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ফিড়ং কথা
যা�দর িশ� ভাবনা উ�ল তা�দর
ভিবষ�ৎ কখ�না অ�কার হ�ত
পা�র না। �কান রকম �িশ�ণ
ছাড়াই যারা ফুিট�য় ত��ল�ছ ফুল,
পািখ, �কৃিত তা�দর ��ভ�া ও
ভা�লাবাসা অিবরাম।”
�নট ফিড়ং অনলাইন ম�াগািজ�নর
প� �থ�ক �হাম এর িকছ�দঃু�
িশ��দরআকঁা ছিব �কা�শর
উ�দ�াগ �নওয়া হ�য়�ছ। ছিব
��লা িনয়িমত ভা�ব �কািশত



হ�ব এই সংখ�া �থ�ক। �নট ফিড়ং
এর “�ছাট�দর পাতা” িবভাগিট
হ�য় উঠ�ক খ�ুদ িশ�ী�দর
আ��কা�শর মাধ�ম।

ধন�বাদা��- িব�ম শীল
(স�াদক)

আিল �মা�ফা (সহঃ স�াদক)
কৃত�তা �ীকার- রাজা �বদ�, �ী হির।



আিমআস�বা িফ�র
সািমম জামান

যিদ ভা�লাবা�সা
ভরসা ক�রা
আিমআস�বা িফ�র আবার
�তামার কা�ছ
হাটবআবার �তামার হাত ধ�র
�দখব জগৎটা�ক
ব�স �তামার পা�শ
এক যগু প�র হ�লওআিম
আস�বা িফ�র
�দখব �তামায় মন ভ�র
যিদ ভা�লাবা�সা
ভরসা ক�রা



আিমআস�বা িফ�র আবার
�তামার �া�র
ভা�লাবাসার থিল িন�য়
�তামায় রািঙ�য় িদ�ত
কর�বা না কাপ�ণ�
�তামার �যাগ� হ�য়ইআিম
আস�বা িফ�র
ততিদন থািক না দ�ূর
কী হ�ব এখন ঘ�র িফ�র?



মান�ুষর জন�
জাহা�ীর �হা�সন

হালকা বিৃ� �� হ�য়�ছ �সাহান
ছাতা মাথায় িদ�য় স��া�বলা এক
ব�ুর বাসা �থ�ক িফর�ছ। হঠাৎ
সাম�ন একটা উ�চ�জায়গায়
একিট ভ�ান-ির�া এ�স �ায়
�থ�মই �গল, �লাকটা �কা�না
ম�তইআর টান�ত পারিছ�লা না।
�ন�ম একট��জার িদ�য় টান�ত
যা�ব, হঠাৎ �সাহান �পছন �থ�ক
ব�ল উঠ�লা " নাম�ত হ�ব না কাকু
আিম হাত লাগাি�" ব�লই একটা
�জার ধা�া িদ�লা ভ�া�ন। ভ�ানটা



এিগ�য় �গল, ত�ব �সাহান ল��
কর�লা িকছ�টা এিগ�য় িগ�য়
�লাকিট ভ�ান থািম�য় নাম�লা।
�সাহান ভাব�লা হয়�তা �কা�না
কাজআ�ছ িক� না, পা�শ �য�তই
হঠাৎ ভ�া�নর চালক কাকুিট
�সাহান-�ক জিড়�য় ধর�লা আর
বল�লা "সিত� �তামার ম�তা মানষু
এখন �দখা যায় না, ভগবান
�তামার ম�ল ক�ন "�সাহান
�কঁ�দ �ফল�লা আর একটা কথাই
বল�লা "মানষু মান�ুষর জন�"।



আ�য��কািকল
�পন কুমার রায়

ফা��নর র�ঙ রাজনীিতর গ�
দিখণা সমীর�ন, আজ িন�াস
িব� ;
�হঁ�ট চিল এক বকু ভয় িন�য়,
সাহস খুঁ�জ পাই, আমার সা�থ
�হঁ�ট চলা পিূণ�মার চাঁ�দ;
ভয়াত�হাওয়া বই�ছ �কঁ�প
�কঁ�প,ম�ন হ��
ধিষ�ত নারীর �শষ িন�াস !
ম�ন হ��, িশম�ূলর ফু�ল
�িতবািদ রঙ
�স কথাই বল�ছ



