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ফিড়ং কথা
আমা�দর �দশ �ী� �ধান �দশ
িহ�স�বই পিরিচত। তাই হয়�তা
আমা�দর �ী��র ছ�িট �জা�ট।
ত�ব �স িদন �কাথায় এখনআর
�য বা�ারা মামাবািড় িগ�য় আম-
কাঁঠাল খা�ব। এখন �াই�ভট
িটউশিন �থ�ক �� ক�র নানা
ধর�নর পড়া থা�ক তা�দর। সিত�
�ছাট�বলা আরআ�গর মত �নই।



নববষ�
সরুিজৎ বম�ন

নত�ন িকছ��দখার আসায়
রাি� �জ�গ থািক,
নত�ন পািখর কলর�ব
খলু�ব �য আজআিঁখ,
"�ভার হ�য়�ছ "�বির�য় �দিখ
রাি�আ�ছ বািক,
নত�ন সযূ��দখব ব�ল
বজু�ছ না আজআিঁখ।
ঘর �থ�ক আজ �বির�য় �দিখ
নত�ন সযূ�কই,
একই পািখর কলর�ব
�ভার হ�লা �য ওই,



আসল কথা বঝু�ত পারার
সময় এল ওই,
একিট বছর �পির�য় িগ�য়
প�ুরা�না হলাম �যই-
নত�ন ক�র �ব�ঁচ থাকার
ডাক এল �য তাই,
নত�ন ক�র বাঁচ�ত হ�ব
প�ুরা�না ভ��ল ভাই,
আিজ �ভা�ত সকল�ক তাই
নবব�ষ�র ��ভ�া জানাই।



��া
জাহা�ীর �হা�সন

তারপর �বশ ক�য়কিদন ক�ল�জ
আ�সিন সমুনা, �ায় এক স�াহ।
�যাগা�যাগ �নই সায়�নর সা�থও।
আজএক স�াহ পর ক�ল�জ
এ�লা সমুনা তাও �ায় �া�সর
�শ�ষ। �াস �শষ ক�র সায়ন
সমুনা�ক িজ�াসা করল - িক
হ�য়�ছ �তামার? এক স�াহ ধ�র
ক�ল�জআ�সানা, �কা�না
�যাগা�যাগও �নই। না না।আস�ল
আমার �ফানটা মামা বািড়�ত
জ�ল প�র িগ�য়িছল তাই �কা�না



�যাগা�যাগ কর�ত পািরিন - উ�র
�দয় সমুনা। সায়ন: ত�িম জা�না
এই ক�য়কটা িদনআিম �তামা�ক
কতটা িমস ক�রিছ। ক�তা িচ�ায়
িছলামআিম। সমুনা হাস�ত
হাস�ত বল�লা ও�র বা বা। এ�তা
িচ�া আমা�ক িন�য়। সায়ন: না,
হ�ব না। সাদািস�ধ �ছ�লটা�ক
িন�জর ���মর জা�ল জিড়�য়
এখন হাসাহািস হ��। দাঁড়াও
�দখাি� মজা,ব�লই সমুনার
িপছ�ন �দৗড় িদল সায়ন। �া�স
সবাই সায়�নর এই িভ�, চ�ল
�প �দ�খ অবাক।
এরপর �থ�ক সবিকছ�ই উ��া



িদ�ক হাঁট�ত লাগ�লা তা�দর
স��ক�। সায়ন ধী�র ধী�র চ�ল
হ�য় উঠলআর সমুনা লাজকু।
সিত� এটাই বিুঝ মািন�য় �নওয়া।
�যখা�ন দিুট ��িমক-��িমকা
িন�জ�দর অজা��ই িন�জ�দর
বদ�ল �ফ�ল।
মাস খা�নক প�রই সায়�নর
জ�িদন। সায়ন জান�তা �য
সমুনাই তা�ক �থম জ�িদ�নর
��ভ�া জানা�ব। �সইআশায়
সায়ন রাত বা�রাটা পয�� �জ�গ
িছল। িঠক বা�রাটা বাজ�তই
সায়�নর �মাবাই�ল এ�করপর
এক ব�ু�দর ��ভ�া আস�ত



