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িল�খ�ছন- নীতা কিব (মখুাজ�), িশ�া
চ�বত�, আ�সি��, ইিজদলু িমঞা, পািখর
বাসা, মহ�দ রা�সল সরকার, 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
�মৗসিুম বিৃ�পাত চল�ছ সারা �দশ
জ�ুড়ই। �সই সা�থ পা�া িদ�য়
বাড়�ছ অসখু-িবসখু। তাই
সাবধা�ন থাকাটাই ��য়। বিৃ��ত
না �ভজাই ভা�লা। স�ু থাক�ত
মরসিুম ফল খান, পয�া� পিরমা�ণ
জল খান।
বািড় �থ�ক বাই�র �ব�রা�ল সা�থ
অবশ�ই থাকুক ছাতা।



বষ�া রানী
নীতা কিব (মখুাজ�)

দ� ধরা�ক শা� কর�ত এ�লা �র
বষ�া রানী
কাজল কা�লা ওড়না জিড়�য়
�ঢ�ক�ছ �য মখুখািন
পা�য়�ত নপূরু রমঝম ঝম বিৃ�র
�ফাঁটা ঝ�র
ঘনঘটা িদ�য় �ঢ�ক�ছ আকাশ
ঝির�ব ধরনী প�র
আষাঢ় এ�স�ছ, আষা�ঢ়র �মঘ
উ�ড় যায় ব�দ�ূর
আকা�শ বাতা�স সরু ঝ�ার
িম�ল�ছ স� স�ুর।
মািটর ি�য়া�র জড়া�য় জড়া�য়



ক�র কত জল�কিল
ময়রূ ময়রূী �ককা ডা�ক �ধু
আপন �পখম ত�িল।
রামধন �ুহ�স ব�ল যায় �স �য
থা�ক জল�দর গায়
আপন সখা�র িমিলবার ত�র
�স�জিছ �য নীিলমায়।
নদী ব�ল আিম ব�ড়া খিুশআজ
�প�য়িছ পরশ তার
কল কল কলকল তা�ন
ছ��ট যায় আরবার।
ধন ◌� বষ�া, স�ুরী ত�িম, ধন ◌�
�তামার �প
�তামার িবহ�ন িনঃ�আমরা
ত�িম �য �গা অপ�প।



অনতুাপ
িশ�া চ�বত�

শিনবার.... রাত বা�রাটা �ব�জ
দশ িমিনট।
জানালার বাই�র তািক�য় ব�স
আ�ছ িহয়া.. িকছ��ণআ�গইএক
পশলা বিৃ� হ�য় �গ�ছ, িভ�জ
মিটর গ� জড়া�না ঠা�া হাওয়া
ছ�ঁ�য় যা�� ও�ক। হঠাৎ রা�া
িদ�য় ছ��ট যাওয়া একটা উ��
�মাটরবাইক এরআ�লা জানালা
িদ�য় �চা�খ পড়�ত িকছ�টা চম�ক
উ�ঠই �ফানটা হা�ত িন�য় কল
করল �প�ক।আবারও �সই



একই �রকড�এই ন��রর সম�
লাইন এই ম�ু�ত�ব��আ�ছ... গত
দ’ুঘ�া ধ�র এই একই কথাটা �ায়
৫০ বার ��ন�ছ অগত�া িকছ�টা
অসহায় হ�য় উ�ঠ দাড়া�লা �চয়ার
�থ�ক। িকছ��ণ প�র অ�কার
ঘ�রর সম� িন��তা �ভ�� �ব�জ
ঊঠল �ফানটা... বড় �ীন জ�ুড়
�ভ�স ঊঠল চশমা আর পা�ািব
প�ড় �ব�াম�কশ �াই�ল দাঁড়া�না
��পর ছিব। সম� অিভমান ভ��ল
�ফানটা িরিসভ করল িহয়া...
"হ�া�লা �কাথায় থা�কা ত�িম
কত�ণ �থ�ক �ফান করিছ।"
" �বৗিদআিম �ভ�ীপ... অ�পদা



