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িল�খ�ছন- ির�া সাহা,ইিজদলু িমঞা,
অিন�� বম�ণ, প�হলী পাল, অিভিজৎ দাস,
অিন�মষ পি�ত 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
ইিতম�ধ�ই মাধ�িমক, উ�-
মাধ�িম�কর ফলাফল �কািশত
হ�য়�ছ। এবার উ� িশ�ার পালা,
�কউ বা ি�ধায় আ�ছা িক িন�য়
পড়�ব এ িবষ�য়। �তামার
পছ��র িবষয় িন�য়ই এিগ�য়
যাও অিভভাবক ও িশ�ক�দর
পরামশ�িন�য়। �তামা�দর
��ত��কর জন�ই রই�লা অ�নক
��ভ�া।



আত�
ির�া সাহা

িলখনরা আজ িশকল পড়া,
রাজনীিতর হাতকড়ায়।
সত� আজআত�� ঢাকা,
জীবন মর�ণর খাঁচায়।

�ম�য় হ�ল হ�ব ধষ�ণ,
�ছ�লর ওপর �িল বষ�ণ।
কথায় কথায় িনিভ�কতায়,
�পাড়া�না হ�ব �চৗরা�ায়।

ব�ু ব�ল আর �কউ �নই,
এই সমা�জর মানিবকতায়।



িন�পায়আজ সব মানষুই,
আত��র এই কাঠগড়ায়।

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।



অমতৃা
ইিজদলু িমঞা

িক�গা, ভা�লা আছ?
হ�াঁ, িক�
িচন�ত পার�ল না �তা, জানতাম
পার�ব না।
আিম, আিম অমতৃা, ২০১৫, ফা��
ইয়ার এিপিস
ও হ�াঁ সির,
যাই �হাক তারপর বল �কমন
আিছস?
এই �তা চল�ছ!
'�স' �কমনআ�ছ,
�স! �ক?



আ�র িক �যন নাম! ক�ল�জর
�সই �ছ�লটা
�কান �ছ�লটা?
আ�র ফস�া স�ুর যার সা�থ
�তা�ক �ায়ই ও�দর ক�ল�জ
িকংবা CC �ত �দখা �যত-
ও! ত�িম সযূ�র কথা বল�ছা, জািন
না �গা,
এই যা! এআবার �কমন কথা,
যার জন�
ত�ই �সৗিম��র হিল না,আজতারই
খবর �নই-
হ�াঁ�গা আর ব�লা না।
আর হ�াঁ �সৗিম�, িক খবর তার?
এখন জািন না�র, মা�ঝ কথা



হ�য়িছল,
ব�লিছল UPSC join ক�রও
�ছ�ড় িদল।
�কন �য এমন হয়! আর
�শাধরা�লা না -
বাবার �চ�র থাক�ল যা হয়
আরিক!
সিত� তাই, িকআর বল�বা-
িক� একটা কথা িক জািনস
অমতৃা?
কী?
ও সিত� �তা�ক অ�নক �বিশ
চাই�তা,
ওর �চা�খ, ম�ুখ, �দ�য় �তার �িত
একটা দবু�লতা িছল,



িক� ওই যা হয়, ত�ই বঝু�তই
পারিল না,
স�ূয�রআ�লায়আ�লািকত হ�য়
ঝল�সই �গিল,
এই, িক হ�লা? কাঁদিছস �কন?
কাঁ�া ব� কর, এখনও সময়
আ�ছ,
যা িফ�র যা.....।

�নট ফিড়ং এর ৪০ িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ



আিম স�ুখআিছ
অিন�� বম�ণ

িন�া িগ�য়�ছ উ�ড়,
দ-ু�চা�খ �ধ জুল ঝ�র প�ড়।

হাজারও ক��র মা�ঝ,
আিম থািক হািস-খিুশ !

