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ফিড়ং কথা
সদুরূ রািশয়া�ত িব�কাপ হ�লও
তার উ�াদনা আমা�দর �দ�শর
অিল�ত গিল�ত। ত�ব এবা�রর
িব�কা�প বড় িটম��লা িক�
�সভা�ব �ত�াশা জাগা�ত
পা�রিন। বরং ভা�লা �খল�ছ �ছাট
িটম��লা, এবার নত�ন চ�াি�য়ন
�প�তই পা�র ফুটবল িব�। তারই
অ�প�ার �হর �গানা �� এখন।



কাগ�জর �নৗকা
��সনিজৎ রায়

বািড়র সাম�নর বিহত নদী�ত
উ�াল �ধউ-এ পািঠ�য়িছ
�নৗকা ভিত���ম,
ব��তার ম�ধ� পাওিন �দখ�ত
তা িক অদশৃ� হ�য় �গল ।

িঝিঁড় িঝিঁড় বিৃ��ত
�নৗকার �খাঁ�জ এ�ল,
জীব�নর ভা�লাবাসা�ক িভিজ�য়
িদল
আন�মানা হ�য় �গ�ল,
�নৗকা�ক একবার �দখার জন� ।



এখন িক করার আ�ছ,
খর��াতা নদী�ত প�র
কাগ�জর �নৗকা খািন কখন ড��ব
�গ�ছ ।



একলা একা
�রজওয়ানআলী

বই�য়র ব�াগ �টিব�ল �র�খ
অ�নক�ন বাথ��ম আট�ক
আ�ছ, মিরয়ম। মখু ধ�ুলা ঠা�া
জ�ল, আয়নার সাম�ন দাঁড়া�তই
হাজার ���র স�খুীন হ�লা �স।
ভয় পা�� নািক? বার বার �ভ�স
উঠ�ছ �ছ�লটার মখু। ক�ন অথচ
দঢ়ৃ �িত�, আ�িব�াসী। গত
িতন মাস ধ�র ইউিনভািস�িট
যাওয়া আসার প�থ দািড়�য় থা�ক
যত�ণ না �চা�খর অদশৃ� হ�য়়
যায়।অ�নকবার িকছ�বলার �চ�া



ক�রিছল, িক� মিরয়ম তাঁর �চাখ
ি�র �র�খ�ছ, �কা�না রকম
দবু�লতা �স �কাশ ক�রিন।
বাস��প পা�শ এ�স দাঁিড়�য়ও
িন�জ�ক �কাশ কর�ত পা�রিন
�ছ�লিট।আস�ল মিরয়ম অিভ�।
�থম স��ক�র ক�ন পিরণিত
�স আ�জা �ম�ন িন�ত পা�রিন।
সামান� কার�নই �ভ�ঙ যায়।
বা�বীরা বারণ ক�রিছল।
ব�লিছল, �ছ�ল �খল�ুড়। �শা�নিন
কা�রা কথা। ভা�লা�ব�সিছল,
বদ�ল �প�য়�ছ অিব�াস। �সবার
�কা�না রক�ম সাম�লিছল
িন�জ�ক। ক�লজ পার ক�র



ইউিনভািস�িট।অন��কা�না িদ�ক
তাঁর দিৃ� �নই, তা�ক �য অধ�াপক
হ�ত হ�ব। ত�ব মিরয়ম জা�ন,
�কা�না একিদন এক ঝটকায়
উিড়�য় িন�য় যা�ব তাঁ�ক, ম�ন
ম�ন দবূ�লতা অনভুব ক�রিছল �স
�ছ�লটার �িত। িক�আজ
ইউিনভািস�িট �থ�ক �ফরার প�থ
এভা�ব সাজা�না ���র সিলল
সমািধ হ�ব ক�নাও কিরিন। বাস
�থ�ক �ন�মই �দ�খ বাস��প
ক�য়কজন বচসা কর�ছ।
��ত��কর মখু �চ�ন মিরয়ম।
রাজ�নিতক ��া বািহনী। এরপর
হাতাহািত �� হয়। একজ�নর