িববণ�ব�ৃ�র শাখায় গিঁজ�য় ওঠা
কিচকিচ পাতা,
�যন �িতবা�দর ফসল ,
তবওু ভরা চাঁ�দর আ�লা –
বাঁ�শর ঝা�ড়রআড়া�ল
মা�ঝ মা�ঝ লিুক�য় প�র
িদগ�া�আিম উদাস পিথক ,
এক বকু শনূ�তা িন�য় পথ চলা |
হতাশার আকা�শ দইু একিট
তারা ,��লআর �ন�ভ
আ�য��কািকল ভা�লাবাসা গান
ধ�র,
�যন বণ�মালা খুঁ�জ ভাষা পায় |
মহু��ত�ই �সাঁদা গ��র মািট --
মাতৃভ�িম হঠাত্ �জ�গ ও�ঠ !



বকু ভ�র �াস �নই,িন�জ�ক
রাঙাই মনষু���র র�ঙ,
আমার ��তর গভী�র ,আমার
মা�য়র নরম হা�তর�শ�!
�তামা�দর রঙ যখন িন�ার
গভীরতায় ,বস� তখন
পাহারায় !

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



ছিব ও ভাবনা

ঘা�টর কথা....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
হািস িদ�য় �ার� ,
�চা�খর জ�ল অ� ;
আস�ল এটা এক�কার অত�াচার
যা�ক সক�ল ব�ল থা�ক …
ভা�লাবাসা।

িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ
একঝাক চমক িন�য়আস�ছ �নট ফিড়ং
নববষ�সংখ�া।



�ছা�টা�দর পাতা

�সানািলকা রায়, ��ণী- স�ম



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
ই�ানবু�ুল চাল হুল �য়ংি�য়
�বদ�িতন যান।
উ�র �কািরয়া ও দি�ণ
�কািরয়ার ম�ধ� চাল হুল
হটলাইন।
রািশয়া-�ত িনিষ� হল
�ম�স�ার অ�াপ �টিল�াম।
আধার কা�ড�র জািলয়ািত
�খ�ত িকউআর �কাড চালু
হল।
 িদ�ীর �নতৃ� ছাড়�লন �গৗতম



গ�ীর।
এখ�না ভার�তর �সরা
িফিনশার �ধািন �বাঝা�লন
ব�া�া�লার ম�া�চ।
আফগািন�ান এর �ট�
অিভ�ষক হ�ত চ�ল�ছ ভার�তর
সা�থ।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

চারপা�শ ধষ��ণর খব�র আমরা
মম�াহত। চারিদ�ক �িতবাদ হ��,
অ�ন�কই �� ক�র�ছ এর সংখ�া
বিৃ�র �পছ�ন িক কারণ? এ
সংখ�ায় এ স��ক�আ�লাচনা
করব ও উওর খুঁজ�বা।
হয়ত প�ুষতাি�ক সমা�জ নারীরা
অব�হিলত অ�নক সময় হয়ত
তা�দর �াধান� কম �দওয়াও
একটা কারণ হ�ত পা�র। নারী



মা�নই �ভাগ�পণ�, িব�নাদন জগৎ
�হাক বা িব�াপন এ ধারণা
অ�ন�কর ম�ধ�ই স�ািরত হ�য়
ও�ঠ।অ�ন�কআবার
সমবয়সী�দর স�� �িত�যািগতায়
�প�র উঠ�ত না �প�র অসম বয়সী
বা �িত�রাধ করার �মতাহীন
মান�ুষর �িত �মতা �দশ�ন
ক�র। সামািজক অব�য়-�ক
আমরা অ�ীকার কর�ত পািরনা,
আমরা িশ��দর কতটকুই বা
মলূ��বাধ �দই, সক�লই ই�দরু
�দৗ�ড় ব��। এ বাত�া যিদ �দওয়া