�� কর�লা। িক� সায়ন যার
��ভ�ার জন� রাত �জ�গ আ�ছ
তার �কা�না মাথাব�থাই �নই ম�ন
হ��।অ�প�া কর�ত কর�ত
�শষ পয�� কখন ঘিুম�য় প�র�ছ
িন�জও জা�ন না। সকাল সকাল
ঘমু �থ�ক উ�ঠই সমুনা�ক �ফান
কর�লা,আজব!!! সমুনার �ফান
ব�। সারািদন ধ�র �ায় এক�শা
বার �ফান ক�রিছল সায়ন।
সারািদন �ফান ক�র ক�র �া�
সায়ন, রা�তর খাবার �শষ ক�র
িন��প হ�য় িক �যন ভাব�ছ �স
িন�জও জা�ন না।হঠাৎ �ফান
�ব�জ উঠ�লা, সায়ন �যন



ই�লকি�ক শক �খ�য়�ছ এমন
ভা�ব লািফ�য় উঠ�লা। কারণ �য
িরং�টান �ব�জ উঠ�লা �সটা
সমুনার না�া�র �সট করা। �ফান
িরিসভ ক�র সায়ন সমুনা�ক
িজ�াসা করল িক হ�য়িছল
�তামার আজ�ক সারািদন?আর
ত�িম জা�না না �য আজ�ক
আমার জ�িদন?
জািন �সাজা উ�র �দয় সমুনা।
সায়ন: তাহ�ল।
সমুনা: �শা�না সায়ন �তামা�ক �য
�থম জ�িদ�নর ��ভ�া
জািন�য়িছল �স �ক িছল?
সায়ন: ম�ন পর�ছ না।



সমুনা: এখন এগা�রাটা �ব�জ
প�া� িমিনট। �তামা�ক �ক �থম
��ভ�া জািন�য়�ছ �সটা �তামার
ম�ন �নই, িক� �য �শষ ��ভ�া
জানা�ব �সটা ম�ন থাক�বই ত�িম
�দ�খ িনও। �ভজ�িদন।অ�নক
অ�নক ��ভ�া জ�িদ�নর।
সায়ন: সিত� !! এরকম উপহার
�ধ তু�িম িদ�ত পা�রা।আমার
সারাজীবন ম�ন থাক�ব।
সায়ন: এই �ছ�ল, এটা �তা
সার�াইজ িছল। উপহার কাল�ক
ক�ল�জ �দব।
সায়ন: আ�া।



প�রর িদন সায়ন সমুনার আ�গই
ক�ল�জ হািজর। উপহার �ন�ব
ব�ল। একট�প�রই সমুনা এ�লা,
হা�ত ওটা িক!!গাছ!! সায়�নর
কা�ছ এ�স গাছটা িদ�য় বল�লা
এটা বািড়�ত লাগা�ব বঝু�ল। �ধু
আশীব�াদ কর�লই মানষু
দীঘ�জীবী হয় না।

( চল�ব )



�সিদন যখন �লিলন
খুঁজিছ

নীলাি� �দব

চাকা ঘরু�ছ। সময়, অসময়, ��,
না-��, অজহুাত এ��লা সব
��া�কর মত পিরিধর ওপর
�গ�ঁথ বস�ছ। মা�ঝ �লিলন।
�মািবল মাখ�ছ। পাড়ার �মকার
সশুীল সমা�জর �লা�গা সাট�ছ
কপা�ল।
অিভধান খ�ুল �লিলন খুঁজিছ।



মাক�শীট
প�হলী পাল

শতাং�শর িবচা�র আজ সাতািশ
আিম সবার কা�ছ,

হয়�তা �তামরা যা� ভ��ল -
একটা নামআমারওআ�ছ ।

নামটা �মিরট িল�� �নই , হয়�তা
তাই িচন�ছা না;

