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ফিড়ং কথা
�ািজ�লর হা�রর সা�থ এবা�রর
িব�কা�প বা�ালীর আশাও �যন
ফুির�য় �গল। বড় িটম ��লা যারা
িব�কা�পরআ�গ �ফভািরট িছল
��ত��কই িবদায় িন�য়�ছ এবার।
�শষ চা�রর লড়াই �ধ �ুছাট
িটম��লার ম�ধ�। কার হা�ত
িব�কাপ ও�ঠ তাই �দখার
অ�প�ায় সবাই।



পিরবত�ন
জাহা�ীর �হা�সন

স��ার শীতল নদীর ��া�ত
আিম খুঁ�জ িফির �তামার হািসর
কলকলআওয়াজ
পি�ম �থ�ক প�ূব�জল গিড়�য়
যা�� অিবকল।
�সই ��া�তর গিত�ত ইিত টানার
ব�াথ���চ�ায়
নদীর ব�ুক িববিল কাট�ছ দ-ু
একিট �হ�ল পড়া বাঁশ।
দ-ুএকটা বাঁশ পাতা অবশ� �ল�গ
আ�ছ ��া�তর উপর
যার �ারা �ধ �ুঢউ�য়র পিরবত�ন



হ�� ��া�তর গিত নয়।
দ'ুিদন পর �সই বাঁশ ��লা কাটা
প�ড় যায়।
আর খুঁ�জ পাওয়া যায় না �কা�না
িকছ��কই িববিল কাটার ম�তা
নদীর ব�ুক।
একা ব�য় যা�ব �সই ��া�তর ধারা,
উজান �থ�ক ভািট�ত।
�কউআর তার �ঢউ�য়র ও
পিরবত�ন কর�ত আস�ব না।



পাওয়া, না পাওয়া
িলজা �ামািণক

আজ�কর চা-টা িবন মুািস খবু
ভালই বািন�য়�ছ, বারা�ার
ইিজ�চয়ারটায় ব�স িমরা চা-এ
চ�মকু িদ�ত িদ�ত ভাব�ত লাগল।
িমরার �ছাট�বলা �থ�কই িবনু
মািস তা�দর বািড়�ত আ�ছ। িবনু
মািস অিববািহতা। িমরা ��নিছল
বািড়র সবাই নািক িবন মুািস�ক
খবু �জার ক�রিছল িব�য় করার
জন� িক� িবন মুািস রািজ হনিন।
িবন মুািস নািক একিট �ছ�ল�ক
খবু ভা�লাবাসত, িক� �সই



�ছ�লিট�ক িবন মুািস তার
ভা�লাবাসার কথা কখ�না বল�ত
পা�রিন। �ছ�লিটর হয়�তা আজ
িব�য় হ�য় �গ�ছ, িক� িবন মুািস
নািক �সই �ছ�লিট�ক আজও
ভা�লাবা�স তাই িতিনআর িব�য়
ক�রনিন।

িমরার অির��মর কথা
ম�ন প�র �গল,�সও �তা অির�ম-
�ক খবু ভালবাস�তা, অির��মর
সব দািব দাওয়া পরূণ কর�তা
তাহ�ল অির�ম তা�ক ছাড়�লা
�কন! িমরার এখ�না ম�ন আ�ছ
অির�ম �ায় প�ন�রা িদ�নর মত
িমরার �পছ�ন ঘ�ুরিছল �ধমুা�



তার একিট 'হ�াঁ' �শানার জন�।
তারপর �যিদন িমরা হ�াঁ ব�ল
�সিদন অির��মর �য িক খিুশ তা
ব�ল �বাঝা�না যায় না। স��ক�র
�থম িতন বছর খবু ভা�লা
�ক�টিছল। িমরা �সই িতন বছ�র
িন�জ�ক পিৃথবীর সব�থ�ক
�সৗভাগ�বতী �ম�য় ম�ন ক�রিছল।
অির�ম িমরার ঘমু �থ�ক ওঠা
�থ�ক রাত এ ��ত যাওয়া পয��
�খয়াল রাখত। দিুদন পর পরই
তারা �দখা করতআর যখন �দখা
কর�ত �পত না তখন তারা
সারািদন �ফান এ কথা বল�তা।
িমরার যিদ শরীর খারাপ করত



