
সা�ািহক সংখ�া-৪১

�নট-ফিড়ং
১৭ই জনু, ২০১৮, netphoring.com

িল�খ�ছন- �রজওয়ানআলী, অ�রা দাম,
সজুন ডাকুয়া, ি�য়া কু��, �পন কুমার রায়,
িব�িজৎ দাস 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
�ী��র �বল দাবদাহ �শ�ষ
আগমন ঘ�ট বষ�ার। চাত�কর
কাতরআকুিত �যন পণূ�হয়।
গা�ছর সবজু পাতা খুঁ�জ পায়
নত��নর পরশ। ত�ব �কান িকছ�র
�বলতাই আমরা চাই না। চাই না
বন�ায় ভািস�য় িদক এই বষ�া।
কিব��র সব �চ�য় �বিশ গান,
কিবতা �লখা হ�য়�ছ এই বষ�া �ক
িন�য়ই।



আিম �দ�খিছ
�রজওয়ানআলী

জ�িদ�ন লাল শাট�প�রিছল
�ম�য়িট
আর বাবার �দওয়া হাত ঘিড়িট।
শরীরী ভাষায় �স অ�নক খিুশ,
তারই �িতফলন ঘ�টিছল সবার
দিৃ��ত।
আিম �দ�খিছ, জ�িদ�ন লাল শাট�
প�রিছল �ম�য়িট।

না, আিম তা�ক �দিখিন �কা�না
পা�ক�র �কা�ণ
বা�বী�দর সা�থ �খাশগ�� ম�জ,



�কা�না দািম �র��ারাঁয়,
িবলািসতায়।
আিম �দ�খিছ, জ�িদ�ন লাল শাট�
প�রিছল �ম�য়িট।
আর তাঁ�ক িঘ�র �র�খ�ছ অ�নক
�কামল হাত,
�াত� যারা, যারা �কা�নািদনও
চ�কা�লট খায়িন।
আিম �দ�খিছ, তা�দর খিুশ�ত সখু
খুঁজ�ছ জ�িদ�নর �ম�য়িট
আর খ�ুদ ভগবান�দর ম�ুখ ত��ল
িদ�� চ�কা�লটআর �কক।

আিম �দ�খিছ, শহর �থ�ক অ�নক
দ�ূর



জ�িদ�ন ‘লাল’ শাট�প�রিছল,
মা�য়রআদ�ুর �ম�য়িট।

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



���াপট
অ�রা দাম

অ�কা�র হাির�য় যাওয়া
সরুভী�ক উ�ার ক�র�ছ পিুলশ।
উপি�ত বিু�র তািরফ ও কর�ছ
�ম�য়িটর সবাই । িনিষ� প�ী
�থ�ক িফ�র �াভািবক জীব�ন
িফ�র আসা সরুভীর ই�ারিভউ
�ন�ব আজ এক নামী সংবাদপ� ।
ও�দর �হডলাইনআজ সরুভী ।
সকাল �থ�কই তাই মি�ক
বািড়�ত �লা�করআনা�গানা
চল�ছ, না দ'ুমাসআ�গও এই
আনা�গানা �চা�খ পড়ত না,বরং



পাশ কািট�য় চলত সবাই । �থম
�থম যিদও এমনটা িছল না
অ�ন�কইআসত �কউ শা�না
িদ�ত আবার �কউ...
এ�ক এ�ক সাংবািদ�করা উপি�ত,
কত �� ও�দর, কীভা�ব �কন,
�কাথায় আরও কত কী ।আজ
সব ���র উ�র িদ�ত হ�ব িঠক
�যমন পরী�ায় িদ�ত হ�তা....
ও বল�ত �ল�গ�ছ…
�স বছর দইু আ�গর কথা পড়�ত
�গিছল �ম�য়টা শহ�র, বাবার দ�ুটা
পয়সা কম লাগ�ব ব�ল িটউশিন
করত �ম�য়টা,�সই স�ূ�ইআলাপ
ছিবিদর সা�থ, ওই দ�ুটা এ�টা



