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ফিড়ং কথা
আিল�ন মা�ন এ�ক অপর-�ক
আপন ক�র �নওয়া, এই
আিল��নর জয় যা�া অ�নক
�াচীনকাল �থ�কই র�য়�ছ।
িবপরীত িল��রআিল�ন
পিরলি�ত হয় ভা�লাবাসার
����ও। ত�ব আধিুনক সমা�জর
িকছ�হীনমন� মানষু এর িব�রাধী,
�কন?



ওই �ছ�লটা
সজুন ডাকুয়া

ওই �ছ�লটা শহরমখুী
মাথায় একটা ম� ধামা,
িবি� ক�র সবিজ-আনাজ
িকন�ব প�ুজায় নত�ন জামা।
ক'িদনআ�গ বাপ ম�র�ছ
মা িগ�য়�ছ অ�নক দ�ূর,
ওই �ছ�লটা �বান�ক িন�য়
জীবন কাটায় আ�ঁাকু�ড়।
ওই �ছ�লটা শহর এল
ব�� সবাই ব�� �হথা,
পসার �দ�খ সাম�ন এল



শহ�রর এক ধনী ��তা।
অ�নক ক�র দরাদির
স�� আ�রা �ফউ িন�ত চায়,
�দ�খ এমন কাঙালপনা
ওই �ছ�লটাও ল�া পায়।
ওই �ছ�লটা ভাব�ত ব�স
মানষু িচন�বা �কমন ক�র,
�ক কার কা�ছ হাত �প�ত �নয়
সিত�, আজব এই শহ�র।



��া
জাহা�ীর �হা�সন

ক�ল�জ নত�ন ভিত�হ�য়�ছ সায়ন,
�থম বষ�। সায়ন সহজ-সরল,
�িছ�য় কথা বল�ত পা�র, সহ�জ
উ��িজত হয় না, এরকম অ�নক
ভা�লা �ন তার ম�ধ� আ�ছ, ত�ব
একট�লাজকু।ফ�ল �ভাবতই �স
সবারই ি�য়। �সিদন �াস �শষ
ক�র সবাই বািড় িফরিছল
তাড়া��ড়া ক�র, আকাশ কা�লা
�ম�ঘ �ঢ�ক �গ�ছ, ঝড় নামল
ব�ল। বািড় িফ�র নানা ব��তা
�শষ ক�র স����বলা সায়ন



একটা বই খ�ুল পড়�ত বসল,
�থম পাতা উ�া�তই একিট
িচরকুট �বির�য় এ�লা।
"এই �বাকা �ছ�ল ত�িম এ�তা
�বাকা �কন? আিম �তামা�ক ক�
ভা�লাবািস �বা�ঝা না �কন? হ�াঁ!!"
সায়�নর হঠাৎ ম�ন পড়ল
আজ�ক �া�স আমার বইটা �তা
সমুনা িন�য়িছল পড়ার জন�।
সায়�নর গা িশউ�র উঠ�লা
সমুনার কথা ম�ন পড়�তই। সায়ন
সমুনা�ক �চ� ভয় পায়, কারণ
সায়ন �থম িদন �থ�কই সমুনা�ক
�দ�খ এ�স�ছ �স অ�নকটা উ�
�ভা�বর �ম�য়, আর সায়ন তার



একদম িবপরীত, �ভাবত ভয়
পাওয়াটাই �াভািবক। প�ররিদন
�া�স ঢ�ক�ত যা�ব সায়ন, এমন
সময় দরজা আট�ক সমুনা সাম�ন
দাড়া�লা আর বলল এই �ছ�ল
কাল�কর িচরকু�টর উ�র
�কাথায়? িক ম�ুখ বল�ব নািক
িল�খ উ�র �দ�ব?
সায়নআমতা আমতা কর�ত
লাগ�লা -না না...। যাও যাও
আজ�ক �ছ�ড় িদলাম, কাল�ক
িক�আমার উ�র চাইই চাই,
ব�লই সমুনা চ�ল �গল।সায়ন
ভ�য় জ�ড়াস�ড়া হ�য় �গল,হবার ই
কথা, সমুনা যা �মিক িদ�য় �গল।



অ�নক �ভ�বিচ�� সায়ন
প�ররিদন িন�জর �থ�ক সমুনা�ক
�ড�ক বলল, �তামার সা�থ একট�
কথা আ�ছ একট�ওিদ�ক চ�লা।
সমুনা-এখা�নই ব�লা �কান
ব�াপার না।
সায়ন-না। এখা�ন বলা যা�ব না,
ওিদ�ক চ�লা।
সমুনা-(বাধ� হ�য়) আ�া চ�লা।
একট�দ�ূর িগ�য় সায়ন কি�ত
গলায় বলল, ত�িমআমা�ক ��াব
িদ�য়�ছ িঠকআ�ছ ত�ব আমার
�য �তামা�ক �দ�খ ব� ভয় ক�র।
সমুনা-ও এই কথা।আ�র পাগল
আিম �তামা�ক ভালবািস, ত�িম



