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িল�খ�ছন- �পন কুমার রায়, অ�রা দাম,
নীতা কিব(মখুাজ�), সাহানরু হক, িব�িজৎ
দাস, ল�িজতা দাশ��, �রাজা �ামািণক,
এবংআরও অ�ন�ক।
থাক�ছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণ কুিবতা,
�দ�য়র িচরকুট, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা,
আ�া�দআটখানা এবং রা�া-বা�া।
�ন�ট �ন�ট ঘ�ুর �বড়ায় �নট ফিড়ং...



ফিড়ং কথা
�মৗসিুম বায় �ু�বশ ক�র�ছ
আমা�দর রা�জ�। তাই বিৃ�র
�ার� ঘ�ট�ছ। বিৃ� �ভজা মািটর
�স�দা গ�� �বশ ভা�লা লাগা
আ�স। এই বিৃ��ত গা�ছর পাতা
��লাও �যন নত�ন জীবন িফ�র
পায়। �দ�শর িবিভ� �া� �থ�ক
বন�ার খবরওআস�ছ িনর�র।
বষ�ার এই উভমখুী ��প �ম�ত�ছন
অ�ন�ক।



�সও ব�ল �গল
�পন কুমার রায়

মা�ঝ মা�ঝ অদশৃ� হ�য় ঢ��ক পিড়
�তামা�দর ষড়য�� ;
পলািশর িব�াসঘাতক ক�াল�িল
তখন ল�ায়
িফসিফস ক�র ,
যাবার সময়আমার িব��ািরত
মানবআ�া
�র�খিছলাম , �গাপন অ�কার
কুঠ�ির�ত
�যন,কখন জািন লখী��রর
মতৃ��রআ�গ
মনসাআমারআ�া িগ�ল �ফ�ল ;



িফ�র এ�স ছ�ঁ�য় �দিখ �গাপন
কুঠ�ির অিভশা�প ভিত�;
আমা�ক তাড়া ক�র িন�য় �বড়ায়
হ�ল �ফাটান অজ� �াধীন
�বালতা ,

�দশ িবি�র দালালআিম -
আমা�ক আর সই�ত পা�র না
আমাির �দ�শর মািট,
আমার ব�ৃ�র �ব�িন �াধীন
সংঘব� �িতবািদ হাত
আিম নদী�ক একট�দাঁড়া�ত বিল,
�স তখনআরও ভয়াত�মিূত�
আিম স�ূয�রআ�লা��লা ধর�ত
চাই,



�স তখনআমা�ক �পাড়া�ত চায়
আিম বাতা�স ভ�য় ভ�য় কান
পািত ,
�স তখনআমার উপর গরম
িনঃ�াস �ফ�ল !
আিম �ভা�রর অ�প�া কির ,
�ভা�রর সিুম� পািখিটও কক�শ
স�ুর আমা�ক শািস�য় �গল ,
�াদশীর �ান �জাছনা আমার
িশয়�র মতৃ��
- �স কথাই বলল !



আলাপ
অ�রা দাম

- বল�ব িকছ�?
- ভ�ল ক�র ...
- যাক ভ�ল ভা�লা
- এ�তা চ�পচাপ ক�ব �থ�ক হ�ল ?
- য�ব �থ�ক কা�রা পা�শ �থ�কও
না থাকাটা বারবার অনভুব
ক�রিছ ..
- �িছ�য় বল�ত িশ�খ�ছা �দখিছ
-যার জীবন অ�গাছা�লা হ�য় যায়
�স �তা �গাছা�না িশখ�তই চাই�ব
-�তামার �দওয়া �গালাপ গা�ছ
কুিড় এ�স�ছ



-উপ�ড় �ফ�লা, মাতাল হওয়ার
আ�গই
-অিভমান না অন�ুযাগ ?
-�স সব অ�নকআ�গই পার ক�র
এ�সিছ ...
-িসগা�রট খাওয়া কিম�য়িছ
-পার�ল বািড় িফ�রা শ�ান
�থ�ক...
-বঝু�ল ?
-অনভুব হয়
- রাত �জ�গানা
- তারা রাত জা�গনা ,রাত �দ�খ
- �মা�মর পতু�ল ?
- একসময় িকন�ত চাইতাম, আজ
িট�নর পতু�ল হ�য় �গিছ