িটউশিন �দ�ব ব�লিছল �স । ব�
�লাভী হয় �ম�য়রা জা�নন,, দ�ুটা
পয়সা বাড়�ব ব�ল একট�ও না
�ভ�ব ছিবিদর সা�থ �গিছল
সরুভী।
দ�ুটা নয় �বশ টাকা পাি�ল
�ম�য়টা িবিনম�য় ওই শরীরটা
একট�...
দাদ �ুথ�ক বা�পর বয়িস ,�ছাট
ভাই িনং�ড় �ভাগ ক�র�ছ সবাই।
�থম �থম হা�ত পা�য় ধরত
�ম�য়টা প�র যিদও �াউস খলু�ত
অভ�� হ�য় �গিছ�লা ।
�সই �থ�ক আজ�কর সরুভী,
আপনা�দর সাম�ন



আ�া এইট�কু �ত হ�ব না আরও
বল�বা, এরপর �তা মশলা িদ�য়
বািকটা পির�বশন কর�তই
পার�বন ।
িন��প, পাতা ঝরার শ�টাও
কা�ন লাগ�ছ
�ম�য়টা বল�ত লাগল...
�াভািবক জীব�নর ছ�� �ফরা,
িফ�র আসা এই �তা �হিডং হ�ব
আজ তাইনা? আ�া বল�ত
পা�রন যার বাবা মা আজ িফ�র
আসায় ভ�য় ভ�য় খিুশ হ��, যার
ভাই�ক ব�ু�দর ম�ুখ িদিদ �বশ�া
�ন�ত হ�� �সই �ম�য়টা কীভা�ব
�াভািবক হ�ত পা�র?



এই �য পাড়ার �লাক�দর �দখ�ছন
এরম�ধ� অ�ন�কই নত�ন গ�
�ন�ত এ�স�ছ সমব�থী হ�ত নয় ।
একসময় যা�দর দাদা বলতাম বা
কাকু আজ তা�দর ম�ধ�ও �কউ
�তা আবার নজ�রই �ভাগ ক�র
িন�� এই সরুভীর শরীরটা ।
পার�বন সিত�ই িফির�য় িদ�ত
�াভািবক জীবন?
নাহ,পার�বন না,আপনা�দর দ�ুটা
িটআরিপ বাড়�ব, দিুদনআহা�র
বল�বন সরুভী�ক তারপর??
ওই নরক �থ�ক িফ�র �তা অ�নক
�ম�য়ইআ�স,কিদন �চার ও হয়
তারপর �খাঁজ িন�য়�ছন ?



�ম�য়টা�ক �কউ �ম�ন �নয় না ।
জা�নন ফু�লর গা�য় যখন মা�ছর
আশঁ �ল�গ যায় তখন তা আর
প�ুজায় লা�গনা এটা সবাই
জা�ন,িক� �স ফুল িক� ঘ�রও
আর �শাভা পায় না এটা অ�ন�কই
�জ�ন এিড়�য় যান, �ম�য়রাও িঠক
�তমিন ।
আপনা�দর িলখ�ত হ�ল িলখনু
সমাজ িফ�র এ�সও অ�কা�র
থাকা �ম�য়িট�ক িন�য় ।
যার জীব�ন আ�লা আস�ত �নই,
বাতাসও যা�ক ছ�ঁ�ল দ পুা িপিছ�য়
আ�স....



িন��তা ঘর জ�ুড় । কারণ তারা
জা�ন, বা�ব �তা এটাই ।
চাই�লও সমা�জর মলূ ��া�ত
�ফরা যায় না আর কখনও না
�কা�না িদনও না ।

আস�ল িফ�র আসাটা সহজ িক�
�থ�ক যাওয়াটাই কিঠন ।।

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



�গত সংলাপ
সজুন ডাকুয়া

পিৃথবী�ত একজন মান�ুষর গড়
আয় কুত ? পিৃথবীর �মাট আয়রু
(স�াব�) সা�থ একজন মান�ুষর
গড়আয়রু অনপুাত কত ? দিুট
���রই �কা�না সিুনিদ�� উ�র
�নই। ত�ব অনমুান কর�ত �তমন
অসিুবধা হওয়ার কথা নয়।
মান�ুষর জীবন �য কতটা
�ণ�ায়ী তার ব�াপকতা �বাঝা�ত
এই ভ�িমকার অবতারণা ।আর
এই �ণ�ায়ী জীব�ন একজন
মানষু�ক �য কত�িল পিরি�িতর