আমা�ক ভয় পা�ব �কন? আর
�শা�না যিদ �তামা�ক �কউ িকছ�
ব�ল বঝু�ল, তাহ�ল আমা�ক
বল�ব সরাসির। সায়ন বঝু�ত
পার�লা এ �ম�য় �কা�না িদনই
শা� হবার নয়। িক� িকছ�করার
িছল না সায়�নর, ম�নর অজা��
কখন �যন সমুনার �সই উ�
�ভা�বর ���ম প�র �গ�ছ সায়ন,
তা িন�জও ম�ন কর�ত পার�ছনা।
এভা�বই চল�ত থা�ক সায়নআর
সমুনার ��ম। িকছ�িদন পর হঠাৎ
একিদন, সায়ন সকা�ল �বলা
�ফান ক�র সমুনা�ক বল�লা
আজ�ক তাড়াতািড় ক�ল�জ চ�ল



আস�ব �তামার জন� সার�াইজ
আ�ছ। এ�াইট�ম� ধ�র রাখ�ত
না �প�র সকাল সকাল ক�ল�জ
চ�ল এল সমুনা। সায়�নর সা�থ
�দখা হ�তই ব�ল উঠ�লা িক
সার�াইজ? তখন ক�ল�জ
আ�সিন িব�শষ �কউ, �া�স �ধু
তারা দজুন।
�চাখ ব� ক�রা, সমুনা �চাখ ব�
কর�তই সায়ন কা�ছ এ�স সমুনার
কপা�ল একটা চ�ম �ুখ�য় বল�লা
হ�ািপ িকস �ড।
( চল�ব )



সভ�তা
�সৗরভ দ�

অ�কা�র তা�ব চ�লিছল
অ�নক�ণ -
�নাংরা হা�ত ওড়না �ট�নিছ,
িছ��ড়িছ জামা
খাব�ল িন�য়িছ মাংস ।
ছ�ঁচ ফুট�লই কুঁিক�য় উিঠআমরা,
এিদ�ক আ� দ� ঢ��ক যায়
িনি��ধায় -

তাজা র��র গ� �ব�রায়,
থরথর ক�র কাঁ�প �দহটা
আমা�দর হাত কাঁ�প না ।



পরিদন �হডলাইন হয়,
আমরা �দিখ-বিুঝ-আ�লাচনা কির,
িমিছল হয় - �মামবািত ��ল,
তারপর �া� হ�য় ঘ�ুমা�নার ভান
কির।
িটিভ তার��র খবর প�ড়,
ঘ�ুমা�ত �দয় না, কা�ন বা�জ খবু-
ওপা�শ িফ�র বািল�শ �ঁিজ মাথা।
শহ�রর ব�ুক রাি� না�ম,
আবার �রপ হয় ।।

একঝাক চমক িন�য় আস�ছ �নট
ফিড়ং নববষ�সংখ�া।



ছিব ও ভাবনা

যারা বিৃ��ত িভ�জিছল....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
যিদ চ�ল যাওয়ারই িছল,
ত�ব কা�ছ এ�ল �ক�না ;
যিদ চ�ল যাওয়ারই িছল ,
ত�ব �� �দখা�ল �ক�না ;
যিদ চ�ল যাওয়ারই কথা িছল,
ত�ব কথা বাড়া�ল �ক�না ;
যিদ চ�ল �য�তই হ�তা

আমায়আবার �শষ কর�ল �ক�না
| িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ



�ছা�টা�দর পাতা

�দবিষ��ঘাষ, ��ণী- স�ম



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 িব��র �বীণতম ব�াি� নািব
তািজমা মারা �গ�লন।
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।
জ�ম �গলআই িপ এ�লর
প�য়� �টিবল।
জাপান ও�পন িজ�ত িন�লন
রাফা�য়ল নাদাল।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

��- আিম �� �থ�কই �নট
ফিড়ং এর পাঠক, এবার আিম
িন�জর সমস�া িন�য় িলখিছ,
আমার স�ুখর সংসার িক�
ইদানীংআমার একমাএ �ম�য়
আমার �চ�য় দ�ূর চ�ল যা��,
�ম�য় বাই�র �বশী বয়সী
মিহলা�দর স�� িমশ�ছ, অথচ
আমার স�� দরূ� �তির কর�ছ
আিম কম�রতা, সম�য়র অভাব