তাই �তামরা �কও বঝু�ছা না,
ও�কআিম কত ভা�লাবািস ।

জাত-পাত এখন নয় �কান ব�াপার,
সবাই িম�ল স�ুখ থাকাই আসল
অ�ীকার ।



�কন ত�িম বঝু�ত পার�ছা না,
আর সহ� হ�� না ও�ক হারা�নার
য�না ।

পারব না থাক�ত ও�ক �ছ�ড়,
তাই দ-ু�চা�খ সারািদন জল ঝ�ড়।

�ধ ওু�ক না �তামা�দর সবাই�ক !
আিম �চ� ভা�লাবািস।

তাই আজ�ধ মু�ুখ বিল,
আিম স�ুখ আিছ।।



��� চল�ছ ব�াক�ড�টড
প�হলী পাল

ব�লিছিল একটা 'ব�াক�ড�টড
�ছ�ল' চাস।
'ব�াক�ড�টড ' চাস ? না
অ�গাছা�লা , সরল ? আদশ�বাদী
না বা�ববাদী?
বিৃ�র সকালটা যিদ কা�জর
ব��তায় �ক�ট যায় তার , ত�ব
ভা�লাবাসা ক�ম যায় বিুঝ?
�চ� গর�ম এ.িস. টা অন কর�ল
বিুঝ তা�ক আর ভা�লাবাসা যায়
না?
�রাজ রা�ায় দাঁিড়�য় চা খাওয়া



�ছ�লটা একিদন িচ�কন ���খ�য়
�ফল�ল বিুঝ তার ভা�লাবাসায়
খাদ চ�ল আ�স?
রবী�স�ীত এক অ��ত অনভু�িত,
একটা আ�বগ- মানিছ।
যিদ �কা�নািদন তার িরং�টা�ন
�ব�জ ও�ঠ- "Blue eyes
hypnotize teri kardi hain
mainu ....." ত�ব িক পরিদন �স
তার ি�য়তমার �দখা পা�ব না!
�চা�খর কাজল হয়�তা িঠক ক�র
�দ�ব- 'কাজল'টা বাধ�তামলূক কী?
উড়নচ�ী হ�ল বিুঝ পা�শ থাক�ত
অসিুবধা আ�ছ?
শািড় বাঙািলর ঐিতহ�। িক�



শািড় �তা িঘ�র থা�ক শরীরটা�ক
আর ভা�লাবা�স মন িদ�য়।
িহ�সবটা একট�বিুঝ�য় িদস।
ভা�লাবাস�ত হ�ল বিুঝআলমাির
নত�ন ক�র সাজা�ত হয়?
ি�য়তমা�ক শািড়�ত �দখ�ত
চাওয়া অপরাধ নয় ত�ব ম�ন
একটা �দালাচল- ��� কার
�বিশ ি�য়তমা নািক শািড়র?
পি�মী সং��িতর �িত টান
থাক�ল, ি�য়তমার �িত টান ক�ম
আ�স নািক?
িপপঁ�ড়র কাম�ড়র ভ�য় �য খািল
পা�য় ঘা�স হাঁট�ত ভয় পায় বা
কুয়াশা �মাড়া �ভা�র চাদরটা �ট�ন



আ�রকটা ঘমু �দয় বা �িত�িতর
বন�া বই�য় যা�দর ��ম িন�বদন
বা ��ম �দশ�ন টা িঠকআ�স না,
তার �তা ত�ব হা�তর �রখায়
ি�য়তমার �ান �নই।
কা�ক চাই? �য সা�থ থাকার
�িত�িত �দ�ব না �য সা�থ
থাক�ব ?
"ব�াক�ড�টড" �ছ�ল চাস ? কা�ক
ভা�লাবাসিব? �ছ�লটা�ক না
ব�াক�ড�টড িবষ�য়র অ�ভ���
শত���লা�ক?