�তা অির�ম ঘ�ুমা�ত পারত না
�খ�ত পারত না, একট�পর পরই
তার �খাঁজ িনত। িমরার �িতটা
জ�িদ�ন অির�ম তা�ক
সার�াইজ িদত। এরপর তারা
িকছ�িদন পরই িব�য় ক�র �নয়।
িব�য়র �থম এক বছর �যন ��
এর ম�তা �ক�টিছল। তারপর
ধী�র ধী�র অির�ম �যন �কমন
হ�য় �য�ত �� ক�র, �ছাটখা�টা
ব�পার িন�য় িমরার সা�থ ঝগড়া
করা �� ক�র।অির��মর
�মজাজ িদনিদন খবু িখটিখ�ট
হ�য় যায়। তা�দর �গ�এর মত
জীবন �যন নর�ক পিরণত হ�য়



যায়। এরপ�র তারা দ’ুজ�ন
িড�ভাস��নয় এবং সারাজীব�নর
জন� আলাদা হ�য় যায়।

িমরা ভা�ব িবন মুািস তার
ভা�লাবাসার মানষুিট�ক কখ�না
কা�ছ পায়িন,এই না পাওয়ার
আকা�া িবন মুািসর
ভা�লাবাসা�ক হয়�তা আরও
গভীর ক�র ত��লিছ�লা, তাই
আজও হয়�তা িবন মুািস তা�ক
পাগ�লর ম�তা ভা�লাবা�স। �ক
জা�ন �সিদন যিদ িমরা
অির��মর ভা�লাবাসা �হণ না
কর�তা তাহ�ল হয়�তা অির�ম
তা�ক আজও দরূ �থ�ক



ভাল�ব�স �যত িবন মুািসর মত।
�ক জা�ন ভালবাসা

হয়�তা না পাওয়া�তই দীঘ��ায়ী,
�প�য় �গ�ল হয়�তা �সটা �ণ�ায়ী
হ�য় যায়।



িব���দর �থম পদ��প
�রজওয়ানআলী

“আজ�কও এই ফ�াল ফ�া�ল সাদা
িট-শাট�টা প�র�ছা
বা�বীর বয়����ক �দ�খা।
সর�তী প�ূজা, আর ত�িম িকনা….
একট�কমন�স� �নই!”
��িমকার মখু হ�ত ফুট� লাভা
িছট�ক �বির�য় আস�ছ,
সমতা�ল ঝড় উ�ঠ�ছ �ছ�লিটর
ব�ুক।
এটাই িক �চ�য়িছল? এটাই কী
ভা�লাবাসা?
জান�ত চায়িন কতটা পথ �পির�য়



কত�ণ অ�প�া ক�র�ছ �স?
অহংআ��ন ঝল�স ওঠা �চা�খ
অসহায় িবড়া�লর ম�তা তাকা�না
ছাড়া
কী বা আর করার আ�ছ।
এই �বাকা ��িমক�ক �ক �বাঝা�ব
---
সব ��মআস�ল সহমম� নয়।।

�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।



�গত সংলাপ (২)
সজুন ডাকুয়া

�িতিট সং�বদনশীল মান�ুষর
কা�ছ একিট চরম িব�য় হল এই
িব�-��া��র সিৃ�রহস�। যগু যগু
ধ�র মানবসমাজ এর একটা
যথাথ�উ�র খুঁ�জ এ�স�ছ ।
িব�ানীরা এক দিৃ��কাণ �থ�ক
এর ব�াখ�াদান ক�র�ছন, আর
িবিভ� ধম�মত�িল ধম�য়
দিৃ��কাণ �থ�ক এর ব�াখ�াদা�ন
�তী হ�য়�ছ । িক� বত�মান
মানবসমা�জর কা�ছ �কানটা
�বিশ �হণ�যাগ� ?



