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িল�খ�ছন- �পন কুমার রায়, সাহানরু হক,
�দবিলনা িব�াস, বষ�া শীল, �সৗরভ �গাপ,
অণ�ব সাহা 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
সামািজক অব�য় বাড়�ছ িবগত
িদন��লার ত�লনায়। তাই �তা
ধিষ�তা হ��আিসফারা। সারা
�দ�শই হ�� িব��াভ। কিঠনতম
ফাঁিস চাই �দাষী�দর। �িতবা�দ
শািমল হল �নট ফিড়ং, ফিড়ং
িধ�ার এর মাধ��ম, বাছাই করা
িকছ��লখা �দওয়া হল। সবাই �ক
ধন�বাদ।



ফিড়ং িধ�ার
িচ�� যিদ ��াভ না থা�ক

ত�ব �স িচ��ক িধ�ার,
��খই যিদ না দাঁড়া�ত পাির

ত�ব িক লাভ এই �লাক �দখা�না
িশ�ার।

- জাহা�ীর �হা�সন

�য �দ�শ ধষ�ক 'নাবালক'
�স �দ�শ িনরাপ�া '�সানার
পাথরবািট' - প�হিল পাল

এরকম প�ুষ� চাই না, যারা এই



িন�াপ ফুল সম বা�া��লার
�িত �লাভনীয় দিৃ��ত আকিষ�ত
হয় তারাই �তা আসল নপৃংুশক।

-িবশাল রায়

“ম� যাপন”
িচল�ত দঃুখিবলাস

��স�ানী িবনয়

শকু�নর ভাগার লটু

এ�লা�ম�লা �ফসবকু ��াটাস

�িতবাদী কা�লা রং অ�



িসিরয়া- �রািহ�া- আই িপ এল
আর-
ধষ�ণ উৎসব ম� িদনযাপন।

-�দবিলনা িব�াস

তী� িধ�ার জানাই, আইন ব�াব�া
িক কর�ছ? আরও �িতবাদ চাই,
�দাষী�দর শাি� চাই। -
অিভ�ষক রায়



নবব�ষ�র �� িচ�
�পন কুমার রায়

নববষ�,��ভ�া জানা�নার িদন
নয়আজ

এখা�ন থাক�ত পা�র না
ভা�লাবাসা ,
হা�ত হাত বদল হয় শাণ �দওয়া
অ�

�গাপন বা��দর িব��ার�ণ
ঝল�স যাব আমরা |



ব� কারখানায় জ�ড়া হয়
�িম�কর �কালাহল

এখা�ন বথৃা আশা সাম�বা�দর
��া�,
তবওু আশায় �ব�ঁচ থাকা দইু
একটা মখু

আজ ফুটপাত �থ�ক রাজপথ
র�� িস� সব�� |

এ�সা ত�িম দবু�ার গিত�ত ভয়াল
মিূত��ত



িন��র শাস�ন চরম িন��রতাই
�হাক �তামার সিৃ�,
�ম িদব�সর মতৃ আ�া িফ�র পাক
�ি�

অ�কা�রর সূঁচ �ফাটান িছ��
পিৃথবীময় র�বিৃ� |
িদক িদগ�� ভ�ব�ু মান�ুষর
শতা�ী ব�াপী কা�া

িনঃ�াস ��া�স িবষা� গরম
বাতাস �সব ,
�ব�ঁচ থাকা দায়- হাত ছ�ঁ�ড়া নত�বা
পা চালাও



মতৃ��র �হ�র �হ�র একাকী�
জীব�ন আফ�শাস |
নববষ�,��ভ�া জানা�নার িদন
নয়আজ

আজ �বকার�� অসহনীয়
য�ণা;ধিষ�তার িচত্কার,
ধ�ম�র শাণ �দওয়া অ� কল�জ
ফুঁ�ড় িন�ত উদ�ত

আজ�ধ চুাই �ব�ঁচ থাকবার
অিধকার |



িলিথর তী�র
সাহানরু হক

�মার ম�ন�ত স�ু থাকা অচল
ফা�ন সব,
�িত��ণ বা�র-বা�রই অসহ�
কলরব ।
ভাল লা�গনা এই জগ�তর ব��
�া� ভী�র
তাই �তা �মার আজ ই�� �ছা�ট
িলিথ নদীর তী�র ।
মািঝর �ারা �নৗকা চ�র নদীর
ওপার িগ�য়
নত�ন ক�র বাঁচতাম ও�র এ জগত
ভ��ল িদ�য় ।



