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িল�খ�ছন- �পন কুমার রায়, ল�িজতা
দাশ��, অিভিজৎ দাস, ইিজদলু িমঞা,
�রাজা �ামািণক, �রজওয়ানআলী,
অিন�মশ পি�ত ও 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
এই শতা�ীর সব�চ�য় দীঘ�তম
চ��হণ হ�য় �গল গতকাল
রা�ত। এ ঘটনার সা�ী হ�ত
�প�র�ছ সম� এিশয়াবাসী। �স
তািলকায় িছল ভারতও।
পি�মব��র �জলা��লা �থ�কও
�দখা �গ�ছ এই �হণ। কুসং�ার
এিড়�য় সবাই এই িবরল ঘটনা
�দ�খ�ছনআশা কির।



ব� িব�বক
�পন কুমার রায়

�িত�যািগতা �িতিদন
আিম এমন এক যগু সি���ণ
দাঁিড়�য়িছ
সময় তাড়া ক�র �বড়ায় অহিণ�শ
অযথা ব� খাচার ডানা ঝাপটায়
িব�বক পািখ ,
দম �দওয়া ঘিড়র ম�তা �পছ�ন
�ফ�ল ব�থ�অতীত
�িত মহু��ত�ভীত ��� বত�মান
িন��র কম�কার অিবরাম অিব�াস�
হাপর টা�ন ,
ধ�ম�র িব�াপন সাটা খ��রআিম



অসহায় জািত
�য িতিম�র িছলাম �স িতিম�র
আিছ
বািতর িন�চর অ�কা�রর খবর
িন�য়�ছা িক ?
�যখা�ন স�ূয�র ভিবষ�ৎ অিনি�ত
�সখা�ন চাঁ�দর
আ�লা ব�থ�পিরহাস ,বথৃা মনষু��
অ��ষণ
�ভা�রর অ�কার �স খবরই �তা
জািন�য় �গল ,
যিদ িদগ�া� পিথক সম�য়র
গ��ব� �পৗ��ছ যায়
না বলা কথায় ইশারা হয় ভিবষ�ত্
�জ�



�সইিদন িহসা�বর খাতায় হ�ব
চ�ল�চরা িব��ষণ,
আিম �সইিদন পয�� অ�প�ার
�হর ��ণ যা�বা
আিম �দখব ,মধ�া��র স�ূয�র
�খর �তজ দী� ।



ওরা বিৃ��ত িভ�জিছ�লা
ল�িজতা দাশ��

(গত সংখ�ার পর)
আ�লখ��ক ল� ক�রিছল
আ�য়শা,তাই বিৃ�র ম�ধ� ব�াংক
�থ�ক �বির�য় যায়। িক� তার
িপছ��নয়আ�লখ�,ধ�র �ফ�ল �স
আ�য়শা�ক।
"িক�র পালাি�স �কন?" আ�লখ�
িজ�গ�স ক�র,
"হাত ছাড় �লাকজন �দখ�ছ,আর
পালা�বা �কনআিম িক �চার
নাকী? ছাড়আমায়" ব�ল ও�ঠ
আ�য়শা।
"রা�ায় এত ���ম চল



কিফশপটায়" ব�ল আ�লখ�,
"না আমার কাজআ�ছআমা�ক
�য�ত হ�ব ছাড়" ব�ল আ�য়শা।
"আিম �ছ�ড় িদি� চল" ব�ল
�জার ক�র আ�লখ� আ�য়শা�ক
গািড়�ত �তা�ল।
গািড়টা চল�ত থা�ক বিৃ�র
ম�ধ�,গািড়�ত একটা নীরবতা,
"কািকমা,�কমনআ�ছ? ত�ই হঠাৎ
�কালকাতায়?" ব�ল আ�লখ�।
"মা িতনবছরআ�গ চ�ল �গ�ছ
�র,কাকু কািকমা �কমনআ�ছ,ত�ই
ন�াড়া �কন হ�য়িছস?" আশ�া
িন�য় িজ�গ�স ক�র আ�য়শা,
"বাবা �নই �র,�সই জন�ই



