থ�ক র�া
কর�ত ভ�ল�বন না। তাই বাই�র
�বর হবার সময় পা�য়ও এস িপ
এফ ৫০ সম�ৃ সানি�ন
লাগা�বন।
-ি�ন ��কর জন� স�ািলসাইিলক
এিসড সম�ৃ ি��ার ব�বহার
ক�ন।



-চ��লরআগা ফাঁটা �রাধ করার
জন� �থ�ম �হয়ার আয়রন িদ�য়
চ�ল ��ইট ক�র িনন। এরপর
�হয়ার ির�পয়ার ি�ম লাগান।

-ম�ুখ ি�ম লাগা�ল তা লক ক�র
রাখার জন� এর উপর
�া�ল�ুস� পাউডার বিুল�য় িদন।
-যখন �কান অরগািনক িবউিট
��াডা� িকন�বন তার আ�গ
�দ�খ িনন এিট এফ িড এ
সারিটফা�য়ড অরগািনক িকনা।



-গর�মর িদ�ন ফাউ��শ�নর
বদ�ল িটন�টড ম�য়�ারাইজার
ব�বহার ক�ন।
-চ�ল কাল�কর�ল তা যিদ
অ�নক�ণ পয�� িটিক�য় রাখ�ত
চান ত�ব চ�ল স�ণূ�ভা�ব
�কা�নার পরই চ��ল কারিলং
�মিশন ব�বহার কর�বন।
-সানি�ন ��কর য��র একিট
অপিরহায�উপাদান। এিট
আপনার �ছাট বয়স �থ�কই করা
উিচত। এিট এমন একিট প�িত
�যটা স�ূয�র রি� �ারা আ�লাড়ন



সিৃ� ক�র এবং আপনার �ণ দরূ
কর�ত সাহায� ক�র। শীতকা�ল
এবং �মঘলা আবহাওয়ায় এিট
অবশ�ই করা উিচত।
এই িটপস ��লা অনসুরণ ক�ন
আশা কির কা�জ লাগ�ব।
�য�কা�না িজ�াসা, ���র জন�
�মইল ক�ন।



বস��র-তরী�ত
এনামলু হক

ত�িম িক �কািক�লর কু�তান
�িন�ত পাওনা,
গগ�ন মাতাল হাওয়ায়;
িবরহত�র পলা�শর পাপিড় �তামার
অ�প�ায়,
সিত�ই ভ�লিু�ত �ায়৷

কৃ�চ�ড়ার পাপিড় কু�� �মরার
�ভঁপ�ুত,
সরু �ধ �ুতামাির;



িন�ালতুায় ম� িদবসও িশউ�ড়
উ�ঠ �া�ণ,
সদ� ফু�ট�ছ পাপিড়৷৷

ত�িম িক �গাধিূলর রঙ �দিখ�ত
পাওনা,
রাঙামািটর �াম� প�থ;
তৃষাত�র �� বাতাস�ক সান��
�খাঁজা,
আলগা ধিূলকণার সা�থ৷

বাধ�ক� শী�তর ভাজকরা ব��র
ক�ানভা�স,
�কৃিত খসখ�স ছিবআ�ঁক;



�চ��র স��ায় �ক�না নদী
হামা�িড় �দয়,
�যৗবনী ঝিটকার বাঁ�ক৷৷

ত�িম িকআমার হাল �দ�খ বিুঝ�ত
পাওনা,
িদগ� �রখার প�ট;
আিম �য �গাটা বস� গা�য় �ম�খ
র�য়িছ,
িবরহ িবধরু ঘাঁ�ট৷

তবওু যিদ না খুঁ�জা নাই �তামা�ত
আমায়,
�তামার দািম পীিড়�ত;



আমার কাি�ত ��ম �তা খজু�ছ
�তামায়,
এই বস��র তরী�ত ৷



কিবতা িল�খ িক হ�ব
সািমম জামান

কিবতা িল�খ িক হ�ব ?
রাজপথ যিদ লাল র�� রা�ঙ

িন�দ�াষ থা�ক যিদ কারাগা�র

অপরাধী যিদ প�থ প�থ �ঘা�র

তাহ�ল িক দরকার কিবতা �লখা ?

িক হ�ব িশ�ীর িশ�

যিদ তা�ত বারবার ফু�ট উ�ঠ
অসহা�য়��র গ�



�িতবা�দর হািতয়ার

িশ�ীর িশ� �কন বারবার

ওই �নাংরা অধ�ায়

�কন বারবার িশ�� �ান পায়?

িক দরকার মানিবকতার

যিদ তা মছু�ত না পা�র…
সভ�তার কল�

�ভ�ঙ �ফ�লা িবধাতার শ� |
িক কর�বা গণতাি�ক অিধকার

�যখা�ন �িতবাদী �তির হয়



বারবার

িক হ�ব ঘ�া খা�নক হাত �ন�ড়

িফরিছ িবরিতর পর ব�ল |



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) মানষু গ�ড় অথ�আর �সই
অথ�ই নাশ ক�র মান�ুষর মনষু��।
২) সমা�জ যত জন বাস ক�র
সক�ল মানষু িক� এ�দর ম�ধ�
িকছ�জ�নর ব�বহার অমান�ুষর
মত।
৩) িন�জ�ক মহান �ভ�বা না।



আ�া�দআটখানা

 িশ�ক- সব�চ�য় চালাক
জ� �ক?

ছাএ- স�ার হিরণ।
িশ�ক- কীভা�ব ?
ছা�- সত�য�ুগ রাম-�ক
ফাঁিস�য়�ছ আর কিলয�ুগ সলমন
খান �ক।



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�া
পাবদা মা�ছর �ঝাল
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরন: পাবদা মাছ ৩০০ �াম,
�পয়ঁাজ কুিচআধা কাপ, �পয়ঁাজ
বাটা ২ �টিবল চামচ, রসনু বাটা ১
চা চামচ, আদা বাটা আধা চা
চামচ, লাল মিরচ �ঁড়া ১ চা চামচ,
হলদু �ঁড়া ১ চা চামচ, লবণ �াদ
অনযুায়ী, আ�কাঁচামিরচ ৪-৫িট,
ধ�ন পাতা কুিচ ২ �টিবল চামচ,
১িটআল পুাতলা ও ল�া ক�র



কাটা, �তল পিরমাণম�তা।
�তরীর িনয়ম: কড়াই�য় �তল গরম
ক�র তা�ত কুিচ করা �পয়ঁাজ ও
ফািল করা কাঁচামিরচ হালকা
ক�র �ভ�জ িন�য় বাটা ও �ঁড়া
মসলা এবং �াদ অনযুায়ী লবণ ও
পিরমাণম�তা জল িদ�য় মসলা
ভা�লা ক�র কিষ�য় আলরু ট�করা
িদ�য় আবার িকছ��ণ রা�া ক�র
তার ওপর পাবদা মাছ সািজ�য়
ধ�ন পাতা কুিচ িদ�য় িকছ��ণ
চ�লায় �র�খ রা�া ক�র নািম�য়
একিট সািভ�ং ���ট সািজ�য়



পির�বশন ক�ন পাবদা মা�ছর
�ঝাল।

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



‘’বাহাির’’

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