- �রণিজৎ পড়ছ ? ব�লািন �তা
- ....
- ভা�লাবা�সা?
- �ম, একাকী��র নীরবতা �ক
- .... আর ��িমক
- চ�ল সির�য় রাত �জ�গ �কউ
কা�ছ টা�ন না
- আস�ব ... ?
- এ�সিছলাম
- বল�ল না
- ��য়াজন িছল না
- একটা কথা বল�বা?
- ব�লানা
- দরূ করছ
- �িণ�কর কা�ছ এ�স চ�ল



যাওয়ার ব�াথাটা িচরকালীন
- আবিৃ�টা �তা �� কর�ত পা�রা
আবার
- .... �সিদন অন� ��াফাইল �থ�ক
��নছ , জািন তা
-ধর�ত �প�রিছ�ল?
-�চা�খ প�ড়....
- আিম �তা পথ হারা�না পিথক,
সখু আিম িদ�ত পার�বানা
�কানিদনই
- সখু নয় সাথ
- িততিল ..
- অ�নক িদন পর বল�ল...
-গহৃ ত�াগীর জন� �কউ অ�প�া
ক�র না



-িন�জ উ�প�ায় বাঁচ�ল আর
অ�প�া আ�সনা
- এই রাতটা অ�নক িদন ম�ন
থাক�ব ?
-হ�াঁ, �দ�খা �ভার হ��আবার
একটা িদন ��, চ�ল যাওয়া িদ�য়
- �কািকল ডাক�ছ
- বাসাহীন �তা,ঘ�র �ফরার গান
বাঁধ�ছ
- ঘমুাই
- চ�ল যাব বল�লই ....
- ভবঘ�ুর�ক �য �ছ�ড় �য�তই ।
- �ম, একা ক�র
- একিদন �দখা কর�ব
- না



- �ভার হ�� ,�তামার চ�ল
যাওয়ার সময় এ�স প�ড়�ছ ,
এ�সা
-আর ত�িম?
- �ছ�ড় যাওয়ায় অভ�� হ�য় �গিছ
�যমন �ভার হওয়ার আ�গ
আকা�শর লািলমা সযূ�আ�ছ
জানায় িঠক �তমিন সযূ�া��র
আভাওআবার রাত�ক একা
বাঁচ�ত হ�ব তা �শখাই । এসব
মান�ুষরা হয় অ�নকটা
���ামতৃ��র ম�তা অথ�াৎ
���াব�াথা যা �িত িশরায়
জানান �দয়আিম �থ�কও �নই
িঠক �যমন ম�নর একাকী��র



দরবা�র �তামার আ�য়াজন িক�
এই স��� ���র িভ�ড় আিমই
িন���া�য়াজন...।



জামাই ষ��
নীতা কিব(মখুাজ�)

ও�র জামাই এ�লা �র, উল �ুদ
�তারা
শ� বাজা ও�র
আমার জামাই সক�লর �সরা
বরণ ক�র �ন তা�র।

আজ�ক বাড়ী�ত জামাই প�ূজা
বড়ই খিুশর িদন
আম িলচ�এ�না,আনারস
এ�না,কাঁঠাল খান দইু িতন।
প�া� শাট�চায় ভা�লা ��া��র,
সব িকছ�চায় দামী



�ম�য়র জন� চায় শাড়ী �যন মটকা
বা জামদানী।
পনূ� পাখার বাতাস িদ�য় জামাই
বরণ ক�রা
আপদ বালাই দ�ূর যা�ব সব
�দীপটা ���ল ধ�রা।

ভ�ির �ভাজ�নরআ�য়াজ�ন �যন
না থা�ক �কা�না কম
মাংস �পালাও �লিড�কিনআর
কাি�রী আলরু দম।
আর নাআর না ক�র �াসমুাতা
খাওয়ান �য জামাতা�র
শালাশালী আর বধমূাতা সব
দাঁড়ায় �য সা�র সা�র,



খাওয়া দাওয়া �স�র জামাই কুট��
আসর জমায় ঘ�র
এই িদন �যনআ�স বা�র বা�র
ষ�� মাতার ব�র।

�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 পাঠান
আপনার �লখা কিবতা, গ� টাইপ ক�র বা ডক
ফরম�া�ট �হায়া�স অ�া�প বা �মই�ল।