কী িলিখ , �কমন িলিখ - �সসব
িকছ�ই জান�ছা না ।



জান�ত হ�ল আমায় জা�না,
মাক�শী�টর ঐ ��ড টা না -

�দখ�ব ? ত�ব �িতভা �দ�খা -
পাশ �ফ�লর ঐ �রট-টা না।

�চৗ�কা কাগ�জর মাপকািঠ�ত
আমায় যিদ মা�পা,

ঠক�ব ত�িমই, রাখিছ ব�ল ; একট�
�ভ�ব �দ�খা।



ছিব ও ভাবনা

জীবন একটা �বাহমান ছায়া ছাড়াআর
িকছ�ই নয়।....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 �কৃিতর িশকার
আবহিবকার,

আমার মনিটআবার �তামার
িশকার।

 কথা বল�ত ভয় হয়,
পা�ছ ভা�লা�ব�স �ফলা হয়।



�ছা�টা�দর পাতা

�দবিষ��ঘাষ, ��ণী- স�ম



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
আ�মিরকার িব�দশম�ী হ�লন
মাইক প��ও।
উ�র �কািরয়া ও দি�ণ
�কািরয়ার ম�ধ� চাল হুল
হটলাইন।
রািশয়া-�ত িনিষ� হল
�ম�স�ার অ�াপ �টিল�াম।
সব�চ�য় �বিশিদন মখু� ম�ী
প�দ থাকার নিজর গড়�লন
িসিক�মর পবন চামিলং।
আফগান�দর সা�থ �ট��



ভারত �ক �নতৃ� �দ�বন রাহা�ন।
জ�ম �গলআই িপ এ�লর
প�য়� �টিবল।
অ��িলয়া ি��কট দ�লর
�কাচ হ�লন জাি�ন ল�া�ার।

একঝাক চমক িন�য় আস�ছ
�নট ফিড়ং এর ি�তীয় ম�ুণ
সংখ�া।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

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
��কর য� িনন-
ঋত�পিরবত��নর সম�য় �দখা �দয়
��কর নানা সমস�া। কড়া �রাদ
এবং ��আবহাওয়ায় ��ক প�ড়
দাগ এবং �� হয় ��নর সমস�া।
এই সময় ��কর দরকার হয়
বাড়িত য�। তাই আজ�ক
আপনা�দর জন� রইল ��কর
সরু�ায় সময় উপ�যাগী ৩ িট



�ফইস প�াক।
�তলা� ��কর য�� ট�ম�টা
�ফইসপ�াক

এই সময়আবহাওয়া অ�নক ��
হওয়ায় ধ�ুলাবািল �বিশ হয়। এ�ত
যা�দর �ক �তলা� তারা অ�নক
সমস�ায় প�ড় থা�কন। ধ�ুলাবািল
��ক আট�ক িগ�য় সিৃ� ক�র
��ণর। এই সমস�া সমাধা�ন �তির
ক�ন ট�ম�টা �ফইস প�াক।
১ িট ট�ম�টা ট�ক�রা ক�র �ক�ট
িন�য় িচ�প রস �বর ক�র িনন।



এরপর এ�ত ৩ চা চামচ চা�লর
��ড়া, ১ চা চামচ মধ িুদ�য় ভা�লা
ক�র �মশান। এই িম�ণিট ম�ুখ
ঘিুর�য় ম�াসাজ ক�ন ১৫ িমিনট।
এরপর ৫ িমিনট ��ক �র�খ ঠা�া
জল িদ�য় ধ�ুয় �ফলনু। স�া�হ
২/৩ বার ব�বহা�র ��কর সমস�ার
সমাধান হ�ব।

