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িল�খ�ছন- �পন কুমার রায়, আ�লা দাস,
িব�ম শীল, িব�িজৎ দাস,সাহানরু হক,
�গাপা দ�, এবংআরও অ�ন�ক।
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
আমা�দর সমা�জ ভা�লা কাজ
কর�ত �গ�লইআ�স নানা বাঁধা।
আদ�ত খারাপ �কান কাজ কর�ত
�গ�লই �কান বাঁধা আ�স না,
িবপরীত িদক �থ�ক আ�স না
�কান �িতবাদ। তাহ�ল ভা�লা
কাজ কর�ত �গ�ল বাঁধা �কাথায়?
আদ�ত ভা�লা কাজ কর�ত
আ�হ হারা�� মানষু।



�তামার মতৃ��
�পন কুমার রায়

��াচ�র উপর হাত�িরর ঘা
একিবংশত�কর নরম শরী�র জল
বস��র গভীর �ত
�মশঃ হাতিররআঘা�ত িসিঁড়
ভা�ঙ অহিন�শ
মতৃ আ�া�িল জ�ড়া হয় শ�ান
পাহাড়ায়
স��া নামার আ�গই �তামাির ছায়া
ভয়াত�মিূত�!
অহংকার �মাড়�ক আবতৃ �তামার
অসভ� কল�জ
িছ��ড় িছ��ড় খা�ব রা�ু�স ছায়া ;



িম�ছ সভ�তার নামাবিল গণত��র
ম� প�ড়
হাঁট�ভাঙা �াধীনতার �চাখ িঠক�র
একরাশ হতাশা
শাি�র িমিছ�ল �ি� বথৃা অ��ষণ
!



অধ�-চ�
িব�ম শীল

ক�ল�জর নবীন বরণ অন�ুা�ন
�থম কমিলকা-�ক �দ�খিছল
অভী�।ু স�ুরী �ম�য়�দর যা যা
�ণ থাকা দরকার সবই িছল ওর
ম�ধ�। কমিলকার �িত
ভা�লালাগার �রাশনাই ক�ব
ভা�লাবাসার পিূণ�মার চাঁ�দ
পিরণত হ�য়িছল িন�জই বঝু�ত
পা�রিন। এরপর যা হয়আর িক
��পাজ কর�বা িক কর�বা না,
যিদ না ব�ল �দয়, বয়���
থাক�ল িক হ�ব?



এসব �দাটানায় ভ�গিছল �স।
�সবার ক�লজ �থ�ক ভ��গা�লর
�কৃিত-পাঠ িশিব�র ওরা �গিছল
চালসার কাছাকািছ একটা
জায়গায়, রা�ত ও�দর থাক�তও
হ�য়িছল। �ছ�ল ও �ম�য়�দর
আলাদা থাকার ির�সাট�, মা�ঝ
অ�নকটা ফাকা জায়গা মা�ঠর
মত। রা�ত ঘমু আসিছল না
অভী�রু। �বলকিন�ত এ�স
দাঁিড়�য়িছল, দ�ূরর �থ�ক �দখ�ত
�পল অন� িদ�কর �বলকিন�তও
দাঁিড়�য় আ�ছ �কউ।আ�র এ �তা
কমিলকা! �থ�ম ভাব�লা হয়�তা
�ফা�ন কথা বল�ছ। হাত নাড়ল



অজা��ই। কমিলকা ইশারায়
ও�ক নী�চ নাম�ত বল�লা। নী�চ
�ন�ম মা�ঠ হাঁটিছল দ’ুজ�নই। এক
ফািল চাঁদ িছলআকা�শ, তা�তই
চারিদক পির�ার। কমিলকা �ঠাঁট
উল�ত অন�ুযা�গর স�ুর বলিছল-
“নত�ন জায়গায় ঘমু আস�ত চায়
না আমার জািনস।“ হালকা
হাওয়ায় কমিলকার চ�ল��লা
ছ�ঁ�য় যাি�ল অভী�রু গা�ল।
�বশ লাগিছল ওর। হঠাৎ
অভী�রু �চা�খর িদ�ক তািক�য়
বল�লা- “ত�ই কত ভা�লা �র, �বশ
লা�গ আমার।“ ওই অতট�কু ��নই
হাওয়ায় ভাসিছল অভী�।ু