বাবা
িব�িজৎ দাস

িশ�কাল �থ�ক আিম �দ�খ
আিসয়ািছ

সহ� অ� ধারা বাবার নয়�ন
ঝরা�য়িছ ।

এখনও �ধ �ুদিখ, কখ�না তাঁ�ক
বিুঝিন

আিম �তা িন��র,চ�� একিব�ু
�নই পািন ।

িদবারাি� মাথার ঘাম বাবা
পা�য়�ত �ফ�ল ;

এই �ভ�ব, "একিদন মানষু হ�ব
�মার �ছ�ল।"



তাই কখ�না হয়িন বাবা আমার
অিত �া�

িদনা�� ভা�লা িকছ�আমার জন�
আনত ।

�রৗ�� �পা�ড়, বিৃ��ত �ভ�জ প�র
না নতূন

প�র আমার জীন��ছঁড়া �পাশাক
পরুাতন ।

এমিন ক�র বাবা �দয় তাঁর
উপাজ��নরআয়;

িম�থ� �িত�িত িদ�য় সবিকছ�ই
কির ব�য় ।

প�ুক �কনার না�ম িন�য় �সই
উপাজ�ন

রি�ন ��� �ম�ত বাবার িব�াস



িবসজ�ন ।
সারাজীবন ঘািন টা�ন, ভা�বনা

�মা�দর পর।
ব�ৃকা�ল ব�ৃা�মই িক বাবার

আসল ঘর ?

�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।



ছিব ও ভাবনা

�ণ�মগৃ....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

হ য ব র ল
সাহানরু হক

জা�তর না�ম ব�ািত সব

ভ��লর প�থ িন�� পণ

স�ুখর না�ম দঃুখী�দর �ক

ক� ক�র�ছ আিল�ন



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
�া�-পিুতন �বঠ�ক কথা হ�ব
িসিরয়া িন�য়।
 �দ�শ িফর�লও �রািহ�া�দর
অিধকার িন�য় সংশয়।
আমাজ�নর �ঘাষণার উ�াল
�শয়ার বাজার।
রা�জ�র উ�িতর জন� ১৮০০০
�কািট টাকা বরা� করল
পি�মব� সরকার।
ইংল�া�� ভার�তর সাফ�ল�র
আশা �দখ�ছন িব�শষ�রা।



 িব�কাপ �থ�ক িবদায় িনল
গতবা�রর চ�াি�য়ন জাম�ািন।
রািশয়া িব�কা�পর নকআউট
�থ�ক িবদায় িনলআ�জ�ি�না ও
পত��গাল।



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- িসিম

�ম�য়�দর ��য়াজনীয় িকছ�িবউিট
িটপস-
১) আপনার শত ব��তার মা�ঝও
িদ�ন অ�ত দ’ুবার আপনার মখু
পির�ার ক�ন।আপিন চাই�ল
মা�ঝ ম�ধ� এ�লা�ভরা ব�বহার
কর�ত পা�রন। এ���� আপিন
কখ�না গরম অথবা অিতির�
ঠা�া জল িদ�য় মখু ধ�ুবন না।
২) জলআমা�দর শরী�রর জন�



একিট অপিরহায�উপাদান।
আপিন �িতিদন কমপ�� সাত
�থ�ক আট �াস িব�� জল পান
ক�ন। এ�ত ক�র আপনার
�ক�ক সারািদন �াণব� ক�র
রাখ�ত সাহায� কর�ব।
৩) �ঠাঁট যিদ �বিশ পাতলা হ�য়
থা�ক ত�ব িলপি�ক লাগা�নার
আ�গ আপনার ি�ন কালা�রর
�কান িলপ লাইনার িদ�য় �ঠাঁ�টর
বাই�র আউটলাইন কর�ত
পা�রন।
৪) �িতিদন বাই�র �থ�ক বািড়



িফ�র হালকা কুসমু গরম জ�ল
লবণ ও �লবরু রস িদ�য় ১০
িমিনট জ�লআপনার পা িভিজ�য়
রাখনু। প�র পা ধ�ুয় �ফলনু। এ�ত
ক�র আপনার পা�য় �কান দগু��
থাক�ব না।
৫) আপনার শরী�র (বিড) �লাশন
লাগা�নার সব �চ�য় উৎকৃ� সময়
হল �া�নর িঠক পরপর। �কননা
িঠক এই সময়আপনার ি�ন খবু
সহ�জ �লাশন �শাষণ ক�র িন�ত
পা�র।
৬) যিদআপনার �চা�খর সাজ