ছিব ও ভাবনা

�ি�র অবগাহন....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 বল�ত চাওয়া কথা�দর
আিড়,
যা�ব তারা ঘমু-পাড়ানীর বািড়।
 �তামায় আমার ���
আনয়ন,
ভা�লাবাসার ���আবাহন।



িব� জ�য়র বাত�া

“�ািজলআর পত��গালআমার দইু
ি�য় দল। ��ভ�া রই�লা।”

-অির�ম িব�াস

“জীত�ব এবার জাম�ািন”
-সকুমল রায়

“ফুটবল �দিখ �মিসর জ�ন�ই, তাই
চাই আ�জ�ি�না িজত�ক”

-বাপী চাকী



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
পিৃথবীর িদ�ক ছ��ট আসা �হাণু
�ংস দাবী নাসার।
মসুিলম িব��র �িত
�বাঝাপড়ার আিজ��া��র।
১ টাকা বাড়�লা বাস ভাড়া,
ট�াি��ত উঠ�লই ৩০ টাকা।
 �রািহ�া�দর জন� ৩ বছ�র ৩০
�কািট ডলার সাহা�য�র িস�া�
কানাডা সরকা�রর।
ওিড়শার নত�ন রাজ�পাল হ�ত
চ�ল�ছন গ�নিশ লাল।



সালাহ �খল�ব ব�লই
আশাবাদী িমশর িশিবর।
ইজরা�য়�লর িব��� �ীিত
ম�াচ বািতল কর�লন �মিস।
 িফফার শীষ��থ�কই িব�কাপ ফুটব�ল
নাম�ব জাম�ািন।



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 এ।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

আশা কির ভালআ�ছন সক�ল।
িবগত স�া�হ স�ক�িন�য় ��
ক�রিছলাম, আপনা�দর িক ম�ন
হয় এটা িক দরকা�র ব�ব�ত হয়
না অ��রর টা�ন সিৃ� হয়।
অ�ন�কই নানা মত �পাষণ
ক�র�ছন এ িবয�য়। স�ক�
শ�িট ভাঙ�ল সম+পচৃ+
অ=স�ক�।এখা�ন পচৃ ধাত�িট
িন�জই স�ক�অথ�িট বহন ক�র।



স�ক�শ�িটর অথ�হল সমান
স�ক�।অথাৎ যখন দইু বা
ত�তািধক ব�ি�র ম�ধ�
পার�িরক ভা�বর িবিনময় ও
কৃত�তার �কা�শই স��ক�র
সচূনা হয়। সম�য়র সরণী �ব�য়
যখন তা হয় না তখন তা অ�িমত
হয়।অ�ন�কই নানা মত �পাষণ
ক�র�ছন, এ িন�য় আগামী
সংখ�ায় আ�লাচনা করব।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া
আ�স অ�নক, তা�দর সমাধান
আমরা কর�ত পাির না, �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�া।

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



সাজ-�গাঁজ
�ছ�ল�দর সাজ

িল�খ�ছন- রা�ল
�ছ�ল�দর �শিভং সং�া� িকছ�
দরকাির িটপস -
সিঠকভা�ব �শভ করা-
অ�নক সময় �ছ�লরা িনখুঁতভা�ব
�শভ করার জন� দািড় �য পা�শ
উ�ঠ তার িবপরীত িদক �থ�ক
�শভ ক�রন। যা করা একদমই
উিচত নয়। কারণ এ�ত ���ডর
আঘা�ত চামড়া �ক�ট �য�য়



�লামকূপ �িত�� হ�ত পা�র
এবং �ক�ট যাওয়া �া�ন �দা�হর
সিৃ� হ�ত পা�র।
তাই সিঠক উপা�য় দািড় কামা�ত
হ�ব, এ�ত �ক মসণৃ থাক�ব।
তাছাড়া বারবার একই জায়গায়
�শভ না ক�র ম�ুখর �িতিট অং�শ
একবার ক�র �শভ করা ভা�লা।