ধম�য় দিৃ�ভি�র ম�ধ� সাধারণত
�লৗিকক িব�াস ও অনমুান
িনভ�রতার �াবল� �বিশ । যিদও
িব�ানস�ত দিৃ�ভি�র অভাব
�নই। িক� একথা অ�ীকার
করার উপায় �নই �য, িবিভ�
ধম�মত�িল�ত অ�লৗিককতা
একিট িব�শষ �ান অিধকার ক�র
আ�ছ । প�ুকমহ�ল
'মহাপ�ুষ�দর জীব�ন অ�লৗিকক
ঘটনা' -এই জাতীয় প�ু�কর �য
িব�শষ অভাব �নই তা প�ুক��মী
ব�ি�মা�ই য�থ� ওয়ািকবহাল
আ�ছন ।
ধম����িল�ত সিৃ�ত�আ�লািচত



হ�লও িব�ানমন� �লা�ক�দর তা
প�ুরাপিুর স�� কর�ত পা�রিন ।
িক� িব�ানীরাও ব�বার �চ�া
ক�র এর কুলিকনারা খুঁ�জ
পানিন । িবশাল �ানসম�ু�র
ক�য়কটা িঝনকু ছাড়া তাঁ�দর
ভা�ারও �ায় �ণ� । িবগ-ব�াং
িথওির �শষ পয�� 'ব�াঙ'-এর ন�ায়
সদুীঘ�অ��ষ�ণর প�থ গািড়চাপা
প�ড়�ছ । িব�ান�ক আমরা
�ভাবত িনভ��ল ও অকাট� ম�ন
কির। িক� িব�া�নর সব মতবাদ
�িটম�ু নয়। এর �কৃ� উদাহরণ
হল জন ডালট�নর পরমাণবুাদ
ত� । িব�ান যিদ িনভ��ল হত ত�ব



�থম িনিম�ত কি�উটার ও
আধিুনক কি�উটা�রর �কা�না
পাথ�ক� থাকত না।অথচ
আিব�া�রর �থম পয�া�য় �য
�কা�না ব� বা ত��ক �িটহীন ও
স�ব�া�ম ম�ন হয় ।অথ�াৎ
িব�া�নরও ধারাবািহক উ�িত
হ�� ।অন�ান� ���� িব�ান
য�থ� মজবতু িভি�র ওপর
দাঁিড়�য় থাক�লও সিৃ�রহস�
িবষ�য় িব�ান িনতা�ই নাবালক ।
মান�ুষর �কৗত�হলী ও �ানিপপাসু
মন সব�দাই একিট সিুচি�ত
মতাম�তর অিভলাষী ।আর তা
স�ব না হ�ল মানষু ঈ�রীয় ত��



আ�য় �খাঁ�জ। সিৃ�রহস�
আ�লাচনায় সহজ ও স�ুর
সমাধান হল ঈ�র-স��ীয় ত� ।
অথ�াৎ ঈ�র�ক জগ�তর ��া
�ম�ন িন�ল সম� �� ও
�কৗত�হ�লর অবসান ঘ�ট। বত�মান
��ি��ত �বাধহয় অন� �কা�না
বিল� ত� �নই সিৃ�রহ�স�র
সিঠক ব�াখ�াদা�নর ।
এখা�ন আর একিট সমস�া আ�ছ,
ঈ��রর অি���ক িন�য়। কারণ
�াচীনকাল �থ�ক �� ক�র
অদ�াবিধ ঈ�র অিব�াসী অথ�াৎ
নাি�ক �লা�ক�দর সংখ�াটা কম
নয়।অিত-আধিুনক য�ুগ যখন



িব�া�নর সদুরূ�সারী �ভাব
মানবজীব�ন, তখন সক�ল িক
�ম�ন িন�ত পার�বন ঈ�র-স��ীয়
অ�লৗিকক ও অপািথ�ব
ব�াপার�ক ? িব�-সংসা�রর
সিৃ�কত�া যিদ ঈ�র হন ত�ব
ঈ��রর সিৃ�কত�া �ক? কায�-
কারণ ত� অনযুায়ী এিট একিট
�াভািবক �� । ধম�মত�িল�ক
এখা�ন িন��র থাক�ত হ�ব ।
উ�র িদ�লও �য �সটা সবার
মনঃপতূ হ�ব না �সটা বলা
বা�ল�।
িব�ানী �মঘনাদ সাহার �লখা
িশ�পাঠ� একিট গ�� একিট



মজাদার িবষ�য়র উ��খআ�ছ।
গ�� একিট �� িছল-
পিৃথবীর অব�ান �কাথায় ?
হািতর �ঁ�ড়র উপর ।
হািত �কাথায় দাঁিড়�য় আ�ছ ?
উ�রদাতা িন��র ।
সিৃ�রহস� িবষ�য় আমরাও সবাই
িন��র ।