এ�সিছ,িক�র বলিল না�তা ত�ই
�দ�শ ক�ব িফরিল?" ব�ল
আ�লখ�।
"দাড়া দাড়া আিম এখা�ন
নাম�বা,ত�ই এত ক� করিল বিৃ�র
ম�ধ� থ�াং� �র,আিস" ব�ল
আ�য়শা �বর হ�ত চায় গািড়
�থ�ক আ�য়শা হাতটা ধ�র
আ�লখ� "দাঁড়া আিমও যা�বা"
ব�ল �সওআ�য়শার স� �নয় তার
হাজার বারণ উ�প�া ক�র।
"বািবন ত�িমআস�ছা আিমআর
�তামা�ক �কাথাও �তামা�ক �য�ত
�দ�বা না" ব�ল একটা চার বছ�রর
বা�া �ছ�ল আ�লখ� এর ওপর



ঝাঁিপ�য় প�র,"না পাপা আিম
�তামা�ক �ছ�ড় �কাথাও যা�বা না"
আ�বগতািড়তআ�লখ� ব�ল
ও�ঠ,কারণ �কাঁকড়া�না চ�ল,িপ�
পাতলা �ঠাঁট আর টানা টানা �চাখ
�দ�খ আ�লখ�র বঝু�ত বািক
রই�লা না ওটা কার স�ান।
অপরাধীর ম�তা দাঁিড়�য় আ�ছ
আ�য়শা,আ�লখ� কা�ছ এ�স িকছ�
িজ�াসা করার আ�গইআ�য়শা
বল�ত থা�ক "আিম �সইিদন
কািকমার কথা �ফল�ত পািরিন
�র আবার িন�জর স�ান�ক �শষ
ক�র িদ�ত,আমরা �তা ডা�ার
হওয়ার সময় �লা�কর জীবন



বাঁচা�নার শপথ �নই �সখা�ন
িন�জর স�ান�ক িকভা�ব �ম�র
�ফিল বল,আবার একজন মা হ�য়
আ�রক মা এর �থ�ক তার
স�ান�ক �ক�ড় িন িকভা�ব তাই
�তার জীবন �থ�ক স�র
�গিছলাম।"
"আমার �ছ�ল িন�য় আিম বািড়
চললাম �তা�ক িক কাড��দ�বা
নাকী �জার ক�র গািড়�ত
ত�ল�বা?" আ�য়শার উ�র �শানার
আ�গই তা�ক একহা�ত আর
�কা�ল �ছ�ল�ক িন�য় গািড়�ত
উ�ঠ প�র ডা:আ�লখ� মখুাজ�।
বাই�র বিৃ�,গািড়র �পছ�নর সী�ট



ব�স বাবার ট�াব এ ব�� ত�য�আর
তার মা বাবা তখন বিৃ��ত �রামা�
কর�ত ব�� িঠক ক�লজজীব�নর
ম�তা,হা�ত হাত স�� আ�লখ�র
গলা,অ�নক িদন পর গাই�লও
�সই চাম�টা এখনও যায়িন।
"এইআমা�দর ত�য�িক লািক বল
মা বাবার িব�য় �দখ�ব" আ�লখ�র
কথা ��ন �হ�স গিড়�য় প�র
আ�য়শা।
�ব�ঁচ থাক ভা�লাবাসা,এইভা�বই
অ�নক বিৃ�র িদন,রাত,�ভার ওরা
একসা�থ কাটাক। (সমা�)



িব�শষ �ঘাষণা
আগামী ১৯�শআগ�, ২০১৮আমা�দর
সক�লর ি�য় অনলাইন ম�াগািজন �নট
ফিড়ং ৫০ সংখ�ায় পদাপ�ণ কর�ব। এই
উপল�� ৫০ সংখ�া ১০০ পাতার করার
উ�দ�াগ �নওয়া হ�য়�ছ।
৫০ সংখ�ার জন� �লখা পাঠানআপিনও।
পাঠা�ত পা�রন-
Ú ছড়া
Ú কিবতা
Úঅণগু� (২৫০ শ�)
Ú �ছাট গ� (১০০০ শ�)
Ú �ব� (১৫০০ শ�)
Ú �মণ-কািহনী
Ú িব��ষণমলূক �লখা
Ú ছিব ( Camera-Man-Of-The-Week)
Ú রা�ার �রিসিপ (৫০০ শ�)
> �লখা পাঠা�বন বাংলা�ত টাইপ ক�র বা



