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�ন�ট �ন�ট ঘ�ুর �বড়ায় �নট ফিড়ং...



ফিড়ং কথা
ফুটবল িব�কা�পরআসর ব�স
�িত চার বছর অ�র অ�র। তাই
�িত�যািগতা �থ�ক িছট�ক
যাওয়া ক� �দয় �িতিট
�খ�লায়াড়-�কই। এবা�রর
িব�কা�প দাপট �দিখ�য়�ছ �ছাট
দল��লা। তারই ফল�িত �া�
ও ��া�য়িশয়ার ম�ধ� হ�ত যাওয়া
ফাইনাল।



�পাকায় খাওয়া মানিচ�
�পন কুমার রায়

�িত�যািগতা �িতিদন
ত�িম �য মানিচ�আগ�ল
�র�খিছ�ল,
তা অ�নক িদনআ�গই �পাকায়
�ক�ট �ক�ট িবকলা� বািন�য়�ছ,
আিম ই�রজার িদ�য় ঘিষ না যিদ
মা�য়র ব�থা লা�গ !
আজও �পাকা �িল ব�
�ালা��
নরম মাংস খবু�ল খবু�ল �খ�য়
হাড় অবিধ ফু�টা ,
তার উপর ব�স আমরা িদিব�



গরম ভা�তর থালা িগলিছ |
িক অসহ� -!
�ুিদটা মা�ক খবু ভা�লা বাসত
িক�আমরা তা�ক �খ�ত িদ�ত
পািরিন,
গরম ভা�তর থালা আগ�ল ব�স
মা,
গভ�বতী সযূ��ক পলািশ িঠক
�দ�খ�ছ গ�ার জ�ল ড�ব�ত,
তারপর অ�নক জল যমনুায় ব�য়
�গ�ছ - আর িফ�র আ�সিন!
সযূ�টা জালালাবাদ পাহা�ড়
লিুক�য় থাক�ত থাক�ত হািফ�য়
উ�ঠ�ছ ,
�ীিতর বকু প�ক�টর পটািসয়াম



সায়ানাইড
আমার মা�য়র হাড় অবিধ গ�ল
�গ�ছ ,
ন�ড়চ�ড় উ�ঠ মানিচ�
গ�জ�অসংখ� ��নগান -!
ল�� �� িবনা দা�সর �খাপার
িপ��লর �িলটা ,
তারপর ; ঐক�ব�তার মা�ঝ
অ�নক ��লা
বছর পর -
কলকাতার রাজপথ র�� িভ�জ
জব জ�ব !
এরপর বা��দর কা�লা �ধাঁয়ায়
মানিচ� অ�� ,
ম�র �গল ভ��গাল ,�ব�ঁচ রই�লা



ইিতহাস ;
আজআিম ভ��গা�লর �া�স
ইিতহাস পিড় |

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



ওরা বিৃ��ত িভ�জিছ�লা
ল�িজতা দাশ��

আজক�ল�জর নবীনবরণ। বিৃ�র
দাপট �ক উ�প�া ক�র ক�ল�জ
�পৗ�ছালআ�লখ�।আ�লখ�
মখুাজ�। �মিড�কল ক�লজ এর
ি�তীয়ব�ষ�র ছা�। যা�ক
এককথায় ব�ল হ�া�সাম,হা�,
�যমন �দখ�ত, �তমিন স�ুর
িগটার বাজায়আর উপির
আ�লখ�র �লখা কিবতা। এ�হন
আ�লখ� আজও িস��ল, ���ল
�চ�র ��ম িন�বদন �প�তা িক�
ওই �য কাউ�ক ম�ন ধ�রিন তার,