ছিব ও ভাবনা

ব�ী....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
অিন�মষ পি�ত

ম�ুখ �দয়িন �সানার চামচ,
িদ�য়�ছ মাথায় �সানার ��ত ।
তাই�তা �খাকা িক�ন িন�য়�ছ,
১০০ িবঘা ধা�নর ��ত।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
উ�র �কািরয়া সফ�র মািক�ন
িব�দশসিচব।
 �রািহ�া�দর সাহা�য�
বাংলা�দশ-�ক ১০ �কািট ডলার
িদল এিডিব।
দনু�িতর দা�য় নওয়া�জর ১০
বছ�রর কারাদ�।
 �প��াপণ�-�ক িজএসিটর
আওতায়আনার ভাবনা।
ইংল�া�� ভার�তর সাফ�ল�র
আশা �দখ�ছন িব�শষ�রা



 িব�কাপ �থ�ক িবদায় িনল
�ািজল।
ইংল�া� �ক িন�য় কাপ জ�য়র
স�বনা �দখ�ছন সমথ�করা।



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�

��- পড়�ত বস�ল নানা আকাশ
পাতাল িচ�া এ�স ভীড় ক�র।
পড়�ত পারিছ না িক কির?
(সিুবমল)
উ�র- ত�িম �কান �া�স পড় �সটা
উ��খ কর�ল ভা�লা হত। ত�িম
পড়�ত বসার আ�গ ধ�ান কর�ত
পা�রা। �জা�র �জা�র বই পড়�ব
এ�ত ম�না�যাগ িঠক থাক�ব।



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

�ফসপ�াক �তিরর ঘ�রায়া প�িত-
�ক স�ু রাখ�ত বাজা�রর
�কিমক�ালয�ু �সাধনী ব�বহার
না ক�র �াকৃিতক উপকরণ িদ�য়
ক�ন �পচচ�া। একট�সময় �বর
ক�র ঘ�র ব�সই চট ক�র বািন�য়
িন�ত পা�রন।
১) দই�য়র স�� �লবরু রস ও
অ�া�লা�ভরার রস �মশান।



িম�ণিট ��ক লািগ�য় রাখনু ১০
িমিনট। উ�ল হ�ব �ক।
২) মধরু স�� অ�া�লা�ভরার �জল
িমিশ�য় ��ক লাগান। ১৫ িমিনট
পর ধ�ুয় �ফলনু। �� ��কর জন�
প�াকিট খবুই কায�কর

৩) মস�ুরর ডাল �ঁড়া ক�র এ�ত
শসার রস িমিশ�য় প�াক �তির
ক�ন। এই �ফসপ�াকিট �াবার
িহ�স�বও ব�বহার কর�ত পা�রন।
8) একিট পাকা কলার স�� মধু
িমিশ�য় ��ক লাগান। �িক�য়



�গ�ল ধ�ুয় �ফলনু। �ক উ�ল
হ�ব।

৫) মলুতািন মািট, চ��নর �ঁড়া,
টকদই ও ক�য়ক �ফাঁটা �লবরু রস
িমিশ�য় �তির ক�ন �তলা�
��কর �ফসপ�াক।

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



িনি��ধায়।

দিৃ��কাণ
প�হলী পাল

ল�� ক�রিছ, first person point
of view �ত িলখ�ত �গ�ল �বশ
�াথ�পর হ�য় পিড় , প�পািত�
হ�য় যায় অ�নক। তাই িন�জই
িন�জর গ�� আজ third person,
িলখিছআবার একই গ� ; িক�
এ�গা�� না । সহ�আিম
িন�জ�দর যিু�র বাঁধ�ন �ব�ঁধ
�ফল�ছ কলমটা�ক । ত�ব �কান



অ�া���ল দাঁড়াব? এখা�নও কী
প�পািত� হ�বনা? �িত
পদ���প ��, কনি��। As if,
mind is at a war. উ�ঠ আস�ছ
স�চতনভা�ব সির�য় �দওয়া
অ�নক �� । �াধান� �প�য় যা��
শাখানদী ��লা । মলূ��াতআজ
ম�ভ�িমর প�থ।
দ�ুটা গ�� অ�নক ফারাক - যিদও
দ�ুটাই এক। ত�ব �কাথায়
কতখািন িম�থ�? আ�দৗ িম�থ�
নািক িকছ�না বলা সিত� ?
কতখািন ভ��ল ভরা ? সিত�ই ভ�ল