�যত �য িল� িব�শ�ষ নয়, নারী
নয় প�ুষ নয় সক�লই সমান। �ধু
�যৗনতা �ারা নয় সামািজক
কম�কা��র �ারা ও সজৃনশীল
ক�ম�র �ারাও িন�জ�ক প�ুষ
�মাণ করা যায় এ ধারনার �সার
ঘটা�ত হ�ব, নারীর �িত যথাযথ
স�ান ও দিৃ�ভ�ীর পিরবত�ন ও
ধষ�ণ িনম�ূ�ল ইিতবাচক ভ�িমকা
পালন কর�ব।আমা�দর
অ�ীকারব� হ�ত হ�ব এই
অিভশাপ দরূীকর�ণ।আমা�দর
ব��তম জীব�ন সমস�া আ�স



অ�নক, তা�দর সমাধান কর�ত
িগ�য় িহমিশম �খ�ত হয়আমা�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
�ণ সমস�ার সহজ সমাধান-
�লব-ু
�লবরু রস �ত �ণ িনরাম�য়
সাহায� ক�র। ত�লায় �লবরু রস
িন�য় ��ণর উপর সরাসির ��য়াগ
কর�ত হ�ব। ঘমুা�ত যাওয়ার
আ�গ ব�বহার কর�ল �বিশ ভা�লা
কাজ কর�ব।



শসা-
শসায়আ�ছ িভটািমন এ, িস এবং
ই।আর এই িভটািমন��লা �ণ
দরূ কর�ত �বশ কায�কর। শসা
িমিহ ক�র সামান� পািন�ত
িমিশ�য় �প� �তির ক�র�ত হ�ব।
�প�িট প�ুরা ম�ুখ িব�শষ ক�র
��ণর উপর লািগ�য় অ�প�া
কর�ত হ�ব। ��ক িম�ণিট �িক�য়
�গ�ল ঠা�া জল িদ�য় ধ�ুয়
�ফল�ত হ�ব।



বরফ-
�ক শীতল রাখার পাশাপািশ
��ণর সমস�া কমা�তও সাহায�
ক�র। একিট কাপ�ড় বরফ
�পিঁচ�য় ��ণর উপর �চ�প ক�য়ক
�স�ক� ধ�র রাখ�ত হ�ব। এরপর
আবারও িকছ�সময় অ�প�া
ক�র ��ণর উপর বরফ �চ�প ধ�র
রাখ�ত হ�ব।
গরম ভাপ-
��কর �িতকর দিূষত পদাথ�দরূ
কর�ত সাহায� ক�র গরম ভাপ।



গরম জ�লর সং��শ��ক িন�য়
পাঁচ িমিনট ভাপ িন�ত হ�ব।
এরপর কুসমু গরম জল িদ�য় মখু
ধ�ুয় ভা�লাভা�ব ম�ুছ িনন। মখু
�িক�য় �গ�ল ভা�লামা�নর
ম�য়�ারাইজার ব�বহার ক�ন।
�বিকং �সাডা

আধা কাপ �সাডার স��
পিরমাণম�তা জল িমিশ�য় ঘন
�প� �তির ক�ন। এই িম�ণ
��ক �ম�খ হালকা হা�ত মািলশ
কর�ত হ�ব। পাঁচ �থ�ক ছয় িমিনট
অ�প�া ক�র কুসমু গরম জল



িদ�য় ধ�ুয় �ফলনু। মখু ম�ুছ
�িক�য় ম�য়�ারাইজার ব�বহার
কর�ত হ�ব।

িড�মর সাদা অংশ-
িতনিট িড�মর সাদা অংশআলাদা
ক�র ভা�লাভা�ব �ফ�ট িনন, �যন
ঘন �ফাম �তির হয়। �ক
ভা�লাভা�ব পির�ার ক�র িড�মর
�ফাম লািগ�য় িন�ত হ�ব।
�থমবা�রর পর িম�ণ �িক�য়
�গ�ল আবারওআ�রক িম�ণ