অ�নক �বিশ িশমাির ম�ন হ�য়
থা�ক ত�ব ম�াট িলপি�ক
লাগা�ল আপনা�ক আরও স�ুর
�দখা�ব।
৭) গর�ম সব সময় হালকা �মক-
আপ ব�বহার ক�ন। এ�ত ক�র
আপনা�ক �দখ�ত �যমন ি��
লাগ�ব �তমিনআপনার িন�জর
কা�ছও অ�ি� লাগ�ব না।
৮) যখনইআপনার ��ক �কান
িপ�ল �দখ�ত পা�বন তখন
আপিন একটা কাজ কর�ত
পা�রন তা হল িট ি� অ�য়ল



ব�বহার করা �� কর�ত পা�রন।

সাজ-�গাঁজ সং�া� �য�কান
সমস�া, ��, পরামশ�জানা�ত
পা�রনআমা�দর িনি��ধায়।



ধিষ�তা
ল�িজতা দাশ��

�ম�য়িট �থম বার ধিষ�ত হ�য়িছল

�ম�য়িটর বয়স তখন পাঁচ,
ধষ�ণটা ক�রিছল �ম�য়িটর মা...
�ম�য়িটর ি��কটকীড এর ব�াগটা
ছ�ঁ�ড় িদ�য়

মা তা�ক হার�মািনয়াম িন�য়
বস�ত ব�লিছ�লা

�ম�য় মানষু �রা�দ �খ�ল কা�লা



হবার �জা?
�থমবার �ম�য়িটর �� ধিষ�ত
হ�য়িছল..
�ম�য়িটআবার ধিষ�ত হ�লা

�ম�য়িটর বয়স তখন দশ,
ধষ�ণিট ক�রিছল �ম�য়িটর বাবা...
শহ�রর নামজাদা �কাএড ���ল
পাওয়া স�ুযাগ �ছ�ড় ভিত�হ�ত
হ�য়িছল অন� একিট গাল�স ���ল

�ম�য়মানষু �ছ�ল�দর মা�ঝ
পড়া�শানা ক�র িক কর�ব? যত
সব �বহ�াপনা ন�ামী আর



�নাংরািম �শখার �জা...
ি�তীয়বার �ম�য়িটর �� ধিষ�ত
হ�লা...

তৃতীয় ধষ�ণিট হ�লা

�ম�য়িট যখন অ�াদশী,
ধষ�ণিট ক�রিছল �ম�য়িটর দাদা...
ডা�াির পড়ার স�ুযাগ �ছ�ড়
�ম�য়িট�ক পড়�ত হ�য়িছল বাংলা
আ�র ও�ত �য খরচ কমআর
�বিশ িশি�ত �বান�ক িব�য় িদ�ত
দাদার ভা�গ জা�না কম না প�র



�সই ব�ব�া আর িক... �ম�য়িটর
ঠাকুমার কথায় �ম�য়�ছ�ল�দর
এত প�ড় িক হ�ব?
তৃতীয়বার ধিষ�ত হ�লা �ম�য়িটর
��...
�ম�য়িটআবার ও ধিষ�ত হল

�ম�য়িটর বয়স তখন একুশ

ধষ�ণিট কর�লা �ম�য়িটর �জঠ�...
তার িবধম� ��িমকটা�ক বািড়র
বাই�র �বর ক�র �ম�য়িটর িব�য়
িঠক কর�লা অন� �কাথাও...
র�া �প�লা বািড়র তথাকিথত



ঠ�ন�কা স�ান

এবার ধিষ�ত হ�লা �ম�য়িটর
ভা�লাবাসা,আ�বগ...
�ম�য়িটআজআবার ধিষ�ত হ�লা

�ম�য়িটর বয়স এখন বাইশ

ধষ�ণিট কর�লা �ম�য়িটর �ামী...
�ম�য়িটর র�া� �যািন�ক �স
কর�লা �তিব�ত

এটা তার �ামীগত অিধকার...
আ�র বাবা এই সব �ববািহক ধষ�ণ
সব বড় বড় মানষু�দর বড় বড়
কপচািন... �তামা�ক আিম িব�য়



করিছ �তামার �যািনর ওপর
আমার প�ুরা অিধকার...
আবার ধিষ�ত হ�লা �ম�য়িটর
শরীর মন সব...
�ম�য়িটআবার ধিষ�ত হ�লা

এখন �ম�য়িটর বয়স পিঁচশ

ধষ�ণিট কর�লা �ম�য়িটর শা�িড়...
�ম�য়িট মা হত িক� মািগ �প�ট
�ম�য় ধ�র�ছ তাই �� হওয়ার
আ�গই �শষ হ�য় �গ�লা আরও
একিট �াণ,তার মা এর ই��র
িব���...