ডক ফরম�া�ট Whats App বা Mail এ
>Whats App- 7501403002
>Mail Id- netphoring@gmail.com

িবঃ �ঃ - �লখার ওপ�র “সংখ�া-৫০”Ђ
কথািট উ��খ কর�বন।

�লখার ফ�টা কিপ গহৃীত হ�ব না।І
�লখা পাঠান ৯ইআগ��র ম�ধ�।І
আপনা�দর �লখায়, আপনা�দর কথায়І

স�ণূ�নত�নআি��কআস�ছ �নট ফিড়ং
সংখ�া-৫০, থাক�ছ অন�ান� িবভাগীয় �লখা।
অ�প�ার �হর �গানা আবার ��...।
#ধন�বাদা��_িটম_�নট_ফিড়ং



লাশ
অিভিজৎ দাস

ম�র �গ�ল যখনআিম হ�য় যাব
লাশ,
ব�ুরা সব তখনআমার �ছ�ড়
�দ�ব পাশ।
�চা�খ �দ�ব ত�লসী পাতা িনথর
�মার �দহ,
সবাই তখন দাহ�ত ব�া�,�মার
ডাক�বনা আর �কহ।
�কউ বল�ব বাঁশ কা�টা অিত
তাড়াতািড়,
�কউবা বল�ব মািট িদ�য় যাব
কখন বািড়।



�পাড়া�ত যখন লাগ�ব সময়, হ�ব
একট��দির,
�কউ বল�ব, ভাই হাত চালাও,
কাজআ�ছ বািড়।
ওরা ভ��ল�ছ ও�দরও একদা
আস�ত হ�ব �হথা,
�সিদনও এই একই �িটন, হ�ব
সবার মাথা ব�াথা।
আি�র �সই ভীষণ �ত�জ ছাই
হ�য় যাব আিম,
সবাই তখন িন��, জািন কাঁদ�ব
�ধ তু�িম,,,,(মা)।



িচিঠ
ইিজদলু িমঞা

�থম যখন জান�ত পারলাম ত�িম
অন� স��ক�জিড়�য় প�ড়�ছা,
অন�ুশাচনা হয়িন িব�মুা�, যা
হ�য়িছ�লা তা �কবল ক�,বল�ত
পার�ত,জানা�ত পার�ত,
�কা�নািদন �তা আটকাইিনআিম!
�কা�না িকছ��তই �তা না...
হয়�তা ম�ন হ�য়িছ�লা �বিশ
�াধীনতা �দওয়ার জন�ই ব�থ�
আিম িকংবা হয়�তা িব�াস অজ�ন
কর�ত পািরিন!
সবাই বিুঝ�য়�ছ অ�নকবার;



িব�াসঘাতকতা ত�ই কিরসিন
�তার সা�থ করা হ�য়�ছ।
মান�ত পািরিন,অ�ন�র ম�ুখ
�তামার খারাপ��লা �ন�ত
ভা�লা লা�গিন একিব�ওু।
�াধীনতা ভা�লাবাসতাম দ'ুজ�নই
ত�িমও �াধীনতায় হ���প
ক�রািন �কা�নািদন,ত�িমও িব�াস
ভা�ঙািন এই ঘটনার আ�গ ভাঙ�ব
ভািবও িন �কা�নািদন।
আিম চাইিন কখ�না �তামার
খারাপ �হাক,জানতাম ত�িম ভা�লা
আ�ছা ভা�লা থাক�তই হ�ব
�তামায়!
�যাগা�যাগ ক�রািনআর