তাই ���ল এমনিক ক�ল�জ
িসিনয়র িদিদ�দর এ�টনশন
আ�লখ� মখুাজ�র �দ�য় ��বশ
কর�ত পা�রিন।
ক�ল�জ �পৗ�ছ�নার পরআ�লখ�
�দখ�লা ও�দর �ম��লা স�ুর
ক�র সাজা�না হ�য়�ছ,মলূ
অন�ুান হ�ব ক�ল�জর
হলঘ�র,স�ুর ক�র ��জ
সাজা�না হ�য়�ছ। সাজা�নার
দািয়� প�ড়িছল ি�তীয় ব�ষ�র
ওপর। ক�ল�জর ি�ি�পাল এর
ব�ব� িদ�য় অন�ুান �� হল, সব
ইয়ার এর দাদা-িদিদরা উপি�ত
হ�য়�ছ স�� আ�ছ ফা� ইয়ার



এর �চ�র নত�ন মখু,আ�লখ�র
�চাখআটকা�লা এক স�ুরীর
উপর, আসমানী রং এর জামদানী,
�চা�খ কাজল, �ঠাঁ�ট হালকা িপ�
িলপি�ক, কপা�ল একটা কা�লা
িটপ স�� ম�ািচং কা�নর দলু উফ্
আ�লখ�র ম�ন হ�লা িকউিপড
�যন ও�ক একটা না িতন-চারটা
িতর একসা�থ িব��ধ িদ�লা।
আ�লখ� �সই �সই ��স�ুরীর
নাম জানার �চ�া কর�লা িক�
তখনই তার ���জ গান করার
ডাক পর�লা, আ�লখ�র িগটার
�ব�জ উঠ�লা "নীল রং িছল
ভীষণ ি�য়" আর �শষ হ�লা "ওহ



লম�হ ও বা�ত" িদ�য়। এর পর
�সই নীলস�ুরীর ডাক পর�লা
���জ িক� নামটা ��ন মষু�ড়
পর�লা আ�লখ�।আ�য়শা,
আ�য়শা জাহান। মা এর মখুটা
ম�ন পর�লা আ�লখ�র,না
আ�লখ� িঠক ক�র িন�লা এক
�� �ভ�ব তার �� স�ুরী�ক
ভ��ল �য�ত হ�ব।আ�য়শার
কিবতা �সই িদনআ�লখ�র কা�ন
�ঢা�কিন �স বিৃ�র ম�ধ�ই �স
�বির�য় এ�সিছ�লা।
মানষু ভা�ব এক হয়আ�রক,
কারণ ওপরওয়ালা মা�ন
আ�লখ�র ভগবান বা আ�য়শার



আ�া ম�ন হয় অন� িকছ��ভ�ব
�র�খিছ�লা। তাই ক�ল�জ
আ�য়শা�ক �দখ�ল আ�লখ� অন�
রা�া ধর�তা কারণ ��শাস��থ�ক
�বির�য় আস�লও �সই িদন
আ�লখ�র ম�ন আ�ন
�ল�গিছ�লা। �সই িদন বিৃ�র ম�ধ�
বাইক িন�য় আ�লখ� িফরিছল
ক�লজ �থ�ক,�চা�খ পড়�ল
��স�ুরী আজ পলাশ রং এর
চ�িড়দার প�র চািরিদ�ক আ�ন
লাগা��। বিৃ��ত িভ�জ �যন
আরও স�ুর লাগ�ছ।
বাইকটা আ�য়শার সাম�ন দাঁড়
করা�লা আ�লখ� আর বল�লা,



"এই �য ম�াডাম িভজ�ছন
�কন,বাই�ক উ�ঠ আসনু,আপিন
আমা�ক িচন�বন না আিম
আপনা�ক িচিন,আপনার িসিনয়র
আিম ক�ল�জ,আপনা�ক
িচিন,উ�ঠ আসনু,বাস ��প �ছ�ড়
�দ�বা"।
"ধন�বাদআ�লখ� মখুাজ�,আিম
একাই চ�ল �য�ত পার�বা",ব�ল
উঠ�লা আ�য়শা।
"আপিনআমার নাম জা�নন"
�বাকা �বাকা মখু ক�র িজ��স
কর�লা আ�লখ�।
"গানটা ভা�লাই গান,�ভ�বিছলাম
�সই িদন অন�ুান �শ�ষ আপনার