বািকটা সময় �ধ হুা ক�র
�নিছল কমিলকার কথা��লা।
কমিলকা �ক এত কা�ছ �প�য় সব
কথা ��লা �যন হাির�য়
�ফ�লিছল অভী�।ু হয়�তা
অভী�রু �িত কমিলকার
ভা�লাবাসাটা তখনও িছল
আংিশক। কমিলকারআকা�শ
এক ফািল ভা�লাবাসা-টা পিূণ�মার
আকার িন�ত হয়�তা দীঘ�পথ
বািক।



আমা�দরআিমরা
আ�লা দাস

হঠাৎই �সিদনআ�রকআিম এ�স
িমিট�য় িদলআমা�ক।
এভা�বই ওরা আ�স-
এভা�বই নত�ন নত�নআিম�দর
জ�-মতৃ�� �দ�খিছআিম ;
ও�দর রা�াবদল �দ�খিছ ,
ইত�ত যাওয়া আসা ; আবার
থম�ক দাঁড়া�না �দ�খিছ।
য�ুও �দ�খিছ - নত�নভা�ব
আমা�ক গড়ার য�ু,
আমা�ক শা� রাখার য�ু।
ও�দর ভাঙা গড়ার ছাপ �দ�খিছ



আমারই ম�ধ�,
এইআিম ��লাই বার বার ম�র
�ব�ঁচ-
আমা�দর বাঁিচ�য় রা�খ।

আমা�দর পাঠানআপনার �লখা কিবতা,
গ� টাইপ ক�র বা ডক ফরম�া�ট �হায়া�স
অ�া�প বা �মই�ল।



�মাবাইলমখুী দিুনয়া
িব�িজৎ দাস

এই অ� ক'িদনআ�গ ভা�লা এক
সময় িছল ব�ট
িশ�-যবুক-ব�ৃ সবাই ভীড় জমাত
�ামবাংলার মা�ঠ ॥
সময় হ�ল চলত মা�ঠ অিভনব
�খলনা হা�ত
জম�তা �খলা নানা �কার ঋত�র
সা�থ সা�থ॥
�খলা ি�য় �ছ�ল ওরা �খল�ত
�খল�ত আ�হারা
মা ডাকত, 'ও�র �খাকা';অিত
সহ�জ িদত না ধরা ॥



িপছন ছ��ট ধরত �খাকার দ'ুিট
হাত
বলত, �সানা গ�ৃহ চল, ত�ই খািব
ভাত ॥
অনা�হী�ত গ�ৃহ িফ�র দ'ু ম�ুঠা
অ� িদ�য় ম�ুখ
মা�য়রআচঁ�ল মখুিট ম�ুছ ছ��ট
আবার �খলার িদ�ক ॥
�খলা�হী �সই �� সবল ত�ন
দল
�কউ ব�লনা আর �খলব �মারা,
মা�ঠ চল॥ "
ঘর �ছ�ড় যায় না �কউ �খলার
মা�ঠ
সারািদন �ক�ট যায় বাড়ীর



�চৗকা�ঠ॥
�য মা আ�গ মা�ঠ িগ�য় ডাকত
�খাকা �খাকা
�স মা বল�ছ ঘর �ছ�ড় ত�ই
�খল�ত যা ॥
আধিুনক িব�ানী�দর দা�ণ বিু�
সিৃ� কর�লা অ�া��া�য়ড �মাবাইল
�যিু� ॥
জড়ু�লা আরও নত�ন নত�ন
িব�নাদন অ�াপ ॥
নাম যা�দর ট�ইটার-��সবকু-
�হায়াটসঅ�াপ ॥
কাজ কম�-এ স�বর নাই �কান
�দখা
ব�� সবাই অনলাই�ন ভাই একা