প�কট �থ�ক �প�ল �বর হল।
অসংযত হাত �থ�ক �িল �বির�য়
যায় আর �িল�ত লিুট�য় প�র
একট�দ�ূর দাঁড়ান ‘�ছ�লটা’ (গ��
�ধ এুকটা চির��র নাম �দওয়া
হ�লা)। মিরয়�মর সাম�ন, �চা�খর
পল�ক সব �শষ। মাথা ঘরু�ছ। �স
জা�ন না, িকভা�ব বাস�প �থ�ক
বািড়�ত িফ�র�ছ। �চা�খর সাম�ন
�থ�ক বিডটা ত��ল িন�য় �গল।
মিরয়ম িধ�র িধ�র িন�জ�ক দাঁড়
করা�নার �চ�া ক�র�ছ। �স
ব�ুঝ�ছ, আরও একবার তাঁ�ক
য�ু কর�ত হ�ব, শ� হ�ত হ�ব,
ল��� �পৗ�ছা�ত হ�ব। একা।



�নিয়নী
সাহানরু হক

সারািদ�নর �া� শরীর আধার
রাত
তব মু�ন ��ম িপপাসার আত�নাদ
�তামার �ছাঁয়ার অ�প�া বড়ই
কিঠন
এই ছ��বশী ভাবনায় �ক�ট যায়
িদন
এভা�ব�তই ক� কুঁ�ড় যাি� �যন
ল�� ভ��ল
�� ��লা ত�� লা�গ �তামার
ছলনার জা�ল
িদন গিড়�য় মাস ধ�র যা��



আমার সব ��ল
মায়ািবনী মায়া �ছ�ড় এ�স দাওনা
আমার মাথা ব�ুল
ত�িম দরু �থ�ক জািন �দখছ
আমায়
এটাও জািন �তামার তা�ত িক
আ�স যায়
�তামার ব�ু�ত জীবন ভিত�প�ুরাই
আিম তা�ত িম�থ� ভা�লাবাসা
কুঁ�ড়াই
ত�িম �তা এস�বর অিভ� নারী
িক�আিম িক �স �িত�িত
ভ�ল�ত পাির
ত�ব আিম এই ধাঁধা টায় িন�জই
ঋণী



িছল না জানা ত�িম একজন
�নিয়নী ।

�নট ফিড়ং এর ৪২ িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ।
আমা�দর পাঠানআপনার �লখা কিবতা,
গ� টাইপ ক�র বা ডক ফরম�া�ট �হায়া�স
অ�া�প বা �মই�ল।



অমতৃা-২
ইিজদলু িমঞা

�কন? আজ �কন এ�সিছস?
হাতটা ধিরসিন,যখন বািড়�য়
িদ�য়িছলাম,
আজ বাড়াি�স ত�ই, িক� আমার
হা�ত অ�ন�র হা�ত,
�� �দ�খিছলাম �তা�ক িন�য়,
সা�থ এখন অন�জন,
�দ�য়র��ন িছিলস ত�ই, আজ
�দয়টাই �স,
ত�ই তখন মখু �দ�খিছিল,
�স �দ�খ�ছ মন,
�তা�ক িন�য় সকাল হত,
সারা িদনটাই �স,



ত�ই খবু �া���র জীবন
�চ�য়িছিলস,
�স �চ�য়�ছ পা�শ থাকার আ�াস,
তাই সিত� বলিছ �তা�ক ভ��লই
�গিছলাম,
আ�গ �ায়ই ম�ন পড়ত,িক�
এখন না,
আমার হাতআর ফাঁকা �নই,
এক হা�ত 'তার' হাত,
অন� হা�ত ' িনলা�না'।



ছিব ও ভাবনা

ত�বিড়....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
অিন�� বম�ণ

 আজও যখনই �তা�ক ম�ন
প�ড় !
তখনই �চা�খর জল অ�ঝা�র
ঝ�ড় ,,
এরই নাম �বাধহয় ভা�লাবাসা!!
যা �ধইু �দয় হতাশা ।।



িব� জ�য়র বাত�া

“আ�জ�ি�নাআশা এখ�না ফুির�য়
যায়িন।”

-িবপলু রায়

‘’এবা�রর িব�কাপ হ�ত চ�ল�ছ
�রানা��ার, িসআর �স�ভ�নর
হা�ত �দখ�ত চাই িব�কাপ।”

-িরয়া দাস



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 �রািহ�া শরণাথ��দর িফির�য়
িন�ত রা�সং�ঘর সা�থ চ�ি� সই
কর�লা মায়ানমার।
�া�ন পাক ��িস�ড�
মসুার�ফর পাস�পাট�বা�জয়া�
হল।
 িচিন িশ��র জন� ৮০০০
টাকার �বল �ঘাষণা �ক��র।
ম�ী সভায় রদবদল কর�লন
রা�জ�র মখু�ম�ী মমতা
ব���াপাধ�ায়।