�নট ফিড়ং এর ৩৬ িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ



এভা�বও ভা�লাবাসা যায়
অ�রা দাম

�রা�জর ম�তা আজও �কািচং
�থ�ক িফরিছলাম, বনু বুল�লা
�ফরার সময় ও�কও িটউশন
�থ�ক িন�য় �য�ত। তাই �রা�জর
পথ পা�� হাঁটা �� করলাম ।
এিদ�ক বিৃ�ও �ন�ম প�ড়�ছ,
�দাকা�নর �শ�ডর নী�চ দািড়�য়ও
লাভ হ�লা না, আরও মষুলধা�র
বিৃ� নামল। ওিদ�ক �বান একা
দািড়�য় থাক�ব ব�ল বিৃ�র



�তায়া�া না ক�রই এ�গা�ত
লাগলাম। সচরাচর �টা�টায় যাই,
িক� বিৃ�র দ�ণ �টা�টা
পাি�লাম না। �পছ�ন ির�া �প-পু
শ� করিছল, পা�া না িদ�য়
এ�গা�ত থাকলাম, বিৃ�টাও
িকছ�টা দম িন�য়�ছ তাই এ�গা�ত
অসিুবধা হি�ল না। িরকশাটা
ওভার�টক ক�র এিগ�য় বল�লা "
িদিদ যািব "।আিম িরকশায় উিঠ
কম, আস�ল িস�ট আিম
মহারাণীর ম�তা ব�স থাক�বা
আর একজন ক� ক�র �ঘ�ম-



�ন�য় আমা�ক টান�ব তা ভা�লা
লাগত না �কানিদনই, তার ওপর
বয়� মানষু হ�ল �তা আরও নয়।
"চলনা িদিদ, আজএকটাও ভাড়া
পাইিন, যািব �র?" হ ◌�াঁ আিম
নাই ব�লিছলাম, উিনআমার
দাদরু বয়িস, এক�কার �জাড়
ক�র টান�ছ �দ�খই �বাঝা যায়,
ক� হয় ওনা�দর �দ�খ ।
না দাদ,ু আিম চ�ল যাব, লাগ�বনা
�গা।
- িদিদ, আিম জািন ত�ই �য�ত
পারিব, আস�ল �বৗিন হয়িন তাই



ত�ই যিদ...
ওনার �চা�খর �ভজা ভাবটা
চশমার আড়াল িদ�য়ও �বাঝা
যাি�ল, আর না বল�ত পািরিন।
এ�গা�নার সা�থ সা�থ উিন
বলিছল " আস�ল িদিদ বািড়র
িটনটা এ�ক�র ফু�টা হ�য় �গ�ছ,
সাম�ন �াবণ মাস খবু ক� হয় �র,
তাই িটন সারাই কর�ত মািল�কর
কা�ছ �দনা হ�য় �গ�ছ, �শাধ
কর�ত পারিছনা, তাই �বৗটা�র
ও�গার ঘ�র �বগার খাট�ত হয়,
সাতকূ�ল ও ছাড়া �কউ �নই, ও



হািস ম�ুখ আমা�র কয় ত�িম
িকছ�িট �ভবিনআিম কাম কির
টাকা চ�কায় িদব �তামার �হা�ট�ল
কাম করা লাগ�বানা, আস�ল
জািনস িদিদ �বৗটা জা�ননা এ�তা
বড়ুা�র �কান �দাকা�ন �নয় না,
তাই িরকশা টািন, এহন �তা
�টা�টায় চ�ল সবাই তাই িদ�ন
ভাড়া �তা দরূ �বৗিনও হয়না,
মািলক ক�য়�ছ আরওআট�শা
টাকা �দওয়া লাগ�বা, পাঁচ�শা
হই�ছ, আর িতন�শা হই�ল
�বৗটা�র আর �লা�কর ঘর �মাছা



লাগবনা তাই, এই �দহআিম ও
�তার কানটা �শষ করতািস, বড়ুা
মানষু �র িদিদ এই ভাইবা মাফ
কিরস।"
- (আমার গ�ব� এ�স প�ড়) �ন�ম
ওনা�ক দ�ুশা টাকা সািধ, না মহান
হওয়ার জন� নয়, ওনার
ভা�লাবাসা�ক স�ান জানা�ত
িদ�ত ই�� হল িন�জর সাধ ◌�
ম�তা ।
উিন �নয়িন, ব�ল�ছ " মা �র ত�ই
আমার নাতিনর ম�তা, মা ন�ী,
ত�ই চ�ড়িছস এবার ভাড়া পা�বা"।