একা ॥
�কৃতআন� �সাশ�াল �নটওয়াক�
িন�� িছিনয়া
দঃুখ তাই ম�ন বড়, ও�র
�মাবাইলমখুী দিুনয়া ॥

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



ছিব ও ভাবনা

ভা�ন�য়....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 অন��ক ভা�লা�ব�স হ�ল
ছারখার,
িন�জ�ক ভা�লাবা�সা ত�িম
এবার।
 ক� ��লা িম�থ� হ�ল, সখু
হ�ল খািট,
থম�ক �যত অ�নক িকছ�জীবন
হত মািট।



িব� জ�য়র বাত�া
“আমার কা�ছ ত�িম ই �সরা
িলও।আমার কা�ছ ফুটব�লর
ভগবান ত�িম।
�তামার কা�ছ একটাই চাওয়া �ধু
একটা িব�কাপ ব�াস এটা�তই
শাি�।। �যন �তামার িব�কাপ
হা�ত ছিব টা ম�নর �দয়া�ল
টািঙ�য় রাখ�ত পাির আজীবন।।
ইিত, �তামার এক অ�ভ�।“

-রাজআিরফ



“ত�িম ব�লা �গাল

আিম �িন �মিস

ত�িম ব�লা চ�াি�য়ান

আিম �িনআ�জ�ি�না

ত�িম ব�লা রাজপ�ুর

আিম �িন মারা�দানা”
-ন�ব� ভু�

“জ�য়রআন��র �চ�য় ব�ড়া
�খল�ত পারার আন�।�ত�ক
দল�কই ��ভ�া রইল”

-�দবদশ�ন চ�



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 িক�মর সা�থ �বঠক িন�য়
আশাবাদী �া�।
গাজায় সাহায� পাঠা��
�রড�স।
৭ পয়সা কম�লা �প��াল ও
িড�জ�লর দাম।
এরা�জ� িনপা ভাইরা�সর
আত� বাড়�ছ।
আই িপ এল ২০১৮ র
চ�াি�য়ন হল �চ�াই সপুার
িকংস।



চ�াি�য়নস �িফ িজ�ত িনল
িরয়াল মাি�দ।
 িব�কা�প িন�জ�দর �ফভািরট
মান�ছন না �মিস।
 িব�কাপ ফুটব�ল �ফভািরট
িহ�স�ব নাম�ব ��ন, �ািজল।



�নটফিড়ং-এ িব�াপন িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন।
�ফান নং-7908076073

Email: netohoring@gmail.com



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

অ�নক িদন পরআবার িলখিছ
�নট ফিড়ং এ, মা�ঝ িছল িবরিত,
অ�নক �� জ�ম আ�ছ, ধী�র
ধী�র উওর �দব সব��লার।
আশাকির সক�ল ভালআ�ছন।
ক�য়ক িদন ধ�র একিট কথা
ম�নর মা�ঝ ঘরুপাক খা��
স�ক�িক দরকা�র �তির হয়? না
অ��রর টা�ন সিৃ� হয়। একিট
কথা খবুই জনি�য় কা�জর



�বলায় কািজআর কাজ ফু�রা�ল
পািজ। বত�মান দিুনয়ায় হয়�তা
এটা �াসি�ক, িক� �াথ�িক সব ?
স�ক�িক মলূ�হীন? এ এক
জিটল ��, পাঠক�দর বলিছ
আপনা�দর িক ম�ন হয়? অন�ুহ
ক�র জানা�বন।আগামী�ত এর
উওর খুঁজ�বা সক�ল িম�ল।
অ�নক ��আমা�দর মা�ঝ মা�ঝ
ভািব�য় �তা�ল, কা�জর চাপ ও
নানা কার�ণ তা বলা হয় না
কাউ�কই। িক�আমা�দর িত�ল
িত�ল ক� �দয় �স��লা। িবগত



িদন��লা�ত সক�লর ���া�র
িদ�ত �প�র ভা�লা �ল�গ�ছ।
সক�ল ভা�লা থাকুন।
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
�ছ�ল�দর সাজ