 িব�কা�প ি�তীয় ম�া�চও �গাল
কর�লন �রানা��া।
 ি�তীয় ম�া�চ �হ�র খা�দর
িকনারায় আ�জ�ি�না।
রািশয়ায় ফুটবল িব�কা�প
�ত�াশা জাগা�� নত�ন দল
��লা।



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�

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
িল�খ�ছন- রা�ল

পারিফউম ব�বহা�রর ��য়াজনীয়
িটপস-
�চ� গর�ম বাই�র �ব��ল �ঘ�ম
একাকার। তাই ঘা�মর দগু��
�থ�ক র�া �প�ত িডও বা
পারিফউম ব�বহা�রর িবক� �নই।
িক� অ�ন�কই ব�লন , পারিফউম
ব�বহা�রর িকছ�সময় পরআর
সগু� থাক�ছ না।



আসনু �জ�ন িনই পারিফউ�মর
সগু� দীঘ��ণ ধ�র রাখার উপায়-

১. সব �থ�ক �বিশ�ণ
পারিফউ�মর সগু� ধ�র রাখ�ত
পা�র চ�ল। ��ন অবাক লাগ�লও
এটাই সিত�। ত�ব সরাসির চ��ল
পারিফউম �� কর�বন না।
িচ�িন�ত পারিফউম �� ক�র,
�সটা িদ�য় মাথা আচঁড়ান।

২. গলার দ’ুপা�শ পারিফউম



লাগা�ত পা�রন। তা�ত গ�
দীঘ��ায়ী হওয়ার স�� স�� �সটা
তী�ও হ�ব।

৩. কনইু ও কবিজও পারিফউ�মর
গ� লাগা�নার ভা�লা �ান। কারণ
শরী�রর এই দইু অ��র উ�তা
অন�ান� �া�নর �চ�য় �বিশ।

৪. পারিফউম �� ক�র অ�ন�কই
ঘ�ষ �নন। এটা কর�বন না।
পারিফউম�ক িন�জ িন�জ



��কা�ত িদন।

৫. ব�ুকও পারিফউম �� কর�ত
পা�রন। ত�ব সরাসির নয়, ইি�
দ�শক দরূ �থ�ক �� ক�ন।
৬. পারিফউম লাগা�নার আ�গ
শরী�র ম�য়�ারাইজার �ম�খ
িনন। তা�ত গ� দীঘ��ায়ী হয়।
৭. পারিফউম লাগা�নার আ�গ
�ান ক�র িনন।



জীবন
�রাজা �ামািনক

জীবন মা�ন য�ু, যিদ ত�িম লড়�ত
পা�রা |
জীবন মা�ন সং�াম, যিদ ত�িম
কর�ত পা�রা |
জীবন মা�ন �খলা, যিদ ত�িম
�খল�ত পা�রা |
জীবন মা�ন ��, যিদ ত�িম গড়�ত
পা�রা |
জীবন মা�ন ক�, যিদ ত�িম সই�ত



না পা�রা |

জীবন মা�ন হাির�য় যাওয়া, যিদ
ত�িম ধর�ত না পা�রা |
জীবন মা�ন ��তা, যিদ ত�িম
বল�ত না পা�রা |
জীবন মা�ন ভা�লাবাসা, যিদ ত�িম
বাস�ত পা�রা |
জীবন মা�ন জীবন, যিদ ত�িম
বঝু�ত পা�রা |
তবওু �� �থ�কই যায়-
জীবন মা�ন কী?



বিৃ� ধারা
�ভ দাস

ত� পকুুর উ�� দপুরু,
হাঁসফাঁস জনজীবন।
গিতপ�থ বাঁধা ত� ভ�ধরা
চাত�কর বাির যাচা।
তৃণ ব�ৃ �ায় , িববণ��য হায়

�কৃিতর ��প গড়া।
শা� �কৃিত শীতল �য হায়

একট�বাির ধারা।



�মাগত ঝ�ড় ধরনীর ব�ুক,
নব ��প নব সাজা

�মার ম�ন হায়, িপপাসা �য পায়
কার ব�ুক মাথা রাখা।
খুঁিজ তা�র আিম পথ পা�ন থািক

�াব�ণর বিৃ�ধারা ।

�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।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) মান�ুষর চািহদা-ই মান�ুষর
পিরবত�নআ�ন।
২) অভব� মান�ুষরা িবকৃত
মি���র হয়,
তাই অভব� মান�ুষর স� ত�াগ
ক�র-আমা�দর �কৃত সভ� হ�ত
হ�ব।