স�খুীন হ�ত হয় তার ইয়�া �নই।
উপর�আ�ছ চাল�স ড্ারউই�নর
�াগল ফ্র এি�স�ট� ি্থওির ।
িক� এটা শারীরব�ৃীয় । মানষু
বািক �াণী�দর �থ�ক আলাদা
হ�ত �প�র�ছ 'মন' নামক ব�িটর
উপি�িতর জন� । এর উপি�িত
মানষু�ক সম� �াণীকু�লর ম�ধ�
�����র মকুুট পির�য়�ছ। এই
'মন' মানষু�ক িদ�য়�ছ উপ�ভা�গর
আন�, �িৃতর য�ণা, িব�ব�কর
দংশন, �তারণার িবভীিষকা,
অ�াি�রআ��প, অ�হীন �ুধা,
�ত� ব�ি�-ভাবনা ও স�য়�হৃা।
ব�ি�িব�শ�ষ িবিভ� �বিশ��



িবিভ�ভা�ব �কট হ�য় থা�ক ।
কা�রা কা�ছ জীবন উপ�ভা�গর,
কা�রা কা�ছ অপচ�য়র । �কউ
আবার স�য় কর�ত �প�রই �বশী
খিুশ ।
উপ�ভাগ, স�য়, অপচয়-- এই
শ���লা িক সবসময় সিঠক
তাৎপয�বহন ক�র ? �য ব�ি�
সব�দা অপরাধ জগ�ত িবচরণ �স
িক জীবন�ক যথাথ�অ�থ�
উপ�ভাগ ক�র ? অথচ তার কা�ছ
জীবন য�থ� উপ�ভাগ� ।অপরাধ
জগ�ত িবচরণকারী- সিত�ই িক
�স অপরাধী ?
গািণিতক স�য়-অপচ�য়র িহ�সব



�থ�ক কতটা জীব�নর স�য়-
অপচ�য়র িহ�সব �মলা�না স�ব !
একজন অথ�বান ব�ি� যখন তাঁর
উপাজ�ন গরীব�দর মা�ঝ িবিল�য়
�দন, তখন িতিন স�য় ক�রন
নািক অপচয় ।
জীব�নর িবমতূ�ধারণা��লার
জন� সিুনিদ�� ও যথাথ�অথ�বহ
�কা�না 'শ�' পিৃথবীর �কা�না
ভাষার শ�ভা�া�র �নই। যা �দয়
িদ�য় অপির�ময় তা�ক িক ব�ণ�র
সমি��ত পিরমাপ করা যায় ?
সিত�ই বড় রহস�ময় এই
মানবজীবন ।



মা
ি�য়া কু��

জ� িদ�ল ত�িমআমায়,
নামিট িদ�ল �বশ।

ভালবাসায় সিৃ� কর�ল,
আমার নত�ন �দশ।

ক� ক�র কর�ল ব�ড়া
দঃুখ �দব �তামায়!

এমন কথা ভাবার আ�গ
মতৃ�� �যন হয়।

আবারআিম জ� িন�ল,
আসব �তামার �কা�ল।
�তামার কথা ম�ন �র�খ,
হাির�য় যাব িচরত�র।।



ছিব ও ভাবনা

উমা....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 ভা�লাবা�সা চাইনা,
ভালবাস�ত চাই।
নয়ন স��ুখ �ধ �ুতামা�কই
চাই।
 নদী িম�শ যায় �মাহনায়,
কথা িম�শ যায় �ঠাঁ�টর
আগায়।



িব� জ�য়র বাত�া
“জাম�ািন এবার পরপর দ’ুবার
চ�াি�য়ন হ�ত হ�ব।”

-হীরক রায়

“জীত�ব এবার আ�জ�ি�না”
-�কৗিশক পাল

“ফুটব�লর �দশ �ািজল, �নইমার
এবার িব�কাপআন�ব।”

-সনাতন রি�ত



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
জড��নর �ধানম�ী হ�লন ওমর
রাজাজ।
 িচনা প�ণ�র ওপর কর
চাপা�লন �া�।
 �প��াল, িড�জ�লর দাম কমার
িবষ�য় আশাবাদী �ক�।
উ�র��দ�শ ধিূল ঝ�ড় মতৃ ১৫
জন।
আ�জ�ািতক বািণজ� �মলা
�� হ�� �কালকাতায়।