আমার সা�থইআ�ছ।আজ
আস�ল একট�খাওয়াদাওয়া িছল
�তা তাই ওইআর িক... আপিন
িচ�া কর�বন না আিম দশ
িমিন�টর ম�ধ� ও�ক বািড় �পৗ��
িদি�।"
িন�জর অজা��ই �চাখ দিুট জ�ল
ভ�র ঊঠল িহয়ার। ট�াি�র হণ�
��ন নী�চ নামল িহয়া। �ভ শ�
ক�র জাপ�ট ধ�র অ�প-�ক িসিড়
িদ�য় ওপ�র িন�য় এল, িকছ�টা
লি�ত হ�য় িহয়ার িদ�ক তািক�য়
বলল "একট�ঘ�ুমা�লই সব িঠক
হ�য় যা�ব আপিন িকছ�ভাব�বন
না তারপর "আিস" ব�ল চ�ল �গল



�ভ। দরজা ব� করল িহয়া।
�বড�ম-টা ম�দর গ�� ভ�র �গ�ছ,
মাদকতা আছ� হ�য় থাকা অ�প
তাকা�লা িহয়ার িদ�ক... �গালাপী
শািড়�ত ও�ক খবু ভা�লা লা�গ..
হায় িহয়া �তামা�ক না খবু স�ুর
লাগ�ছ।
অিভমান জড়া�না কা�া ভরা
�চা�খ ��পর িদ�ক তািক�য় �চাখ
নািম�য় িনল িহয়া।
�ছাট �বলার ব�ু, িতন বছ�রর
��ম তারপর িব�য়।
একিদন িহয়ার মাথায় হাত �র�খ
ব�লিছলআজ �থ�কআর
কখনও smoking বা drink করব



না... কথা িদলাম।
-- ব�স মাথায় হাত �র�খ িম�থ�
বল�ল �তা ব�সআর বাঁচ�বা না
আিম মচুিক �হ�স মজা ক�রিছল
িহয়া।
আজতাই করলাম। ব�ুকর বা
িদকটা ভাির হ�য় �গ�ছ ��পর িক
ভা�ব িহয়ার স�খুীন হ�ব বঝু�ত
পার�ছ না। ছা�দর সব �থ�ক ি�য়
�কাণটায় দািড়�য় ভাবিছল এসব।
হঠাৎ ম�ন হল িহয়া �তা ওর-ই...
িঠক সাম�ল িন�ত পার�ব... আর
ক��ণা কর�ব না এমন কাজ...
িহয়া অ�ক িক��না বল�লও �প
জা�ন িহয়ার খারাপ �ল�গ�ছ।



�ড়মড়ু ক�র ক�র িসিড় িদ�য়
নামল নী�চ, রা�াঘ�র �নই িহয়া
যিদও িদনিলিপ অনযুায়ী এখা�নই
এখন থাকার কথা...বাগা�নও
�নই... না �কা�াও �নই। বাই�র
�গল িক? না �গ�ল �তা �প �ক
ব�ল �যত। ও�দর �ব���মর দরজা
ব�, ঘ�ুর দাড়া�লা �প, অজানা
ভ�য় িশউ�র ঊঠল ও দরজাটা
�ভতর িদ�য় ব�। ধা�া িদল যতটা
�জার িছল শরী�র সবটা িদ�য়...
খ�ুল �গল দরজাটা আওয়াজ
ক�র। িনথর �দহটা ঝুল�ছ ফ�ান
�থ�ক �চাখ �থ�ক গাল �ব�য়
গিড়�য় পড়া জ�লর �ক�না দাগ।



িন�ম�ষর ম�ধ� হাত-পা ঠা�া হ�য়
�গল ��পর, িহয়া-�ক �দওয়া কথা
রা�খিন �প.... তাই জন�ই িক?
িন�জর ওপর রা�গ, ��া�ভ
ল�ায় �ভ�� যাি�ল �প। �চাখ
িদ�য় অ�ঝা�র ঝ�ড় পড়�ত থাকল
অ�। "আমার ওপর অিভমান
ক�র সিত� সিত� চ�ল �গ�ল িহয়া
আমা�ক একা ক�র িদ�য়।"
িচৎকার কর�ত ই�� হি�ল ওর
িক� পার�ছ না, হাত-পা ��লা �ক
�যন ওরআট�ক �র�খ�ছ "�ছ�ড়
দাওআমা�ক আিমও যাব িহয়ার
সা�থ।" ওই ঘর �থ�ক �বির�য়
আস�ত চাইিছল ও িক� �কান