এবার ধষ�ণ হ�লা �ম�য়িটর
মাতৃ�...
এই �ম�য়িটর ম�তা �রাজ হাজার
হাজার �ম�য়র মন, শরীর,��,
শখ,আ�বগ ধিষ�ত হয় কারণ ধষ�ণ
মা�ন �ধইু ই��র িব��� সহবাস
নয় ধষ�ণ মা�ন ই��র িব��� �য
�কা�না কাজ তাই ��ত�ক িদন
��ত�ক িদনআমরা ধিষ�ত হি�
িন�জ�দর অত�� কা�ছর
�লা�ক�দর কা�ছ �ধ মুা� ঠ�ন�কা
স�ান এর নাম ক�র...।



�মঘলা আকাশ
�রাজা �ামািনক

�মঘলা িদ�ন, �মঘলা আকাশ,
িদ�� �য হাত ছািন |
িক ক�র আজ ঘ�রই থািক,
কা�রা বারণ মািন?
বল�ছ ওরা �যনআমায়,
�থ�কা না আর ঘ�র |
�দ�খা, �কমন ক�র ছ�টিছ �মারা,
সারা আকাশ জ�ুড় |
বাই�র এ�স অবাক -এিক !



চারিদ�ক�ত �চ�য় �দিখ |
কর�ছ তারা �দদার �ছাটাছ�িট,
এিক অনাসিৃ� !
এখিুন �বাধহয় ঝম ঝিম�য়,
নাম�ব �য আজ বিৃ� |



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) আমা�দর ম�নর দ�ই দ�
কর�ছ সারা সমাজটা�ক।
২) ভাব,ভাব,ভাব - এই ভাবনাই
একিদনআমা�দর �কৃত মান�ুষর
�প�দ�ব।



আ�া�দআটখানা
এক স�াসী ধরা পরার ভ�য় তার
সাথী�দরআ�ানার কথা অকপট
ব�ল িদল। প�র থানায় তারা
একি�ত হবার পর অন�ান�
স�াসী বলল, ত�ইআমা�দর কথা
এভা�ব ব�ল িদিল?
১ম স�াসীঃ- িক করব, কথা িছল
�যখা�ন যাই একসা�থ মরব।



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�া
কাঁচা কাঁঠা�লর কাবাব
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: কাঁঠাল ট�করা করা ২
কাপ, �পয়ঁাজ ৪টা, �ছালার ডাল
আধা কাপ, আ� িজরা ১ চা-চামচ,
আদাকুিচ ১ �টিবল চামচ, আ�
�কনা মিরচ ৮টা, রসনু কুিচ ১
�টিবল চামচ, �টা� িব���টর �ঁড়া
২ �টিবল চামচ, িডম ২টা,



কন��াওয়ার ২ �টিবল চামচ,
কাবাব মসলা ১ চা-চামচ, এলাচ,
দা�িচিন, �তজপাতা ৩িট ক�র।
ভাজার জন� �তল ও লবণ
পিরমাণম�তা িদ�ত হ�ব।

�তরীর িনয়ম: কাঁচা কাঁঠাল �ক�ট
সামান� হলদু িদ�য় জ�ল ১৫
িমিনট িভিজ�য় রাখ�ত হ�ব। িডম,
কাবাব মসলা, �টা��র �ঁড়া,
কন��াওয়ার ও �তল বা�দ বািক
সব উপকরণ পিরমাণম�তা পািন
িদ�য় �স� ক�র িন�ত হ�ব। গরম



গরম পাটায় �ব�ট িন�ত হ�ব।
এবার বািক উপকরণ��লা িদ�য়
ভা�লাভা�ব িমিশ�য় কাবা�বর
খািমর �তির কর�ত হ�ব। যিদ
খািমর �বিশ নরম হয়, ত�ব আরও
একট�িব���টর �ঁড়া িদ�য় মািখ�য়
িন�ত হ�ব। সব �শ�ষ কাবা�বর
আকার ক�র ড��বা �ত�ল �ভ�জ
িন�লই �তির হ�য় যা�ব কাঁচা
কাঁঠা�লর কাবাব।



‘’আকাশ জািলকা’’



Camera-man of the week-
সাগিরকা �দব

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