�কা�নািদন।আিমও ক�রিছ
বল�বানা!
িকইবা হ�তা ব�লা,িফ�র আস�ত?
আরআিমও িক িফির�য় িন�ত
পারতাম �তামায়?
হয়�তা পারতাম হয়�তা বা নয়!
িক জািন।
ভা�লা�ব�স শাি� �দওয়া যায়না
জা�না�তা,
তাই �কা�না সইুসাইড �নাট আিম
িলিখিন,
�ধ �ুতামা�ক িলখলাম!িলখলাম
ভা�লাবািস!
িলখলাম ভা�লাবািস
এখ�না।�তামার কা�ছ িচিঠ



�পৗ�ছ�নার আ�গইআিম অ�নক
দ�ূর চ�ল যা�বা।
িফর�ত পার�বা না
�কা�নািদন,জািন ত�িমও বল�বনা।
ত�িম ভা�লা �থ�কা,আিমও ভা�লা
থাক�বা আজ�কর পর।



ছিব ও ভাবনা

িবদায়-�বলায়....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 ভা�লাবাসার নাগপা�শ,
�াণ কাঁ�দ আর হা�স।

 িকছ�কথা �ঢ�ক যায়
অিলিখত িচৎকা�র,

সা�াজ�বাদী �বমানান

িধ�া�র।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
 ি�ক�সর স��ল�নর ফাঁ�ক
�মাদী- িশ িজনিপং এর �বঠক।
পািক�া�নর �ধানম�ী হ�ত
চ�ল�ছন ইমরান খান।
 মধ� �া�চ�র �িতিট �দশ�ক
২০০০ �কািট ডলার ঋণ
�দওয়ার �িত�িত িদল িচন।
আিদবাসী স�দা�য়র
উ�য়�নর জন� কিমিট গঠন
কর�লন মখু�ম�ী।
বষ�ার বিৃ��ত ভাস�লা



দি�ণব��র িব�ীণ�এলাকা।
জাতীয় দ�লর হ�য় আর
�খল�বন না জানা�লন জাম�ািনর
�মসটু ওিজল।
উইল�ড�ন মিহলা িস���ল
চ�াি�য়ন হ�লন জাম�ািনর
অ�া��িলক কাব�ার।



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

বয়ঃসি��ত �ছ�ল�দর ��কর য�

এই সময় হর�মা�নর তারত�ম�র
ফ�ল সাধারণত ��ক ��াক-�হড
বা �ণ �বিশ হয়। �ব�ড় ওঠার
সময় এিট �াভািবক। িক�
�বিশরভাগ ���� �ছ�লরা
এিদ�ক একদমই নজর �দয় না।
অথচ একবার যিদ ��কর সমস�া
বাড়�ত �� ক�র ত�ব �সিট�ক



কমা�না সা�ধ�র বাই�র হ�য় যা�ব।
�কউই চাই�বনা ম�ুখ কা�লা দাগ
িকংবা ��নর ম�তা �গাটা তার
ম�ুখর �সৗ�য�ন� ক�ক।আর
তাই ম�ুখ এ জাতীয় �কান �গাটা
�দখা িদ�ল �কান ভা�বই তা�ত নখ
লাগা�না িঠক নয়। যা�দর ম�ুখ
��াক-�হডসআ�ছ তারা �কান
ভা�বই চাপ িদ�য় �স��লা �বর
করার �চ�া কর�বন না। সবসময়
চম�িব�শষ�অথবা দ� িবউিট
এ�পা�ট�র পরামশ�িনন।
বািড়�তও িকছ�িকছ�য� �নওয়া



��য়াজন। এজন� �িতিদন রা�ত
বািড়�ত িফ�র অবশ�ই �াব িদ�য়
ভা�লাভা�ব মািলশ ক�র �ক
পির�ার কর�বন। ��াক-�হডস
�তালার জন� একিট ঘ�রায়া
প�িত ব�াবহার কর�ত পা�রন।
�যমন-ডা�বর জ�ল অ� িকছ�চাল
সারারাত িভিজ�য় রাখনু। পরিদন
সকা�ল জল ঝির�য় চাল �ব�ট
িনন। বাটা চা�লর স�� পিরমান
ম�তা �গালাপ-জল ও ২ �থ�ক ৩
�ফাটা মধ িুমিশ�য় ��াক-�হড�সর
উপ�র লাগান। িকছ��ণ পর