অজানা বাঁধন �যনআট�ক রা�খ
ও�ক, ক� হ�� ��পর িন�াস ব�
হ�য় আস�ছ।
হঠাৎ নরম ঠা�া একটা হাত
কপাল ছ��লা, "উ�ঠ প�ড়া এবার
১০ টা বা�জ।" �চাখ �ম�ল
তাকা�লা অ�প, লাল শািড় প�ড়
ওর পা�শই ব�স আ�ছ িহয়া... সদ�
�ান করা �ভজা চ�ল, মাথায় য�
ক�র একটা িসদঁরু এর িটপ ।
-িক হল িক �দখ�ছা....? আজ
রিববার আমা�ক িন�য় একট�
�বির�য় আস�ব না...? ওই ননু
�লব জুলটা �খ�য় নাও,
হ�াংওভারটা �ক�ট যা�ব িক হ�লা



ও�ঠা না।
িকছ�না ব�লই িহয়া�ক জিড়�য়
ধরল �প, শ� ক�র ওর সবট�কু
িদ�য়।আমা�ক �মা ক�র দাও
িহয়া... আিমআর ক��ণা করব
না... �তামা�ক �দওয়া ��ত�কিট
কথা রাখব.... �ধ আুমা�ক �ছ�ড়
ি�জ ক��ণা চ�ল �যও না।
আর �কানিদন করব না আিম
এরকম �কান িকছ�যা ক� �দয়
�তামায়। ��পর ওপর রাগ হ�লও
�বিশ�ণ ধ�র রাখ�ত পা�র না
িহয়া, ভা�লাবাসাটা ওর রা�গর
�থ�ক অ�নকটা �বশী তাই হয়�তা।
ওরা দজুন �দখল দজুন-�ক



�িতিট �চাখই জ�ল ভরা, এক
�জাড়া অিভমা�নর অন� �জাড়া
আন�া�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



ি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



ও�গা �ন�ছা
আ�সি��

আজ �ায়আটচিলশ বছর
আমরা এক সা�থ চলিছ,
এখনও যখন �তামার ম�ুখ "ও�গা
�ন�ছা" কথাটা �িন,
ম�ন প�র যায় �সই �ফ�লআসা
িদন ��লার কথা। তখনআমার
বয়স পিঁচশ হ�ব আর ত�িম তখন
সদ� একুশ।আমার চাকুরী
জীবনটা ��, আর �তামার
পড়া�শানাটা �শ�ষর প�থ। �দখাটা
িক ভা�ব হ�য়িছল, আজও��
ম�ন আ�ছ।আিমআমার



সাই�কল চ�ড় যাি�লাম
�রাজকার �স িডউিট�ত, সকাল
তখন সা�ড় নটা, ত�িম তখন লাল
পাড় সাদা সািড় প�র আর কা�ধ
�তামার �সই ব�াগটা িন�য়
ক�ল�জর প�থ। �থম �দখা�তই
�তামার �খালা চ�ল, কপা�লর িটপ
আর
�তামার হাঁিস টা আমার মন
�ক�রিছ�লা। �তামা�ক �দখ�ত
�দখ�তই �তা সাই�কল টা িন�য়
গা�ছ ধা�া �খলামআর প�র
�গলাম, ত�িমআমায় �দ�খ একট�
ল�া, একট�ভয় �প�য় চ�ল
�গ�ল ক�ল�জর �ভতর।



তারপর কতিদনই না �পির�য়
�গ�লা, �তামায় একবার �দখার
জন� আিম ঘিড়র কাঁটা িমিল�য়
বািড় �থ�ক �বর হতাম। িকছ�িদন
�তামার �দখা �পতামআর
িকছ�িদন মন কা�লা ক�র দফত�র
চ�ল �যতাম।
ম�ন আ�ছ �তামায় �য �থম িচিঠ
পািঠ�য়িছলাম �তামার বা�বীর
হা�ত? �সটার �কা�না জবাব
অবশ� ত�িম দাওিন।
�তামার �থম জবাব এ�লা আমার
প�ম িক ষ� িচিঠর পর, ��ম
প�ও বলা �য�ত পা�র। �দখা
কর�ত এ�ল ত�িম �থমবার �সই