আ��বা �ভজা ��ক �শভ করা-
�� ��ক �শভ করার সময়
���ডর স�� ��ক ঘষ��ণর ফ�ল



চামড়া �িত�� হ�ত পা�র। একই
জায়গায় একািধকবার �রজা�রর
ঘষ��ণ ��কর চামড়া, �ণ ও
‘ইন��ৗন �হয়ার’ �িত�� হ�য়
��ক খারাপ �ভাব �ফল�ত পা�র।
চামড়ার উপিরভা�গর িন�চর ��র
দািড় গজায় িক� চামড়ার বাই�র
�বর হয় না, এরকম পিরি�িত�ক
‘ইন��ৗন �হয়ার’ ব�ল।
তাছাড়া �� ��ক �শিভং ি�ম
লাগা�নার আ�গ �ক জল িদ�য়
িভিজ�য় �নওয়া ভা�লা।
�শ�কাতর এবং �শভ কর�ত



সমস�া হয় এমন ��কর ����
�া�নর সময় বা �া�নর পরপরই
�শভ করা উিচত। কারণ ওই সময়
�ক ও দািড় নরম থা�ক।ফ�ল
�শভ করা সহজ হয়। �ভজা ও
উ� ��ক হালকা �শিভং �জল বা
�ক মসণৃ রা�খ এমন �জল
ব�বহার করা �য�ত পা�র। এ�ত
ক�র চ�ল বা দািড় নরম থাক�ব।
�শভ করার এক িমিনটআ�গ
��ক �শভ �জল লাগা�ত হ�ব।
সিঠক �রইজর িনব�াচন-
বাজা�র চার ��ড, পাঁচ ��ড ও



ব�াটাির চািলত মাি�-���ডর
�রইজর পাওয়া যায়। ত�ব
�শ�কাতর ও �ণ�বণ ��কর
জন� �বিশ ���ডর �রইজর
ব�বহার করা উিচত নয়।
সাধারণত যা�দর চ�ল �কাঁকড়া,
�মাটা বা এ�লা�ম�লাভা�ব জ�ায়
তা�দর ‘ইন��ৗন �হয়ার’ �বিশ হয়।
‘ইন��ান �হয়ার’ �ছাট ক�র
কাটার পর যখন বড় হ�ত থা�ক
তখন চামড়ার স�� স�ুভা�ব
জিড়�য় থাকার �বণতা থা�ক
এবং ‘�রড বা�’ বা লাল�চ



ফুসকুিড় �তির ক�র। মাি�-
���ডর �রইজর িদ�য় একবা�রই
চমৎকারভা�ব �শভ করা যায়।
যারা একই জায়গায় একািধকবার
�শভ কর�ত িবর� �বাধ ক�রন
তা�দর জন� এিট �বশ কায�কারী।
ত�ব যা�দর ‘ইন��ান �হয়ার’
আ�ছ তা�দর দইু ���ডর �রইজর
ব�বহার করা উিচত।
এছাড়া যা�দর এলািজ�সমস�া
আ�ছ তা�দর উিচত ‘টাই�টিনয়াম
���ডর �রইজর’ ব�বহার করা।



��
অিন�মষ পি�ত

�� �দিখ �� �দিখ,
এই �� িন�য়ই এ�গা�ত থািক।
জািন-না ক�ব হ�ব পরূণ !
িক� এই �� িন�য়ই এিগ�য় যাব

‘সারাজীবন’ ।
�� ছাড়া আ�ছ কী?
�� িবনা মানষু কখন-ও বাঁ�চ
নািক!
এই �� �দ�খই—এ িপ �জ



আবদলু কালাম

হ�য়�ছন “িমসাইল ম�ান”।
জািন-না ভিবষ��ত আরও কত
সিৃ� হ�ব

‘�ণী জন’।
তাই �� �দখব সারা�ণ,
এিগ�য় যাব সারাজীবন।
যখন �� �দখা ব� হ�ব,
িন�জর অি�� হাির�য় যা�ব।