হয়ত �সথায় জীবনযা�া িভ�
রকম হ�ব
এখা�নই বা �স যা�া ব�ুঝ উঠতাম
ক�ব?
তাই �তা আমার অলস ডানা আজ
পাখনা ছড়ায়
িলিথর কথা ম�ন কর�ল �ানটা �য
যায় জড়ুায় ।
�সথায় িগ�য় পাহাড় ঢা�ল ফু�লর
বাগান প�র
জীবনটা�ক সািজ�য় িনতাম
�কা�না �ছা� কুঁ�ড়ঘ�র ।
এক অ�চনা পািখ যিদ �কা�নািদন
�সথায় িগ�য় ব�ল
এই জগ�তর সব িকছ��য িগ�য়�ছ



বদ�ল ।
ত�ব আিম কথা িদলাম শত নবীন
�� িঘ�র
আবারআিমআিসব িফ�র �সই
িলিথ নদীর তী�র ।।

( িবঃ �ঃ িলিথ নদী হল এখনকার সমাজ
আর সংিবধান এর সমা�জর �মাহনা �ল
�বাঝা�না হ��)



মনখারা�পর কিবতা
�রজওয়ানআলী

�য আঘা�ত কািব� ঝ�ড়, তা
িদ�য়ছ বিুঝ?
তাই এই ছ�ছাড়া জীবন, থম�ক
যাওয়া ��
য�ুিবরিত ল�ন ক�র িদন-রাত।
ব� অনভু�িত �ম�র ম�র,
িনঃ�া�স আট�ক থা�ক সব।
�ন� বাতাস তাই �তামা�ক িকছ�
জানায় না।
ত�ব ত�িম �ন�ত পাও �কালাহল,
তা�ত হাির�য় যায়
আমার গলাফাটা িচৎকার, আমার



সংলাপ।
আিম অতল সম�ু� ব�স থািক,
মা�ছ�দর গ� �িন।
তারা নািক জল�ক ভাল�ব�স মাছ
হ�য়�ছ, �� ভা�লাবাসায় সাঁতার
কা�ট।
আিম ডাঙার �ানী, িহং�তায় ভরা
িম�থ� কথার িবষ বা�� িম�থ�
আমার সিত� মনখারাপ।



ছিব ও ভাবনা

লাল জ�লর �দ....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

ত�ই ভা�লা থািকস

অ�ন�র ভা�লাবাসায় ;
আিম না হয় ভা�লা থাক�বা ,
�তার ভা�লা থাকায় |

িন�বদ�ন- অণ�ব সাহা

চ�ল যা�ব ত�িম অ�ণাচল,
িক ক�র থামা�বা



আমার দ'ু�চা�খর জল ;
এই ভা�লাবাসার সা�ী হ�য়
থাকুক

আসম�ুিহমাচল

িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ

একঝাক চমক িন�য়আস�ছ �নট ফিড়ং
নববষ�সংখ�া।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 তৃতীয়বা�রর জন� হা��িরর
��িস�ড� হ�লন িভ�র ওরবান।
আলিজিরয়ায় চা�ষর �খ�ত
�সনাবািহনীর িবমান �ভ�� িনহত
হ�লন ২৫৭ জন।
জাতীয় চলিচ� উৎস�ব �সরা
িস�নমা িনব�ািচত হল িভ�লজ
রক�ার।
৭০০ বছ�রর পরু�না গাছ
বাঁচা�ত স�ালাইন এর সাহায�
িনল �ত�ল�ানার উি�দ িব�ানী



-রা।
আই িপ এল এর িলগ �টিব�ল
শী�ষ�অব�ান নাইট�দর।
আই িপ এল এ �চ�াই এর �হাম
ম�াচ সর�লা প�ুন�ত।
আই িপ এ�ল ি�স �গই�লর
�থম শতরান।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

খবর �ন�ল মন অশা� হ�য়
উঠ�ছ। এ�কর পর এক ধষ��ণর
খব�র খব�র িবর�আমরা, ��
কির অ��র এর �শষ �কাথায়।
আধঁার �যন চারপা�শ, আ�লার
�খাঁ�জ আমরা। �িতবা�দ
মখুিরত �হাক সবাই। দষূণ-ম�ু
সমাজ �হাকআমা�দর অ�ীকার।
পার�িরক সস�ান ও
মানিবকতার �বশী স�ূতার ব��ন



আব� হইআমরা।আ�লার পরশ
আসকু �ন�ম সমা�জ। �ভ বিু�র
উদয় �হাক।
এ স�া�হ আরআ�লাচনা
করলাম না �দ�য়র িচরকুট এ।
স�ু ভাবনার উদয় সিূচত হক।
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।