 িব�কা�প �থম ম�া�চ হ�াি�ক
কর�লন �রানা��া।
� ক�র িব�কা�প অিভযান
�� কর�লা আ�জ�ি�না।
 রািশয়ায় ফুটবল িব�কাপ
হ�লও ফুটবল ��র কাঁপ�ছ
�গাটা িব�।





�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

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�া।



সাজ-�গাঁজ
দাঁ�তর য� িনন

িল�খ�ছন- রা�ল
১.�া�শর িনয়ম-
দাঁত অিতির� পির�া�ররআশায়
অ�ন�ক দীঘ�সময় ধ�র �জা�র
�াশ ক�রন। িক� এ�ত দাঁ�তর
ওপ�রর শ�আবরণ এনা�মল
�য় হ�য় যায়। তখন দাঁত িশরিশর
ক�র। এমনিক মািড় �থ�ক দাঁত
স�র আ�স। তাই নরম শলাকার
�াশ িদ�য় ঘিুর�য় ঘিুর�য় ওপর



�থ�ক িন�চ সব দাঁতআ��আ��
পির�ার কর�ত হ�ব, িতন �থ�ক
পাঁচ িমিনট।
২. �িতকর খাবার-
কমলা, আনার�সর রস,
অ�াল�কাহল, �সাডা, চক�লট,
�ি�য়াজাত ফ�লর রস
ইত�ািদ�ত �চ�র অ�ািসড থা�ক।
এসব খাবা�র দাঁ�তর এনা�মল
�য় হয়।জসু খাওয়ার সময় �
ব�বহার কর�ল িকছ�টা র�া হয়।
সব�চ�য় ভা�লা হয় এ জাতীয়
খাবার �হ�ণর পর ভা�লাভা�ব



কুলকুিচ বা �াশ করা।
৩. গরম-ঠা�া খাবার একস�� নয়
-
গরম স�ুপ, িপৎজা, িশঙাড়া বা
�পয়ঁা�জ কামড় �দওয়ার পরই
ঠা�া পানীয়�ত চ�মকু িদ�ল দাঁ�তর
এনা�ম�ল চ��লর �চ�য়ও স�ূ
ফাটল ধ�র। তাই খবু গরম খাবার
আর ঠা�া জল বা পানীয়
একস�� খাওয়া উিচত নয়।
৪. উপয�ু ট�থ�প�-
দাঁত সাদা করার পদাথ�দাঁ�তর



�িতই ক�র। বরং মদৃু
��ারাইডয�ু ট�থ�প� ব�বহার
ক�ন।

৫. দাঁ�তর ব�বহার-
অ�ন�কই দাঁত িদ�য় �বাত�লর
িছিপ �খা�লন বা শ� িকছ��ভ�ঙ
থা�কন। এ�ত অ�নক সময় দাঁত
�ভ�ঙ যায়, �ফ�ট যায়। তাই দাঁত
িদ�য় শ� িকছ�ভাঙা উিচত নয়।
৬. ধমূপান�ক না বলনু-



িসগা�র�ট থাকা িন�কািটন দাঁ�তর
এনা�মল ন� ক�র �ফ�ল। এছাড়া
িন�কািটন দাঁ�ত কা�লা দাগ �তির
ক�র। তাই ধমূপায়ী�দর ধমূপান
ত�াগ করা উিচত।
৭. খাবার তািলকায় দধু রাখনু-
দধু দাঁ�তর গঠন মজবতু কর�ত
সাহায� ক�র। দধু ও দধু �থ�ক
�তির খাবার �খ�ল দাঁত সাদা ও
উ�ল হয়। �যমন- চীজ, পিনর,
মাখন, দই খান।



৮. দাঁত পরী�া-
বছ�র অ�ত একবার দাঁ�তর
��িলং করা�না �যমন জ�ির,
�তমিন দাঁত ও ম�ুখর িবিভ�
অং�শর পরী�া করাও উিচত।