ঘট�ছ। িক করব বল�ত পা�রন?
উ�র- একিট �ম�য় বড় হবার
সম�য় মা-�ক চায় ব�ু িহ�স�ব,
হয়�তা এইআকা�া র�য়�ছ তার
ম�নর ম�ধ�, এ�ক চিরতাথ�কর�ছ
অ�প�াকৃত ওর �চ�য় বয়�স বড়
মিহলা�দর স�� িম�শ। ও মাদার
িফগার ভাব�ছ তা�দর, হয়�তা
�কান কার�ণ দরূ� সিৃ� হ�য়�ছ
আপনার স��। দরূ�র কারণ
িনণ�য় ক�ন। সহজভা�ব �মশার
�চ�া ক�ন। সহানভু�িতর হাত
বািড়�য় িদন।আশা কির ভাল



থাক�বন।
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
চ��লর খশুিক সমস�া সমাধা�নর
উপায়-
চ��লর অ�ি�কর একিট সমস�া
হল খশুিক। সমস�ািট ভীষণ রকম
অ�ি�কর হ�লও সিঠক ব�ব�া
�হ�ণর মাধ��ম এিট দরূ করা
স�ব। একট�স�চতন হ�ল এ
সমস�া এড়া�নাও স�ব।
�াভািবক �ি�য়া�তইআমা�দর



��কর মতৃ �কাষ��লা ঝ�র যায়।
মাথার ��কর এই মতৃ�কাষই
চ��লর খশুিক। �জ�ন িনন খশুিকর
সমস�া সমাধা�নর �কৗশলঃ

১। খশুিকর কারণ যা-ই �হাক না
�কন, খশুিক �থ�ক মিু� �প�ত
��য়াজন িব�শষ ধর�নর শ�া�।ু
খশুিকর সমস�ায় িক�টা�কানাজল
ও িজংক পাইিরিথওন নামক
উপাদানসম�ৃ শ�া� বু�বহার করা
��য়াজন।
২। খশুিক খবু �বিশ হ�ল এক িদন
পরপর খশুিকনাশক শ�া�ু



ব�বহার করা উিচত।
৩।অ� পিরমাণ খশুিক হ�ল দ-ু
িতন িদন পরপর খশুিকনাশক
শ�া� বু�বহার করা উিচত।
�তমন সমস�া না থাক�লও এই
�মৗস�ুম স�া�হ একবার
খশুিকনাশক শ�া� বু�বহার করা
�য�ত পা�র।
৪।আমলা ও �লবরু রস একস��
িমিশ�য় িনন। এই িম�ণ মাথার
��ক লািগ�য় সারারাত �র�খ িদন।
পরিদন সকা�ল ধ�ুয় �ফলনু।



৫। দইু �টিবল চামচ �লবরু রস
িন�য় মাথার ��ক ম�াসাজ ক�ন।
এরপর জল িদ�য় ধ�ুয় �ফলনু।
তারপর এক কাপ জ�ল এক চা
চামচ �লবরু রস িমিশ�য় িনন।
�লবরু রস �মশা�না জল িদ�য়
প�ুরা চ�ল ধ�ুয় িনন। তারপর
শ�া� কু�র িনন। খশুিক দরূ না
হওয়া পয�� �িতিদন এিট ব�বহার
কর�ত পা�রন।
৬। িতন �থ�ক পাঁচ �টিবল চামচ
নার�কল �তল িন�য় মাথার ��ক
ভা�লাম�তা লাগান। এক ঘ�া



প�র মাথা ধ�ুয় �ফলনু এবং
তারপর শ�া� কু�র িনন।
৭। �থ�ম জল িদ�য় চ�ল িভিজ�য়
িনন। এরপর মাথার ��ক দইু
�টিবল চামচ �বিকং �সাডা ঘ�ষ
িনন। তারপর চ�ল ধ�ুয় িনন। ত�ব
�বিকং �সাডা ব�বহা�রর পর চ��ল
শ�া� লুাগা�বন না। খশুিকর জন�
দায়ী ছ�াক��লার �মতা
কিম�য় িদ�ত পা�র �বিকং �সাডা।
এর ফ�ল �াথিমকভা�ব চ��ল
একট���ভাব �দখা িদ�ত পা�র।
ত�ব এ�ত ভয় পাওয়ার িকছ��নই।



ধী�র ধী�র চ�লআবারআ��তা
িফ�র পা�ব।
এছাড়া ও

১। পিু�কর খাবার �খ�ত হ�ব।
২। দিু��াম�ু থাক�ত �চ�া
ক�ন।
৩। সব সময় পির�ার িচ�িন
ব�বহার ক�ন।
৪। কখ�নাই অ�ন�র িচ�িন
ব�বহার কর�বন না।
৫। চ��ল বা মাথার ��ক ময়লা
জম�ত �দওয়া যা�ব না একদমই।