িল�খ�ছন- রা�ল
�ছ�ল�দর চ��লর য��র িকছ�
দরকাির িটপস -
চ�ল পড়ার কারণ-
সব�দা দিু��া, ভয়, আশংকা,
অশাি�র ম�ধ� কাটা�ল অ�নক
সময় চ�ল প�ড় �য�ত পা�র।
টাটকা শাক-সবিজ, ফলমলূ
ইত�ািদ পিরমাণম�তা না �খ�ল চ�ল
প�ড় বা �প�ক �য�ত পা�র।



িনয়িমত ব�ায়াম, কািয়ক পির�ম
না কর�ল শরী�রর র� চলাচল
ব�াহত হয়।ফ�ল চ��লর �গাড়ায়
��য়াজনীয় পিু� �পৗ��ছ না। এ
�থ�কও চ�ল প�ড়। �সৗ�য�চচ�ার
নানা কৃি�ম প�িত �বিশ
ব�বহা�রর ফ�ল চ�ল�িত�� হয়।
বারবার িরবি�ং, রঙ করা চ��লর
�িতর কারণ। পির�বশদষূণ,
পািনদষূণ, বায়দুষূণ ইত�ািদ
প�রা�ভা�ব দায়ী চ�ল পড়ার
জন�।



খশুিক-
�ছ�ল�দর মাথায় িবিভ� কার�ণ
খশুিক হ�য় থা�ক। খশুিক �কা�না
�রাগ বা �রা�গর ল�ণ নয়।
িন�জর িচ�িন, �াশ, �তায়া�ল,
বািল�শর কভার যথাসাধ�
পির�ার এবং আলাদা রাখ�ল।
তা�তই খশুিক অ�নক ক�ম যা�ব।
* �মিথবাটা, �পয়ঁাজ, িনমপাতা,
�লবরু রস, টকদই একস��
িমিশ�য় চ��লর �গাড়ায় লািগ�য়
রাখনু। ৩০-৪০ িমিনট �র�খ শ�া�ু
ক�ন।আপনার ব�ব�ত িচ�িন



�ডটল জ�ল ধ�ুয় িনন।
* িভ�নগার ও জল িমিশ�য় চ��লর
�গাড়ায় লাগা�লও খশুিক ক�ম
�য�ত পা�র।
* অিতির� খশুিক তাড়া�ত
মাথায় �তল �দয়া ব� রাখ�ত
হ�ব। খশুিক�রাধী শ�া� বু�বহার
ক�র চ��লর �গাড়া পির�ার
রাখ�ত হ�ব। একিদন পরপর
শ�া� বু�বহার কর�ত হয়। দইু
স�া�হর ম�ধ� খশুিক ক�ম �য�ত
পা�র।



* টকদই ও �ম�হিদ বাটা একস��
িমিশ�য় প�ুরা মাথার চ��ল লািগ�য়
রাখ�ত হ�ব ৩৫-৪০ িমিনট।জল
িদ�য় ভা�লাম�তা ধ�ুয় শ�া� কু�র
�ফল�ত হ�ব। দ-ুিতনবার ব�বহা�র
খশুিক চ�ল যা�ব এবং চ�ল হ�য়
উঠ�ব অ�নক স�ুর। দইু �থ�ক
িতন িদন বা স�া�হ একিদন
ব�বহার কর�লই হ�ব।
* িত�লর �তল, �মিথ �ঁড়া ক�র
িমিশ�য় ১৫ িদন �র�খ িদ�ত হয়।
তারপর ওই �তল দইু মাস ব�বহার
কর�ত হ�ব। তা�ত খশুিকর হাত



�থ�ক �রহাই পাওয়া যা�ব।
পাশাপািশ চ�ল পড়াও অ�নক
ক�ম যা�ব।
* কাঁচা �পয়ঁা�জর রস খশুিক দরূ
ক�র।
* পরু�না �তঁত�ল �িল�য় মাথায়
িকছ��ণ লািগ�য়, প�র ধ�ুয়
�ফল�ল খশুিক দরূ হ�ব।