সবজুায়ন
�পন কুমার রায়

বাড়�ছ শহর যত গাছ কাট�ছ তত

িব� পির�বশ ভ�য় আজআত�

ওজন��র হ�য়�ছ বড় বড় ফু�টা

মানষু আজ �য মতৃ��ম�ুখ পিতত!
চ�লা গাছ লাগাই �াণ বাঁচাই

এ�সা আজ�ক বা�ত� �ঢ�ল
সাজাই

স�ুম� কু�ম� অ��ল বরফ চাই



জ�লর �যাগান অব�াহত থাক�ব
ভাই।

�কৃিত স�দ িহ�সব ক�র খরচ
কর

দীঘ��ায়ী উ�য়ন �গাড়া �থ�ক ��
কর

অ�হত�ক খরচ কিম�য় পিৃথবী
স��দ ভর

ভিবষ�ৎ �জ��র কথা মাথায়
�র�খ চ�লা।



বাংলা না�জহাল
িব�িজৎ দাস

কলম হাির�য় িগ�য়�ছ বত�মা�ন
কিবর

শাি�রবানী তাই বড়ইআ�া�
রিবর ।
পা�রনা িলখ�ত �কউ �িতবাদী
গান

অন�া�য়র কা�ছ পরা� িন�াপ
�াণ ।



আ�-�া�থ�ছ�ট�ছ পাশিবক �নশা

নর হত�াই আজ মান�ুষর বড়
�পশা ।
তজ�ন গজ�নআর মতৃ��-�ংকার ;
তাই ��ন আ�-�গাপ�ন সিুবচার

কর�ছ কাকুিত িমনিত দানব-
চর�ন ।
মা জননী হাির�য়�ছ প�ু অকার�ণ
।
লটু�ছ মান ই�ত, মার�ছ
ভিগনী�র

�দখ�ছ সবাই ; �কান �� �নই



তা�ক িঘ�র ।
সব িকছ��দ�খও মানবতা
পলাতক

সবার গলা ব�থা আজ , জনগনও
িনব�াক ।
হান�ছ ব�� ছ�ির র�া� মাতৃভ�িম

ঈ�র যিদআছ , ত�ব অ� িক
ত�িম।
ত�ব ব�ল যাই '�শষ এটাই নয় '
সিুদনআস�ব স�ত�র হ�বই জয় ।
শা� হ�ব র�া� এই মরণ
�িল�খলা



একিদন ঘট�ব �সানালী সব�ুজর
�মলা ।

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



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) উদ�মই ভিবষ�ৎ-এর পথ
�দশ�ন করায়।
২) সমা�জ িকছ�মানষু আ�ছ
��য়াজ�ন মহান বানায়, িক�
��য়াজন ফুির�য় �গ�ল প�র মত
আচরণ ক�র।



আ�া�দআটখানা
িশ�ক- ফিটক ত�িম �তা �দখিছ
�িতিদ�নই �দির ক�র ���ল
আসছ।
ফিটক- িক করব স�ার, আিম
�িতিদনই ���লর সাম�ন এ�ল
�দিখ, রা�ার ধা�র �লখা আ��
চলনু, সাম�ন ��ল।



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�া
ট�াংরা মা�ছর ঝাল
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: ট�াংরা মাছ ৩০০ �াম,
�পয়ঁাজ বাটা ২ �টিবল চামচ,
রসনুবাটা ১ চা-চামচ, মিরচ�ঁড়া ১
চা-চামচ, �লদু�ঁড়া আধা চা-
চামচ, ধ�নপাতা কুিচ ২ �টিবল
চামচ, কাঁচা মিরচ ফািল ৩-৪িট,
লবণ �াদম�তা, �তল
��য়াজনম�তা, আল কুুিচ
(মাঝাির) ১িট।



�তরীর িনয়ম: মাছ �ক�ট পির�ার
ক�র ধ�ুয় জল ঝরা�ত হ�ব।
চ�লায় �াইপ�া�ন �তল িদন। �তল
গরম হ�ল �পয়ঁাজবাটা, রসনুবাটা,
হলদু�ঁড়া, মিরচ�ঁড়া, লবণ ও
সামান� জল িদ�য় ভা�লা ক�র
ক�ষ িনন। কষা�না হ�ল তা�ত
মাছ ওআলরু কুিচ িদন। একট�
�ন�ড় এক কাপ জল িদন এবং
�ঢ�ক িদন। মাছ ওআল �ুস�
হ�ল ধ�নপাতা ও কাঁচা মিরচ িদন।
গরম ভা�তর স�� পির�বশন
ক�ন।



�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।



‘’সব�ুজ �ঘরা পথ’’

Camera-man of the week-
অিপ�তা সরকার



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