ওরাই পা�র
অিভিজৎ দাস

ওরা পা�র নত�ন নত�ন অ�নক
িকছ�ই �শখা�ত।
�প�র�ছ ওরা �িমক হ�য়
আমা�দর �ক �দখা�ত।।
�কউ পাথর িন�য় ছ��ট চ�ল�ছ,
�নই�কা একিট পা।
এসব িন�জর �চা�খ �দ�খও তবু
িব�াস হয় না।
�দ�খ তবওু অবাকআিম এই



দশৃ�টা।
এক হাত ছাড়াও �বলচা কাটায়
ভাবাই যায় না।
এটা �শানার প�র আস�ত পা�র,
এক�শার উপর �র।
কবিজ ছাড়াও গাঁথ�ত পা�র ইট
িদ�য় ঘর।
ইছা থাক�ল সব হয় �সটা ক�র
�দিখ�য়�ছ আজ।
তাই, এরা �িতব�ী হ�য়ও
সমা�জর ব�ুক ক�র চ�ল�ছ
কাজ।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) �কৃত �ানীরা �াথ�পর হ�ত
পা�র না, �াথ�পর হয় তারাই
যা�দর �া�নর ম�ধ� �িট থা�ক।
২) সমাজটা �যন হঠাৎ ভাঁটায়
প�ড় �গল।



আ�া�দআটখানা
িপনািকবাবরু বল�ছ ভবা �ক-
িপনািকবাব-ু িক�র ভবা ত�ই দ�ুধ
জল �মশাস?
ভবা- না�তা ক�া।
িপনািকবাব-ু ত�ব দ�ুধ জল
�কা���ক আ�স?
ভবা- আ�� ক�াআিম জ�ল দধু
�মশাই।



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 ৪০ 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�া
কই মা�ছর পাত�ির।
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: কই মাছ ৪িট, ২িট কাঁচা
মিরচসহ সর�ষ বাটা ১ �টিবল-
চামচ, নার�কল বাটা ১ �টিবল-
চামচ, রসনু বাটা ১ চা-চামচ,
�পয়ঁাজ ১ �টিবল-চামচ, মিরচ
�ঁড়া সামান�, হলদু �ঁড়া আধা চা-
চামচ, িজরা বাটা আধা চা-চামচ,
কাঁচা মিরচ ৪িট, লাউপাতা বড়
৪িট, লবণ �াদম�তা, সর�ষর �তল



��য়াজনম�তা, স�ুতা
পিরমাণম�তা।
�তরীর িনয়ম: �থ�ম কই মাছ
�ক�ট ভা�লা ক�র ধ�ুয় পির�ার
ক�র িন�ত হ�ব। লাউপাতা ও
স�ুতা ছাড়া �তলসহ সব মসলা
একস�� মািখ�য় কই মাছ ১৫
িমিনট ম�াির�নট ক�র রাখ�ত
হ�ব। ৪িট বড় লাউপাতায় একিট
ক�র মাছ ও একিট ক�র কাঁচা
মিরচ িদ�য় ভা�লা ক�র মিুড়�য়
স�ুতা িদ�য় �পিঁচ�য় �ব�ঁধ িন�ত
হ�ব। �িতিট মাছ বাঁধা হ�ল



সসপ�া�ন মা�ছর সমান ক�র পািন
িদ�য় �স� কর�ত হ�ব।জল
�িক�য় এ�ল পাঁচ িমিনট পর তা
নািম�য় স�ুতা খ�ুল গরম ভা�তর
স�� পির�বশন করা যায়
মজাদার কই মা�ছর পাত�ির।

�কমন লাগ�ছ রা�া-বা�া িবভাগিট। �কান
পরামশ�িদ�ত চাই�ল �মইল ক�ন। �কান
িজ�াসা থাক�ল তাও জানা�ত পা�রন
আমা�দর।



‘’ফু�লর বাহার’’



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
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