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



সাজ-�গাঁজ
�ম�য়�দর সাজ

িল�খ�ছন- িসিম
নখ পিরচয�ার সহজ িটপস ্-
�পচচ�ায়আমরা ক�তা িকছ�ই না
কির। িক� নখআমা�দর
�সৗ��য�র একিট ���পণূ�িদক
হ�লও ন�খর য�আমা�দর �তমন
একটা ভাবায় না।আমরা ম�ন
কির বাহাির র�ঙর �নইলপিল�শ
নখ�ক রািঙ�য় িন�লই য�থ�।
িক� এই �নইলপিল�শর িন�চ



ন�খর �া�� �কমনআ�ছ তা
হয়�তা আমরা অনধুাবণ কির না।
িঠক ম�তা ন�খর য� না িন�ল তা
পাতলা হ�য় �ভ�ঙ �য�ত পা�র
িকংবা ফাংগাস/ব�াক�টিরয়ায়
আ�া� হ�য় ঘট�ত পা�র
মারা�ক �া��ঝুিক।আসনু
ন�খর পিরচয�ায় িকছ�িটপস ্�ম�ন
চিল।
১/ নখ সবসময় পির�ার ও
�ক�না রাখ�বন। নখ �ভজা
থাক�ল ন�খর �ভতর ব�াক�টিরয়া,
ফা�াশ জ�া�ত পা�র। এ �থ�ক



ইন�ফকশন হওয়ার আশ�া
ক�য়ক �ণ �ব�ড় যায়।
২/ বািড়�তই িনয়িমত �মিনিকউর
ক�র িন�ত পা�রন। �মিনিকউর
ি�পার বা কাটার িদ�য় িনয়িমত
নখ �ক�ট �নইল ফাইলার িদ�য়
�শপ ক�র িনন। নখ কাটার আ�গ
ঈষদ�ু পািন�ত নখ িকছ��ণ
িভিজ�য় রাখনু। �ভজা নখ নরম
থা�ক, ফ�ল কাট�তও সিুবধা হয়
এবং ন�খর �কা�না �িতও হয়
না।
৩/ অ�নক সময় িবিভ� কার�ণ



নখ �ভ�ঙ যায়। �কা�না কার�ণ
নখ �ভ�ঙ �গ�ল কখনই �ট�ন
িছ�ড়�বন না। �ট�ন িছ�ড়�ল ব�থা
�তা লাগ�বই, �সই স�� ন�খর
�শপও ন� হ�য় যা�ব। ভাঙা নখ
সাবধা�ন �নইল কাটার িদ�য়
�ক�ট �ফল�ত হ�ব।
৪/ সবসময় �নইলপিলশ ব�বহার
না করাই ভা�লা। এ�ত ন�খর
�ভািবক রং ন� হ�য় যায়। দ-ু
স�াহ অ�র �নইল পিলশ �ফ�ল
ক�য়কিদন নখ এমনই �র�খ িদন।
এ�ত ন�খ আ�লা-হাওয়া লা�গ, যা



নখ ভা�লা রাখ�ত সাহায� ক�র।
৫/ দাঁত িদ�য় নখ কাটা অথবা
ন�খর চারপা�শর চামড়া কাটার
বদ অভ�াস যত তাড়াতািড়
ছাড়�ত পার�বন ততই ভা�লা।
৬/ �িতিদন রা�ত ঘমুা�ত যাওয়ার
আ�গ �প��ািলয়াম �জিল অথবা
ম�য়�ারাইজার িদ�য় নখ ম�াসাজ
করা ভা�লা।
৭/ �নইল পিলশ িরমভুার যতটা
স�ব কম ব�বহার ক�ন। �বিশ
িরমভুার ব�বহার কর�ল ন�খর



ন�াচারাল ম�য়�ার ন� হ�য় যায়
এবং নখ �� হ�য় যায়। স�া�হ
একবা�রর �বিশ িরমভুার ব�বহার
না করাই ভা�লা।
৮/ সাবান িদ�য় হাত ধ�ুয় অবশ�ই
ম�য়�ারাইিজং হ�া� ি�ম অথবা
�লাশন লািগ�য় �ন�বন। সাবান
হা�তর ��কর পাশাপািশ ন�খর
ম�য়�ারও ন� ক�র �দয়।



ত�িম
বষ�া শীল

ব� �চ�া করলাম জা�না, কিবতা
�লখার?
ছ� িমিল�য়, শ��র মালা �গ�ঁথ
বা ভা�লালাগা ম�লাগার
ব�াির�কড সািজ�য়? হ�লা না!
�চ�য়িছলাম কিবতা িলখ�ত
�তামায় িন�য়। �তামার �ভজা চ�ল
�থ�ক চ�ই�য় পড়া জলটা�ক িন�য়,
আিম অ�প�া কর�ত �থ�কিছ..
জল �িক�য়�ছ �তামার গা�য়।