লািগ�য় িন�ত হ�ব। এভা�ব চারিট
ধা�প িম�ণ লাগা�ত হ�ব। ২০
িমিনট অ�প�া ক�র �িক�য়
যাওয়ার পর ভা�লাভা�ব ধ�ুয়
�ফলনু। �প�প-
ভা�লাভা�ব ��� ক�র �প�ঁপর
�প� �তির ক�ন। মা�িট ��ক
�ম�খ �িক�য় যাওয়া পয��
অ�প�া কর�ত হ�ব। ২০ িমিনট
অ�প�ার পর প�ুরাপিুর �িক�য
�গ�ল �ক ভা�লাভা�ব ধ�ুয়
�ফল�ত হ�ব।
ওটিমল-



এ�ফিল�য়ট ক�র ��কর
অিতির� �তল ��ষ �নয়
ওটিমল। এক কাপ রা�া করা
ওটিম�লর স�� �লবরু রস ও এক
চা-চামচ মধ িুমিশ�য় একিট িম�ণ
�তির ক�ন। িম�ণিট ��ক �ম�খ
৩০ িমিনট অ�প�া কর�ত হ�ব।
স�া�হ এক বা দবুার এই মা�
ব�বহা�র উপকার পাওয়া যা�ব।



িন�ব�
বষ�া শীল

িচিঠরা শ�� ফুির�য় যায় আর
কিবতারা আন��

ত�ই ফুির�য়িছস ত�ই এ�সিছস তবু
ত�ই �কন ফু�রাসনা বল�তা!
িদন �ক িদনআিম ফুির�য় যাি�
�দখিছও িন�জ�ক ফুর�ত,
সম�য়র ��া�তর অনকুূ�ল ভািস�য়
িদ�য়িছ জীবন

�ভ�স যা�� কখ�না �ভ�স কখ�না



ড��ব

িঝিঝ �পাকা ডাক�ছ িবছানার
উ�তায় �চা�খরআল�সিম
আস�ছ

জািননা রাত কাট�ল ঝড় থাম�ব
িকনা বিৃ� থাম�ব িকনা

ত�ব জািন �রাজ িনয়�ম ঘমু িঠিক
ভাঙ�ব ॥



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িসিঁড়র ��ত�কিট ধাপ
আমা�দর �শখায় �য �পছ�ন না
তািক�য় সাম�নর িদ�ক অ�সর
হও।
২) মান�ুষর চািহদায় মানষু-�ক
বদ�ল �দয়।



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 ৩৪ 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�া
কলার �মাচার ঘ�
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: কলার �মাচা ১িট, লবণ
১/২ চা চামচ, মিরচ �ঁড়া ১/২ চা
চামচ, ধ�ন �ঁড়া ১/২ চা চামচ,
আম কুিচ ১/২ কাপ, কাঁচামিরচ
৫/৬িট, পাঁচ�ফাড়ন ১/৪ চা চামচ,
�তজপাতা ৩-৫িট, সিরষার �তল
১/৪ কাপ, রসনু কুিচ ১ �টিবল
চামচ।



�তরীর িনয়ম: কাঁচামিরচ, �তল,
পাঁচ�ফাড়ন, রসনু কুিচ ছাড়া সব
উপকরণ িদ�য় কলার �মাচা িস�
কর�ত হ�ব। িস� করা সব
উপকরণসহ �মাচা িশল-পাটায়
ভা�লা ক�র বাট�ত হ�ব। সিরষার
�তল গরম ক�র পাঁচ�ফাড়ন, রসনু
কুিচ, কাঁচামিরচ িদ�য় বাটা
উপকরণ ভাজ�ত হ�ব। হ�ল �গল
কলার �মাচার ঘ�।

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



‘’রাঙা হািস রািশ-রািশ’’

Camera-man of the week-
িবকাশ বম�ণ



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