�তাষ�া নদীর ধা�র, �তামার ক�লজ
ছ�িটর প�র। িকছ�বল�তই পািরিন
আিম, বঝু�তই পারিছলাম না িক
বল�বা। ত�িম ভয় জড়া�না কাঁপা
কাঁপা আওয়া�জ বল�ল
"আিম এই সব কর�ত পার�বা না,
বািড়�ত মান�ব না।" �সট�কু ব�ল
চ�ল �গ�ল আরআমার রা�তর
ঘমু �শষ। �তামারই কথা ম�ন
আস�তা বারবার আর �তামার
মখু টা ভাস�তা �চা�খরআইনায়।
আবার �দখা হ�লা আর িধ�র
িধ�র �দখা টা �ব�ড় �গ�লা।
লিুক�য় �দখা করারও একটা
আলাদাই আন� িছল ব�লা?



ক�তা িম�থ�ই না ব�লিছ বািড়�ত
আর কতবার �য িডউিট কামাই
ক�রিছ তার িহ�সবই �নই। ত�িমও
কম ক�লজ কামাই করিন, আর
বািড়�তও কম িম�থ� বলিন। এই
ভা�ব �� হ�লা আমা�দর গ��া,
গ��া আমা�দর ভা�লাবাসার।
িঠক �দড় বছর পর �তামার
বািড়�ত িব�য়র পা� �দখা ��
হ�লা,
আরআমা�দর ম�ন িবর�হর ভয়,
ত�ব ভগবান হয়ত সা�থ িছ�লা
আমা�দর, তাই পিরিচত স�ূ�
পা�ী িহ�স�ব �তামারও স��
এ�লা আমার বািড়�ত।



দ বুািড়�তই স�ক�পাকা হ�লা,
এত �সৗভাগ� বা কার হয়?
িববাহ হ�লা আমা�দর �াবণ মা�স,
�বশ বিৃ� চল�ছ তখন,
�ভদিৃ�, িসদঁরুদান, সাত পা�ক
বাঁধা আমরা দজু�ন এখন।
উিনশ টাকা �চা��া পয়সা মা�
আমার মাই�ন, �চ�য়ও পারতাম না
প�ুরা কর�ত সংসা�রর সব
বায়না। ত�িম তখনআমার সা�থ
িছ�ল, পা�শ িছ�ল হ�য় আমার
সাহারা, কািট�য়িছ সা�থ সব
জিটলতা, জীবন প�থর সব
ফারা। দ বুছর পর বাবাই এ�লা
আমা�দর জীব�ন,



এখন নত�ন দািয়�, নত�ন অধ�ায়,
নত�নআন�আমা�দর ম�ন।
আ�রা দ’ুবছর পর িমঠ� এ�লা,
আ�রা দািয়� �ব�ড় �গ�লা। দজুন
�ক বড় কর�ত কর�ত আমা�দর
জীবনটাই �ক�ট �গ�লা।আজ
এখন ওরাও �া�বয়�, দ’ুজ�নই
িন�জ�দর সংসা�র ব��।
আমা�দর দজুন�কই খবু
ভা�লাবা�স, �দখা�শানা ক�র ম�।
জািনআমা�দর সময় �ায় �শষ,
িকছ�িদনআর বািক �শষ অধ�ায়,
এই অব�ায় মাঝ প�থ ত�িম �ছ�ড়
চ�ল �যও না আমায়। ত�িম এই
ভা�ব িবছানা�ত ��য়ই নয় থা�কা,



�ধ সুকাল িব�কল �চাখ দিুট
খ�ুল আমার পা�ন �দ�খা।
ভা�লা কাট�লা জীবনটা, ত�িম
পা�শ িছ�ল ব�ল,
ত�িম না থাক�ল িক �য হতআমার,
িক বা করতাম �ক জা�ন।
যাওয়ার সময় িন�য় �যওআমায়
"ও�গা �ন�ছা" ব�ল ডাক িদ�য়,
�শষ অধ�ায়টাও পার কর�বা
সা�থ, দ’ুজন দ’ুজনার হা�ত হা�ত
িন�য়।
�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।