নািক �বাঝার ভ�ল? যিদ িঠকও
হয়, তব এুত ভ��লর ভী�ড় িঠকটাই
বা কতখািন িঠকআর কত�ণ?
শাি� �বিশ ��য়াজন নািক সিত�?
আবার কনি��

গ��র �শষ িনভ�র কর�ছ
���িলর উপর। উ�র সবার
কা�ছ আলাদা- তা�দর চাওয়া-
পাওয়া- না পাওয়া, ই��-অিন��,
িচ�া-ভাবনা-অিভ�তা এসব নানা
িকছ�র সা�থ স�িক�ত । তাই
হয়�তা গ��র �শষ ��লাও।
একই গ� সবার জন� একই নয়।



হািস�ত হািসওনা
�ভ কম�কার

হািস�ত হািসওনা...
�য হািস�ত খিুশর ��বশািধকার
িনিষ�,
�কবল ও��া��র �সার�ণই যার
সীমাব�তা;
�য ও�যগু�লর ভাষা
�তঃ��ত�তািবহীন-
�কবলই নীরব স�িত �াপ�ন



যার আিবভ�াব,
�স�তা খিুশ নয়...বরং তার এক
�মিক �প-
ব�াকুলতার ভাব �কা�শ অভা�ব
ভরপরু একট�ক�রা হািস।
সময় �প�ল খিুশ খুঁ�জ িনও
�কানিদন...
�তামারও �ত����রর অ�প�ায়
রই�ব �সিদন একঝাঁক "খিুশ",
নক�লর �প না ব�ুঝ �ধ হুািস�ত
হািসওনা.....।।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) �শশ�বর ব�থাই ,ভিবষ��ত হয়
ব� িমঠা ।
২) ভাব,ভাব,ভাব - এই ভাবনাই
একিদনআমা�দর �কৃত মান�ুষর
�প�দ�ব।



আ�া�দআটখানা
ওই �বটা�র ধর ! কতবড়
�নমকহারাম ! আমার �দাকান
�থইকা অি�িনব�াপক য� িক�া
আমার �দাকা�ন আ�ন�ালাইয়া
িদ�ছ! িপটা হালা �র,
আপিনআমা�ক ভ�ল বঝু�ছন।
আ�ণ না �ালা�ল অি� িনব�াপক
য�টা �ট� কর�বা কীভা�ব ?

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�া
�লবপুাতায় �তলািপয়া
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: �তলািপয়া মাছ ৫০০
�াম, আদাবাটা ১ চা-চামচ,
রসনুবাটা আধা চা-চামচ,
হলদু�ঁড়া ১ চা-চামচ, মিরচ�ঁড়া
১ চা-চামচ, �লবপুাতা ৪িট,
�পয়ঁাজবাটা ২ �টিবল-চামচ,
ট�ম�টাকুিচ ১ কাপ, ধ�নপাতা ২



�টিবল-চামচ, �তলআধা কাপ,
লবণ পিরমাণম�তা, �লবরু রস ১
চা-চামচ, �পয়ঁাজ িমিহ-কুিচ আধা
কাপ।

�তরীর িনয়ম: মাছ �ক�ট ধ�ুয়
জল ঝরা�ত হ�ব। তা�ত লবণ,
�লবরু রস ও সামান� হলদু মািখ�য়
৫ িমিনট �র�খ িদ�ত হ�ব।�াই
প�া�ন �তল িদ�য় মাছ বাদািম
ক�র �ভ�জ িন�ত হ�ব।অন� পা��
�তল িদ�য় �পয়ঁাজ ও ট�ম�টাকুিচ
�ভ�জ বাটা ও �ঁড়া মসলা অ�



জল িদ�য় কষা�ত হ�ব। মসলা
কষা�না হ�ল �ঝা�লর জন�
পিরমাণম�তা জল িদ�ত হ�ব।
ফু�ট উঠ�ল ভাজা মাছ��লা
িবিছ�য় িদ�ত হ�ব। িকছ��ণ পর
মাছ��লা উি��য় িদ�ত হ�ব।
�লবপুাতা দইু ট�করা ক�র িদ�য় ১
িমিনট �াল িদ�ত হ�ব। তারপর
নািম�য় পির�বশন।

�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।



‘’সযূ�া�’’

Camera-man of the week-
�সামনাথ ম�ল



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