�র এ�স�ছ �তামার।আমার
কিবতা আ�সিন।
�তামার চামড়া �থ�ক �ভ�স আসা
গ� িন�য়, �ঁ�ক �গিছআিম..
�পাড়া গ�� গা �িল�য়�ছ.. মছূ�া
�গিছ।
িকছ�প�র �ান এ�স�ছ।আমার
কিবতা আ�সিন।
�তামার �কাম�রর �সই �ত��
ভাঁজ িন�য়।
�হঁ�টিছ তার উপর িদ�য়, চ�লিছ
যত�ন না স�� না�ম। হাির�য়িছ



রা�া..
রাি� এ�স�ছ �সই ভাঁ�জ।আমার
কিবতা আ�সিন।
�চ�য়িছলাম িলখ�ত �তামার �চাখ
িন�য়।
তািক�য় �থ�কিছ �তামার �চা�খ,
এক দিৃ��ত।
�তামার �চাখ �ব�য় জল �ন�ম�ছ।
মিুছ�য় িদ�য়িছ হা�ত ধরা �পন
িদ�য়..
�তামার ঘমু এ�স�ছ।আমার
কিবতা আ�সিন।



আ�সিন �কা�না কিবতা। �কা�না
ভাবনা আ�সিন যা িদ�য় সবাই�ক
ম�ু ক�র �দওয়া যায়।
এমন �কা�না ছ�আ�সিন যা মন
খিুশ ক�র �দয় সবার, আমার।
কিবতা আ�সিন। কািল কল�মই
�িক�য়�ছ..
ত�িম বরং ঘমুাও!
�তামার �র মাপিছ ওই কলম
িদ�য়..
�তামায় হাওয়া ক�র িদি� িলখ�ত
বসা খাতা িন�য়..



আমারআর কিব হওয়া হ�লানা।
�চাখ �বা�জা, ঘমুাও।
ত�ব তার আ�গ আমায় ব�ল যাও,
িঠক ক�তা লাইন িলখ�ল ত�ব
�লখক হওয়া যায়?



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) ভাবনাই �ানীর উ�ব ঘটায়।
২) আ�লার সিৃ� �যমন �দখা যায়
না িঠক �তমিন �ানী মান�ুষর
সিৃ� �বাঝা যায় না।
৩) আমরা �খালা আকা�শর িন�চ
বাস কির িঠকই িক�আমা�দর
মনটা- �ক �খালা আকা�শর মত
কর�ত পািরিন।



আ�া�দআটখানা

 িশ�ক- িক�র পল তু�ই
পরী�ায় �থম হিল িক ক�র?

পল-ু স�ার কাউ�ক পরী�া
িদ�ত �দইিন।



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�া
কাবিুল �পালাও।

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরণ: বাসমিত চাল; মাংস
(িন�জর পছ� মতন ); হলদু; ননু;
িচিন; গরম মসলা; লং; দারিচিন;
�তজপাতা; গাজর; কাজ;ু
িকসিমস; �তল; িঘ; িজরা-�ঁ�ড়া।
�তরীর িনয়ম: �পয়ঁাজ ব�ড়া ব�ড়া
ক�র �ক�ট �র�খ �ত�ল লাল ক�র
�ভ�জ রাখ�ত হ�ব। তারপ�র
একিট পা�� মাং�সর ট�ক�রা িদ�য়



পিরমাণ ম�তা ননু; হলদু; গরম
মসলা; �ছাট এল�চর �ঁ�ড়া ; আর
পিরমান ম�তা জল িদ�য় িস�
কর�ত হ�ব। তারপর অন� একিট
পা�� িচিন গরম ক�র ওই পা��
আ�গর মাংস িস� করা জল িদ�য়
অ� িজ�রর �ঁ�ড়া িদ�য় মসলাটা
কসা�ত হ�ব। তারপর অন� একিট
পা�� গারিনিসং এর জন� পাতলা
ক�র �ক�ট রাখা গাজর অ� িঘ এ
ভাজ�ত হ�ব প�র তার ম�ধ�
কাজ ;ু িচনাবাদাম ; িকসিমস
ভাজ�ত হ�ব। প�র বাসমিত চাল,



দারিচিন, িদ�য় ফুিট�য় ভাতটা
নিম�য় অন� পা�� অ� িঘ
�ক�সার জল িদ�য় মাংস-ভাত
িদ�য় অ� নাড়া চারা ক�র
গারিনিসং এর জন� �তির করা
িজিনস ��লা িদ�য় পির�বশন
ক�ন কাবিুল �পালাও।

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



‘’ফু�ল ফু�ল’’

Camera-man of the week-
অিনি�লা �ঘাষ



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