অি��
ইিজদলু িমঞা

খুঁ�জ �প�য়িছ�ল �শষ িচিঠটা?
িদন ��ম ফুির�য় আস�ছ,
ত�িম ম�ন রাখ�ল িদন বাড়�ব।
খুঁ�জ �প�য়িছ�ল �শষ �দখা
িস�নমার িটিকট?
ট�ক�রা-ট�ক�রা অনভু�িত ��লা
সময় ম�ুছ �ফল�ব ত�িমআকঁ�ড়
রা�খা আমা�ক।
একবার �শষ ���ন িফ�র �দ�খানা
আ�গর মতন ছ�আ�ছ িকনা?
আিম শয�াশায়ী, �ট�ন িন��
অতীতআমা�ক।



ত�িম একবার এিগ�য় �দ�খানা
�শ�পাও িকনা,
আিম অশালীন �শাক প�ুষ রািখ
সারা শরীরময়।
�তামার ছ� িচরকাল ছ�ছাড়া,
ত�ব আজআমার এই ছ�পতন
িছ�িভ� ক�র িদ�� অি��।
সময় �নই, ত�িম সময় দাওিন ব�ল।
একবার ব�ল �দ�খা ভা�লাবািস
এখ�না,
সব �রাগ ভ��ল িগ�য় ধরা
�দ�বা,�তামার অি��� িমিশ�য়
�ন�বা িন�জ�ক,�শাক িচরকালীন,
ভা�লাবাসাও কিদ�নর নয়।



ছিব ও ভাবনা

ওরা কাজ ক�র....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 ত�িম যিদ চাও ভালবাস�ত
পা�রা,
ত�িম যিদ চাও

কথা রাখ�ত পা�রা।
 কথা��লা বল�ত চাই �ধু
�তা�ক,
না বল�ত পারা �িৃতর
�শা�ক।



 এক-নজ�র �গাটা

স�াহ
�া��র ভার�ত আসার
িদন�ণ িঠক হয়িন এখ�না।
ইমরান খা�নর শপথ অন�ুা�ন
হািজর থাক�বন না অন�ান�
�দ�শর �িতিনিধরা।
 ���ল �াট��ফান ট�াব�লট
ব�বহা�র িন�ষধা�া জাির
কর�লা �া� সরকার।
অস�মর নাগিরক প�ী ইস�ু�ত



�সা�ার হ�লন মখু�ম�ী।
তী� বষ��ণ িবপয�� �দ�শর
িবিভ� রাজ�।
�থম �ট�� একা কু��র মত
লড়�ছন অিধনায়ক িবরাট
�কাহিল।
চীনা ও�প�ন �কায়াট�ার
ফাইনা�ল িস�ু। িছট�ক �গ�লন
�ীকা�।





�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

মধ�বয়সী �ছ�ল�দর ��কর য�-
এই সম�য় সাধারণত ��কর �ধান
সমস�া ি�িত�াপকতা যা হাির�য়
�ক ঝু�ল প�ড়। এজন� ��কর
বয়স ধ�র রাখ�ত িব�শষ য��র
��য়াজন।অি��জন,
আল�া�সািনক, হাইি��কা�য়ি�,
�ফশাল এ���� খবু ভা�লা কাজ
�দয়। এ সময় �চা�খর িন�চ �ফালা



ভাবও �দখা �দয়। শরী�র �ভতর
�কান সমস�া �যমন
সাই�নাসাইিটস বা িকডিনর �রাগ
হ�ল এমনটা হ�ত পা�র। এ����
অবশ�ই ডা�া�রর স�� পরামশ�
করা উিচৎ। এছাড়া �বিশ
পিরমা�ন জল �খ�ল �ক ভা�লা
থা�ক।অ� গরম জ�ল �লবরু রস
ও মধ িুমিশ�য় �িতিদন সকা�ল
খািল �প�ট �খ�ল ভাল ফল
পাওয়া যা�ব। �চা�খর িন�চর �ক
অ�নক পাতলা। তাই ি�ম বা
ম�য়�ারাইজার �লাশন ব�বহার



করা িঠক নয়। ��য়াজ�ন আ�ার
আই ি�ম লাগা�ত পা�রন। মধ�
বয়�সও ��কর য� �নওয়া িব�শষ
জ�ির।