কুিড়টাকা হয় ভাড়া, হ ◌�াঁ দাদু
তাই িন�য়�ছ ।
আিম পা�য় হাত িদ�য় �ণাম
কিরনা, আজ িন�জ �থ�ক ওনা�ক
ক�রিছ (যিদও এ�তওআমার
�াথ�িছল দাদ দুহুাত ভ�র
আশীব�াদ ক�র�ছ)
- ভা�লা �থ�কা দাদ ।ু
ভা�লাবাসা আজও �ব�ঁচ আ�ছ
এভা�ব, �যখা�ন একজ�নর জন�
আ�রক জন এ�তাটা কর�লও মখু
ফু�ট ব�লনা ।



সিত� বলিছ এনারাই অি��জন,
যা আজও িব�াস কর�ত বাধ�
করায় ভা�লাবাসা মান�ুষর ম�ধ�ই
বাঁ�চ । ভা�লা থাকুক ওনার
ভা�লাবাসা।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িন�জর ম�ধ� পিব�তা না
থাক�ল মি��র যাওয়ার �কান
মা�ন হয় না।
২) ব�ৃ �ছদ�ন ব�ৃ�র ক�,
পরবত��ত আমা�দর ক�। তাই
অিবল�� ব�ৃ�ছদন ব� করা
��য়াজন।



আ�া�দআটখানা

�ী- আমা�ক রাগা�ব না নই�ল
আমার ম�ধ�কার প� �জ�গ
উঠ�ব।
�ামী- �জ�গ উঠ�ক, আিম ই�দরু
�দ�খ ভয় পাই না।



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 ৩৬ 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�া
আল-ুকরলায় কাত�লর

�ঝাল
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: কাতল মাছ ৪ ট�করা
(�ই বা অন� মাছও ব�বহার
কর�ত পা�রন), করলা অ�ধ�ক,
আল ১ুিট (বড়), �পয়ঁাজ ১িট
(বড়), হলদু �ঁড়া ১ চা চামচ, ধ�ন
�ঁড়া ১ চা চামচ, িজরা �ঁ�ড়া
আধা চা চামচ, কাঁচা মিরচ ৩-৪িট



(ফািল করা), লবণ �াদম�তা,
�তল ��য়াজনম�তা।
�তরীর িনয়ম: করলা �ধ িুবিচ
(প�ুরা বকু �ফ�ল �দ�বন না)
�ফ�ল ল�া ক�র �ক�ট লবণ
মািখ�য় �র�খ িদন। রা�ার আ�গ
জল িদ�য় �বশ ক�য়কবার ভা�লা
ক�র ধ�ুয় িনন।আলওু ল�া ক�র
�ক�ট জ�ল িভিজ�য় রাখনু।
মা�ছর ট�ক�রায় হলদু, লবণআর
অ� খািনকটা �তল �ম�খ হালকা
ক�র �ভ�জ ত��ল রাখনু। এবার
�পয়ঁাজ �সানািল ক�র �ভ�জ



তা�ত হলদু �ঁড়া, ধ�ন-িজরা �ঁড়া
আর লবণ িদ�য় কিষ�য় তারপর
তা�ত করলা আরআল িুদ�য় ৩-৪
িমিনট কিষ�য় গরম পািন িদ�য়
�স� হওয়ার জন� ঢাকনা িদ�য়
�ঢ�ক িদন। করলা-আল �ুস� হ�য়
�গ�ল ফািল করা কাঁচা মিরচ িদ�য়
নািম�য় িনন।

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



‘’ভা�লাবাসার �ছাঁয়া’’

Camera-man of the week-
পারিমতা দাস



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