আ�া�দআটখানা
মা বল�ছ �ছ�ল�ক-
মা- ইিতহাস পরী�ায় কত
�প�য়ছ??
�ছ�ল-পাইিন।
মা- �কন??
�ছ�ল- কী কর�বা আমার জ��র
আ�গর সব ঘটনা �য িলখ�ত
বল�ছ।



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 ৪২ 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�া
এচঁড় িবিরয়ািন

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরণ: সামান� লবণ ও হলদু
িদ�য় �স� ক�র �নওয়া এচঁড়
৯০০ �াম, িভিজ�য় রাখা জল
ঝরা�না বাসমিত চাল ৩ কাপ,
নার�কল বাটা �পৗ�ন এক কাপ,
ট�ম�টা বাটা ১ কাপ, �তজপাতা
২িট, িঘ িসিক কা�পর একট��বিশ,
আদা বাটা ১ �টিবল চামচ, হলদু
�ঁড়া ১ চা-চামচ, লাল মির�চর



�ঁড়া ১ চা-চামচ, িজরা �ঁড়া ১ চা-
চামচ, ভাজা গরম মসলা �ঁড়া
�দড় চা-চামচ, িহং ১ িচমিট,
দারিচিন ৪ ট�ক�রা, �গাটা িজরা ১
চা-চামচ, �পয়ঁাজ কুিচ এক কাপ,
সাদা �তল িসিক কাপ, গরম জল
সা�ড় চার কাপ, কাজবুাদামআধা
কাপ, িকশিমশআধা কাপ, কাঁচা
ও পাকা মিরচ ৬িট, লবণ �াদ
অনযুায়ী, িচিন ২ চা-চামচ।
�তরীর িনয়ম: �াইপ�ান বা
কড়াই�য় িঘ গরম ক�র আধা কাপ
�পয়ঁাজ �ভঁ�জ উিঠ�য় রাখনু।



একই িঘ�য়র ম�ধ� ২িট দারিচিন
ও �তজপাতার �ফাড়ন িদ�য় চাল
িদ�য় �ভ�জ উিঠ�য় রাখনু। এবার
সাদা �তল গরম ক�র িহং�য়র
�ফাড়ন িদন। এ�ত �গাটা িজরা,
�তজপাতা ও বািক দিুট দারিচিনর
�ফাড়ন িদ�য় অবিশ� �পয়ঁাজ
িদ�য় বাদািম ক�র �ভ�জ িনন।
তারপর ১ �টিবল চামচ
কাজবুাদাম উিঠ�য় �র�খ বািক
কাজবুাদাম িদ�য় িকছ��ণ �ভ�জ
িনন। তা�ত হলদু-মির�চর �ঁড়া,
িজরা �ঁড়া, আদা বাটা ও ট�ম�টা



বাটা িদ�য় ভা�লা ক�র কিষ�য়
িনন। ১ �টিবল চামচ িকশিমশ
উিঠ�য় �র�খ বািক িকশিমশ িদ�য়
িকছ��ণ না�ন। সামান� জল
িদ�য় অ�আ�ঁচ কিষ�য় িনন।
কষা�না মসলায় এক চা-চামচ
গরম মসলার �ঁড়া িদ�য় �স�
করা এচঁড় ও নার�কল বাটা
এক�� িদ�য় ভা�লা ক�র িমিশ�য়
রাঁধনু। লবণ িদ�য় কিষ�য় িন�য়
িচিন িদ�য় না�ন। সামান� জল
িদ�য় কিষ�য় ভাজা চাল িদ�য়
ভা�লা ক�র িমিশ�য় না�ন।



তারপর ফুটা�না গরম জল িদ�য়
�ন�ড় কাঁচা ও পাকা মিরচ িদ�য়
�ঢ�ক িদন মাঝাির আ�ঁচ।
ক�য়কবার ফু�ট উঠ�ল আচঁ
কিম�য় িদন। চাল �স� হ�য় �গ�ল
ঢাকনা খ�ুল বািক মসলা, অ�ধ�ক
�ব�র�া ও ২ �টিবল চামচ িঘ
িদ�য় িদন। একট�পর পা�� �ব�ড়
উিঠ�য় রাখা কাজবুাদাম,
িকশিমশ ও �ব�র�া িছিট�য় ভ�না
মাং�সর স�� পির�বশন ক�ন।



‘’সাদা ফুল’’

Camera-man of the week-
িলজা �ামািণক



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