িবর�হর গান
সাহানরু হক

নদীর জ�লর �ংস �াবন

মািঝর �যনআজ �া� বাহন

�মণকারী �বা�ঝনা মািঝর �ালা

সরু হাির�য়�ছ ত�ণ গলা

জল উ�া�সর ভ�য় মািঝ

�াি� টা�ক ভ�ল�ত রািজ

যা�� ড��ব সা�ম�র গান

ভ�ল�ত �স তান �মতাধী�নর
�জাগান



আ�রাও হাির�য় যা�� ঐিতহ�
বানী

�কাথায় সকল �দ�শর রানী

ও�গা 'পাজল' পিথক �দশবাসী

�তামরা �দখছ �তা �সই জলরািশ

ম�নর স�ু অিভ�যাগ �মশা�না

অসহ� স�ুখর মদৃ হুািস

বিুঝআিম �সসব লকু�না ব�াথা

তাই �তা �মার এই ছ� গাঁথা

ত�ব আর নয় �স িবর�হর গান

কাঁ�ধ �মা�দর কাঁধ িমিল�য়



ভাই ভাই�য় িব��ষ ভ�িল�য়

শপথ কির �সই �াব�নর করব
অবসান ।।

আমা�দর ও�য়বসাইট বা অন লাইন
সং�র�ণ িব�াপন িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন।
িভিজট ক�নআমা�দর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com



নীিতকথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িহংসা ভ��লআমা�দর
ভা�লাবাসা িদ�য় এিগ�য় �য�ত
হ�ব সমাজ উ�য়�নর ল��।
২) ব�ৃআমা�দর ভাবায় �য
আমা�দর �ংস ক�র িন�জরাই
�ং�সর প�থ এিগ�য় যা�।



আ�া�দআটখানা
পাড়ার �গািব�দা, �দখা হ�ত
বলল, " দইু িদন ধইয�া �ফসবকু
আর হয়াটসা�প �দখতািস মানষু
খবু ভয় পাই�স, ফলটলআর
খাইতনা লাগতা�স। �গ�লা ১৬
বছর ধইয�াআিম িকআত�� িদন
কাটাইতািস...."
�সংগত, ১৬ বছরআ�গ িব�য়
করা �গািব� দার বউ এর নাম
�ীমিত িনপা দ��চৗধরুী...।



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 ৩৯ 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�া
��ড রসমালাই

পািঠ�য়�ছন- �গাপা দ�
উপকরণ: দধু, �কশর (পিরমাণ
মত), কন�ড�ড িম�, িচিন,
এলাচ, পাউ�িট।
�তরীর িনয়ম: ১ �কিজ দধু ভা�লা
ক�র ঘন ক�র িন�ত হ�ব। দ’ুচামচ
দ�ুধ �কশর ��ল িদ�ত হ�ব (ই��
মত)
িকছ�টা �িক�য় এ�ল ও�ত ২ কাপ



কন�ড�ড িম� িদ�ত হ�ব। হাফ
কাঠ বাদাম কুিচ িদ�ত হ�ব।(ই��
হ�ল) এরপর এলাচ ��ড়া।
কন�ড�ড িম� িমি� জন� িচিন
িদন।
দধু �িক�য় ১/৩ হ�য় এ�ল গ�াস
অফ ক�র ঠা�া হ�ত হ�ব।
এবার পাউ�িটর চারপাশ বাদ
িদ�য় মাঝখা�ন �কা�না িকছ�িদ�য়
�গাল ক�র কাট�ত হ�ব। একট�
�ভাঁতা টাইপ িকছ�িদ�য় কাট�ল
�শপটা ভা�লা হ�ব।আিম ৫টা



পাউ�িট িন�য়িছ। এবার দধু এ
পাউ�িট িদ�য় পির�বশন।

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



‘’রং-এর বাহার’’

Camera-man of the week-
সকুা� 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
বহৃ�িতবা�রর 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