কম�রত জীবন
��সনিজৎ রায়

এ কম�রত জীব�ন

িদন খাঁটা কম�র�

�হ�স �হ�স কাজ ক�র�ছ

িদনমজ�ুররা । যারা
�াধীনতার বল

ন���র িছট�ক যাওয়া

এক একিটআ�লাক রি� ।
তারা �কউ নয়,
আমা�দর �ছ�লর দল।



দািয়��বাধ হীন জীব�ন তারা

হ�য়�ছ আন�হীন

দঃু�খ দঃু�খ �ক�ট যায়

তা�দর কম�রত জীবন ।
তা�দর িক একট�ওআশা �নই

দ�ুটা ভা�লা ম� �খ�য় স�ুখ
থাক�ত

না িক তারা স�ুখর কা�ছ হাঁিড়�য়
�ফ�ল�ছ

দিুখ, �সই সখু িন�ত।
তারা �কান পা�পর ভািগ



তা�দর�ক হ�ত হ�য়�ছ

আজ এমন অবনিত।

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



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িন�জ�ক মহান �ভ�বা না-তা না
হ�ল �দখ�ব একিদন অপরাধ
�তামায় মহান িহ�স�ব �দখ�ত
হ�ব।
২) কাদা �ক পিুড়�য় �যমন ইট
�তির করা হয় িঠক �তমিন
িন�জ�ক পিুড়�য় আমা�দর
অ�ানতা দরূ কর�ত হয়।



আ�া�দআটখানা

�ামী-�ীর ম�ধ� ঝগড়া �ল�গ�ছ
রা�া িন�য়।

�ামীঃ িক সব রা�া কর�ছা
আজকাল। সময় িন�য় িঠকঠাক
রা�াটাও কর�ত পা�রা না? এত
ক� ক�র ইনকাম কির িক
�তামা�ক বিস�য় বিস�য় খাওয়ার
জন�?
�ীঃ বিল, এতদরূ পড়া�শানা



ক�রিছ িক �তামা�ক রা�া ক�র
খাও�নার জন�? িন�জ রা�া ক�র
�খ�ত পা�রা না? আমা�ক রা�া
কর�ত ব�লা �কন?
�ামীঃ যাও, �তামার পথ ত�িম
�দ�খা।আজ �থ�কআিম
�হা�ট�লই খা�বা।
�ীঃ যাও, িগ�য় ভাগা�ড়র মাংস
খাও!

এটা ��ন �ামী �বচারা �ব�ঁশ!!



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 ৩৫ 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�া
িফশ নবাবী

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরণ: �ভটিক বা �ই মা�ছর
ট�ক�রা-৬িট, �পয়ঁাজ-২িট (বাটা),
আদাব বাটা-১ চা চামচ, রসনু
বাটা-৪ �কায়া, �পা� বাটা-১
�টিবল চামচ, িকশিমশ বাটা-১
�টিবল চামচ, �ক�না মিরচ বাটা-
৪িট, টক দই-৫০ �াম, টম�া�টা-
২িট, ঘন ি�ম- আধা কাপ, িচিন ও
লবণ-�াদম�তা, �তল-৫০ �াম, িঘ-



২ �টিবল চামচ, গরম মসলা-১ চা
চামচ, হলদু-সামান�।
�তরীর িনয়ম: মা�ছর ট�ক�রার
স�� লবণ ও হলদু মািখ�য়
আধঘ�া �র�খ িদন। কড়াই�য়
আ�াজম�তা �তল গরম ক�র
মাছ��লা �ভ�জ ত��ল িনন।
আলাদা একটা কড়াই�য় বািক
�তল গরম ক�র �থ�ম �পয়ঁাজ
হালকা ক�র �ভ�জ তা�ত িচিন ও
িকশিমশ বাটা �মশান। যখন
�দখ�বন হালকা বাদািম রঙ
হ�য়�ছ তখন তা�ক এক এক ক�র



সব মসলা, টকদই ও টমা�টা
কুচা�না, িদ�য় ভাল ক�র কিষ�য়
আ�াজম�তা লবণ ও পািন িদন।
একবার ফু�ট উঠ�ল ভাজা মাছ
এর ম�ধ� িদ�য় অ�আ�ঁচ রাখনু।
যখন �ঝাল ঘন হ�য় আস�ব তখন
নািম�য় িঘ �ঢ�ল িদন। পির�বশন
পা�� মাছ সািজ�য় ি�ম ভাল
ক�র �ফিট�য় মা�ছর ট�ক�রার
ওপর �ঢ�ল িদন।



‘’কৃ�কিল আিম তা�রই বিল’’

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