সা�থ কথা বল�বা,আমা�কই �তা
�দখিছ�লন �সিদন,িক� �যই
আমার নামআশার জায়গায়
আ�য়শা �ন�লন পািল�য়
�গ�লন,এখ�না পািল�য় �বড়ান,
তাই ধন�বাদ,�য মানষু একজন
মান�ুষর ধম��দ�খ তার সা�থ
ব�ু� ক�র তার উপকা�রর
দরকার �নইআমার" এক িন�াস
এ কথা��লা ব�ল �বির�য় যায়
আ�য়শা।
না আ�লখ�র সাহস হয়িন ওর
�পছ�ন যাওয়ার িক� �স
�ভ�জিছ�লা �সইিদন বিৃ��ত
কারণ তার জলপির �য �সইিদন



িভ�জিছ�লা। (চল�ব)

�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।



�সাদ
সাহানরু হক

�কান পাড়ার ও দাদ তু�িম রা�া
িদ�য় যাও
কালী প�ুজার �সাদ �প�ত িমিটর
িমিটর চাও
ব�ৃ দাদরু পা চ�লনা লািঠ হা�ত
�ঠকায়
কুঁচ�ক যাওয়া �চাখ ত��ল �স
আমার িদ�ক তাকায়
�স বল�ল ও দাদভুাই দাওনা িকছ�
ক�র
িতনিদন ধ�র খাইিন িকছ�ভ�গিছ
আিম ��র



িবগত �স িদন��লা �মার কাট�লা
িকভা�ব
�ন�ত যিদ চাও �কউ ভাই তার
�য কা�া পা�ব
যিদওআমার �স ক�� কারও
আ�স যায় না
তবওু আমার না ব�ল হায় মন �তা
মা�ন না
�িতিট িদন িছলআমার এক
বছ�রর সমান
�কউ িছল না পা�শ �মার এমনিক
ভগবান
িত�ল িত�ল গ�ড় �তালা �মার
�সানার সংসার
�কা�না এক অদ�ৃশ�র শা�প �যন



হ�য় �গল ছারখার
�যিদনআমার �ছা� �সানা খবুই
ব�ড়া হ�লা
আমা�দর �ক পর ক�র �স দ�ূর
চ�ল �গল
আজ কুঁ�ড় ঘ�র প�র আ�ছ �তার
অসিুখ দািদ
তাঁর জন� একট�যিদআমায়
�সাদ িদিত
�তা�ক আিম স�ু হ�ল সব �দনা
�শাধ �দব
ত�ব একট�আমায় '�সাদ'�দ
�তার দািদর কা�ছ যাব ।।



িবিন� িনশীথ
ির�া সাহা

ব�� িদন, কিঠন সময়
চািরিদক ধসূর ধিূলময়, িবিন�
রাি�;
হাতছািন �দয় দিু��ারা।
অি�র �দ�য় িফির এপাশ-ওপাশ
রাত তখন �পৗ�ন দটুা।
ম�নর �চৗকা�ঠ হাজা�রা ���রা
এ�লা�ম�লা
িক� উ�র কই? �কাথায় তার বাস?
অনসু�া�নর ব�থ�তায়, �া� ম�ন
�ভ�স আ�স �ধ ইুম�নর সরু।



ছিব ও ভাবনা

রি�....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
জাহা�ীর �হা�সন

�� উঠ�ক নয়�তা জবাব �নব
িক�স

�� কত�ার অভা�ব,আমরা
মািট�ত যাি� িম�শ।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
ভারতীয় �যিু��ত থাইল�া��র
�হা �থ�ক উ�ার ১২ জন
িক�শার ফুটবলার।
জাপা�ন �াকৃিতক দ�ুয�া�গ মতৃ
�ব�ড় ১৯৫