ভ�িমকন�া
পািখর বাসা

অ�প�ার িদন �ভদ ক�র

�ম�ল�ছ ডানা �য ভ�িমকন�া

�স িক পা�ব �কা�না িন�য়তা

ভিবষ��তর �� বনু�ত !
�ভ�বই কি�ত �দয়আতঁ�ক
ও�ঠ আরও একবার।কী জািন

হয়�তা �কা�না এক অ�কা�র

হাির�য় যা�ব জীব�নর পথ।



িঠক �যমন হাির�য়িছল িনভ�য়ার
ম�তা আরও কত ফুল।
তা�দর �তা ঝরার কথা িছল না।
���া�স ছ��ট আসা িকছ�

ম�ুখর �ঢ�ল �দওয়া িবষআর

অনাকাি�ত িকছ�হা�তর

�ক�ড় �নওয়া সম� ���র

অব�শষ ��প িনথর �দহ।
�সই নশৃংস ম�নরআড়া�ল

পা�ব িক িন�য়তা সদ� ভ�িমকন�া?
নািক পাশিবক িন��রতায়



�দয় �ভ�� খান খান ?
জািননা!�ধইু অিন�য়তা।
অশা� সময় থম�ক দাড়ায়

�কা�না এক গিলর বাঁ�ক।
কা�রা আ�া�সর অ�প�ায়
ভ�িমকন�া।
হয়�তা িন�য়তার হাত ধ�র

পিরণত মিহ�হ িম�শ �য�ত চায়
জন��া�ত।



�কা�না এক রমণীর জন�
মহ�দ রা�সল সরকার

রা�ত পাশ বািলশটাই আক�ড়
ধরলাম ।
হয়ত িলখব একটা িচিঠ বা
সাধারণ কিবতা ।
ঘমু উিড়�য় িলখব �কা�না এক
রমণীর জন� ।
আমার জীণ�ম�ন আট�কআ�ছ
যার ছিবটা ।



�কা�না এক সময় ই�� ক�র
িলখ�ত গান ।
ভািটয়ািল স�ুর বা ধার ক�র সরু
মািঝ�দর িকছ�।
ই�� ক�র সাঁওতাল�দর ধারা�লা
বশ�ায় �গ�ঁথ িনয় মন ।
আিম পারিছনা িন�ত �সই রমণীর
িপছ�।
দাদ বু�লিছ�লন কিবতা িলখিব
িচ�া ক�র ।
হা�ত িন�ত পািরস িসগার বা লাল
�ইি� ।



ই�� ক�র আলাপ কির রমনীর
সা�থ ।
িক� পারিছনা ধরু! ��ম �বাধহয়
িরি� ।
��ম পর�শ কিবআিম, হ�ত পা�র

আমার কিবতার ছ�পতন বা
িচিঠ নগন� ।
আিম কিব রিব নই ত�ব িলিখ ।
স�ুরী �কা�না এক রমণীর জন�।।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) অতীতই গ�ড় �দয় ভিবষ�ৎ এর
রাজপথ।
২) �ু� �ু� �ানই িব� মান�ুষর
পিরচায়ক।

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



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 ৪৮ 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�া
পনীর �পালাও

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণ: : চাল, িঘ, পিনর, িচিন,
ননু, হলদু, কাজ,ু িকসিমস।

�তরীর িনয়ম: �থ�ম পিনর এর
ট�ক�রা ��লা হলদু, লবণ মািখ�য়
িঘ-�ত �ভ�জ িন�ত হ�ব। ভাজা
পিনর ��লা লবণ জল এ রাখ�ত



হ�ব। পিনর ��লা ভাজা হ�ল তার
ম�ধ� কাজ,ু িকসিমস �ভ�জ িন�ত
হ�ব।আধ �স� ভাত কড়াই �ত িঘ
গরম ক�র তার ম�ধ� লবণ, হলদু,
ভাত, কাজ,ু িকসিমস িদ�য় ভা�লা
ভা�ব �ন�ড় অ� ভা�প রাখ�ত
হ�ব পিনর ��লা িদ�য় �ঢ�ক অ�
ভা�প �র�খ িদন। নামা�নার আ�গ
িঘ িদ�য় পির�বশ ক�ন পিনর
�পালাও। �কমন লাগ�লা এই �মন,ু
জানা�ত ভ�ল�বন না িক�।



‘’�খালা আকা�শ’’

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