আ�� ঘ�ষ ঘ�ষ ত��ল মখু ভা�লা
ক�র ধ�ুয় �ফলনু। ত�ব ��নর
উপর এই িম�ণিট লাগা�বন না।

�নট ফিড়ং এর ৪৬ ি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।



অবঝু ভালবাসা
�রাজা �ামািণক

আজ ম�ন হয়,
ভা�লাবাস�তই হ�তা যিদ ত�ব,
িন�জ�কই �কন ভা�লাবািসিন?
চাই�তই হ�তা যিদ ,তাহ�ল
�সভা�ব �কন চাইিন?
ঘণু �পাকার ম�তা এ ����লা

বা�র বা�র আমায় কু�ড় কু�ড়
খায়।



ম�ন হয় �কন �ধ �ুধ �ুতামায়
ভালবাসলাম? িক �পলাম?
�ম�লিন উওর

আিম জািন, �তামায় পা�বা না
�কা�নািদন,
ত�ব �কন �ধ �ুধ —ু
ক�র িদ�ল ঋণী, �ব�ড় �গল ঋণ,
আিম স�ুরী িক না �সটাও জািন
না,
মন িদ�ত �নই, এটাও মািন না ।
মন একটাই, একবারই �দয়া যায়,
তাই �তা এ �ধ �ুতামা�কই চায়



হাির�য় �য�ত তার �নই �কান
মানা।

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



একবার �দখার তামা�া
�রজওয়ানআলী

এখনওআিম �কঁ�প উিঠ।
�মািণত হলআজ।
�চা�খ �চাখ প�রিন িঠকই, আিম
�দ�খিছ

ত�িম �দখার একট�আ�গ।
সই �ক ব�লছ িন�ই-
এই �ছ�লিটআমা�ক আ�গ
�দখ�তা �রাজ।



আিমও রািখ �তামার সব িকছ�রই
�খাজ।
এই ত�িম কিদনআ�গ নবা�বর
�দ�শ �গ�ল

তাই �তামারও িদন কা�ট �হ�স
�খ�ল।
আমার মাথায় ম� �বাঝা।
নড়�ত পারিছ না একিব�।ু
�সাজা ভা�ব বল�ল

�তামার �চা�খও �দখ�ত পাির,
ত�িম অনমুিত িদ�ল।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) চািহদাই মানষু �ক শাি� �ত
ঘ�ুমা�ত �দয় না।
২) �াথিমক িশ�াই মান�ুষর
চির� গ�ড় �দয়।



আ�া�দআটখানা
১ম ব�ি�- কটা বা�জ?
২য় ব�ি�- (কথা না ব�ল) মাড়�লা
ঘিুষ

১ম ব�ি� এ�কবা�র ���ন িগ�য়
পড়ল।
জ�নক �দাকানদার বললআ�র
ভাই উিন কম কথা বল�ত
ভালবা�সন। কাজটাই সব িকছ�
কাজ ছাড়া িকছ�বঝু�ত চান না।
মা�ন এখন ১ টা বা�জ

১ম ব�ি�-ভািগ�স ১২ টা বা�জিন।



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 ৪৭ 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�া
কাঁচকলা ও ইিলশ মা�ছর

ভত�া
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: : কাঁচকলা ২িট
(মাঝাির), ভাজা ইিলশ মাছ ২
ট�করা (কাঁটা ছাড়া�না), �ক�না
মিরচ ভাজা ২িট, কাঁচামিরচ কুিচ
২িট, �পয়ঁাজ কুিচ ১ �টিবল-চামচ,
সিরষার �তল ২ চা-চামচ, লবণ



�াদম�তা।
�তরীর িনয়ম: কাঁচকলা ড��বা
জ�ল �স� ক�ন। কলার �খাসা
ছািড়�য় চট�ক রাখনু। এবার
ইিলশ মাছ, �পয়ঁাজ, কাঁচামিরচ,
লবণ ও �তল একস�� মাখনু।
মাখা হ�ল কাঁচকলা িদ�য় ভা�লা
ক�র �ম�খ গরম গরম 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।



‘’ল�ুকাচ�ির’’

Camera-man of the week-
�শৗিভক দাস��



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