জাম�ািনর সমা�লাচনায় �া�।
অ��র জন� র�া �পল
িতন�শার �বিশ ইি��গা যা�ী।
ইংল�া��র িব��� ২-১ এ
িসিরজ িজ�ত িনল ভারত।



 িব�কাপ ফাইনাল অনিু�ত হ�ব
�া� ও ��া�য়িশয়ার ম�ধ�।
 িব�কা�প �গা��ন ব�ুটর
স�ব� দাবীদার ইংল�া��র �হির
�কন।



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 চ��লর য�� ক�য়কিট
িটপস-
চ��ল �লবরু রস-
চ��ল শ�া� কুরার আ�গ ভা�লা
ক�র �াশ ক�র িন�ল সিুবধা হয়।
কারণ তাহ�ল খবু �বিশ শ�া�রু
��য়াজন হয় না। ত�ব জ�ির
হ�� য�থ� পািন িদ�য় চ�ল ধ�ুয়
�ফল�ত হ�ব৷ ত�ব খবু �বিশ গরম
জল িদ�য় নয় এ�ত চ�লআ�রা



খারাপ হয়৷ সব�শ�ষ ঠা�া জল
িদ�য় �ধায়ার সময় সামান� �লবরু
রস িমিশ�য় িন�ল আ�রা ভা�লা
হয়।
চ��লর �গাড়া বা �বস-
স�ুর চ��লর পবূ�শত�হ�লা মাথার
�ক হ�ত হ�ব স�ু। য��র অভা�ব
মাথার �ক হ�ত পা�র �� অথবা
খশুিক। ত�ব মাথায় ম�াসাজ
করার মধ� িদ�য় সিঠকভা�ব র�
চলাচল কর�ল মাথার
�ি���লা�ক সচল ক�র �ফ�ট
যাওয়া বা �� চ�ল িঠক করা



স�ব। মাথার ��কর সমস�ায়
ডা�া�রর পরামশ�িন�য় চ�ল�ক
আবার চকচ�ক করা যায়।
িঠকম�তা �কা�ত হ�ব-
�ভজা চ�ল কখ�না টাও�য়ল িদ�য়
ঘ�ষ ঘ�ষ মছু�বন না, কারণ এ�ত
চ�ল �� হ�য় যায়। যা �ভজা চ�ল
�ব�ঁধ রাখার ����ও ��যাজ�,
কার�ণ এ�ত ব� হ�য় থাকায় চ�ল
সং�বদনশীল হ�য় যায়। সব�চ�য়
ভা�লা, �ধ বুাতাস বা �হয়ার
�ায়া�রর সব�চ�য় নীচ�তা�প চ�ল
�কা�ল।



িব�শষ য�-
মা�ঝ মা�ঝ চ��ল িড�মর সা�থ
�লবরু রস িমিশ�য় িকছ��ণ �র�খ
িদ�য় �ফল�বন। বা চ��ল নার�কল
�তল িদ�য় ঘ�া দ�ুয়ক �র�খ
হালকা শ�া� কু�র �ন�বন, এ�ত
চ�লআবার তার চাকিচক� িফ�র
পা�ব। িকংবা অ�া�ভাকা�ডা �ব�ট
�সটাও িমিনট কুিড় রাখ�ত
পা�রন। �বিশ�ণ �রা�দ থাকা বা
বাতা�স �ঘারা�ফরা করার পর
কর�ল তা �বিশ উপকা�র আ�স।



নীিলমার অবতার
�মানা সলুতানা(রঙ)

নীিলমার নীরব িবষ�তা,
সা�থ চি�মার অ�ান ম�ুতা

ক�র ত��ল�ছ আমা�ক উ�াদ,
আর িবতিক�ত হ�য়�ছ আমার
��ত�কিট মতবাদ ।

রজনীর িনশীথ কৃ�তায়,
আরঊষার অ�প�ার অতৃ�তায়



�মশ �ব�ড় উ�ঠিছল ভাবনার
অি�রতা,
আত�নাদ�িল হাির�য়িছল তা�দর
একমা�আ�া ।

�ভা�তর মিলনতা �াস ক�রিছল
সম� য�ণা,
িদব�সর টা�ন বাঁধা�া� হ�য়িছল
ক�না

তখনই িছলআশা পরূ�ণর চরম
আকুলতা,
অজ� পিরক�নার িভ�র হার



�ম�নিছল ব�থ�তা ।
িঠক তখনই িঘ�র িন�লা �গাধিূলর
আবছায়া,
আর বািড়�য় ত�ল�লা আধঁা�রর
�মাহমায়া

আিমওআর �পলাম না অি�ম
িন�ার,
নীিলমার িনরব িবষ�তা কর�লা
আমা�কই তার অবতার



বল�তই হয়
সমীর নাহা রায়

পথ যিদ �গা, হ�লা বা ব�ুর
�সই প�থ �তা, চল�তই হয়।
যিদ �কউ ব�ল- �কমনআ�ছন?
তা�ক �তা ‘ভা�লা’ বল�তই হয়।
যিদ কা�রা ম�ন না থা�ক সখু,
সবাই�ক সখুী, বল�তই হয়।
ব�থার পাষাণ, ব�ুক �চ�প িন�য়,
জীব�নর প�থ চল�তই হয়।
যিদ ম�ন থা�ক, অতৃ� বাসনা,



ব�ুক �চ�প তা রাখ�তই হয়।
যিদ �কউ ব�ল-ভা�লা�ব�স�ছন?
�ঠাঁ�ট হািস �ট�ন বল�তই হয়।
আস�ল সবাই আমরা যা বিল,
সব িকছ��ঢ�ক,বল�তই হয়।
িক িবিচ� এই মানব জীবন,
অিভনয় ক�র,চল�তই হয়।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) �াথ�ত�াগ না কর�ল সমাজ
গড়া যা�ব না।
২) সমাজআবার না গড়�ল প�-
মান�ুষর পাথ�ক� আর থাক�ব না।



আ�া�দআটখানা
কী�র এই �লাকডা এইহা�ন মরার
ম�তা ঘমুাইতা�স �কন ? �হর কী
হই�ছ ?
আর �ক�য়ন না ও�াদ । এই
�লাক ঘ�ুমর ঔষধ িকন�ত আইসা
একটা খাইয়া �ট� করিছ�লা
ওহন নাক ডাইকা ঘমুাইতা�স।



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�া
মলা মা�ছর �ঝাল
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: �মৗরলা মাছ ৫০০ �াম,
আল কুুিচআধা কাপ, গাজর কুিচ
আধা কাপ, িশম কুিচ আধা কাপ,
আদা বাটা এক চা চামচ, রসনু
বাটা এক চা চামচ, হলদু �ঁড়া
এক চা চামচ, মিরচ �ঁড়া এক চা
চামচ, �পয়ঁাজ কুিচ দইু চা চামচ,



কাঁচামিরচ কুিচ এক চা চামচ,
�তল পিরমাণ ম�তা, ট�ম�টা দিুট,
লবণ পিরমাণ ম�তা।
�তরীর িনয়ম: একিট পা�� �তল
গরম িদ�য় এ�ক এ�কআদা বাটা,
রসনু বাটা, হলদু �ঁড়া, মিরচ �ঁড়া,
�পয়ঁাজ কুিচ ও মিরচ কুিচ িদ�য়
মসলা কষা�ত হ�ব। মসলা
কষা�না হ�ল সব সবিজ িদ�য়
িদ�ত হ�ব। সবিজ��লা িস� হ�ল
�মৗরলা মাছ িদ�ত হ�ব এবং �বিশ
ক�র জল িদ�ত হ�ব। তারপর
লবণ ও ট�ম�টা িদ�ত হ�ব।



হালকা পিরমাণ �ঝাল �র�খ
নািম�য় �ফল�ত হ�ব।

�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।



‘’�িতিব�’’

Camera-man of the week-
�পদ চ�বত�



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


