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ফিড়ং কথা
�বল বিৃ�পা�ত �করালায় বন�া,
অন�িদ�ক ভ�িমক�� িবপয��
ই��া�নিশয়া। ঘ�র-বাই�র �যন
এক িবপয�য় ঘিন�য়�ছ পিৃথবী�ত।
িকছ�িদনআ�গ উ�রব��ও িছল
খারাপ অব�া। যিদয়ও এখ�না
িকছ�নদী�ত র�য়�ছ হলদু
সং�কত। �ঘার বষ�াকাল যা�ক
ব�ল।



িনরাপদ সড়ক
�পন কুমার রায়

খব�রর িশ�রানাম-
রা�া ব�, রা��র �মরামিত
চল�ছ।
আপনার �চা�খ পড়�তই িভমিড়
খা�বন
বল�বন, এআবার �কমন পথ
অব�রাধ !
ম�ন ম�ন ভাব�ছন সাম�ন হয়�তা
রা�ার �বহাল দশা।
তত��ণ আপনার না�ক র��র
�সাদা গ��র ঝাঁঝ লাগ�ছ,
আপিন পা বাড়া�লই অবশ�ই,



�িক�য় যাওয়া র��র খ�য়ির
র�ঙর চাপ চাপ দাগ �দখ�ত
পার�বন রা�ায়!
পা বাড়া�তই ��াকা�ড��লখা
�চা�খ পড়�ব-
যিদ ত�িম ভয় পাও,ত�ব ত�িম �শষ।
যিদ ত�িম ��খ দাঁড়াও, ত�ব ত�িম
বাংলা�দশ।
এবার িন�য়ই পা না চািল�য়
ভাব�বন,
��াকাড�টা সিঠক, না বাংলা�দশ?
আপিন ধা�র �য মানিবকতা
ব�ক িদ�য়�ছন
আজ �থ�ক একট�একট�ক�র
�শাধ করার �চ�া �� ক�র�ছন,



আপনার ম�তা আিমও �চ�া ��
ক�র িদ�য়িছ
ততিদ�ন হয়�তা রা�া খ�ুল যা�ব
িক� রা��র �মরামিত তখনও
চল�ব।
�কান সীমানাই �ঘালা জল ধ�র
রাখ�ত পা�র না ;
সব��ই জল �ঘালা ক�র ব�বসায়ী
ধীবর মাছ ধর�ত �ন�ম প�র।
�যমন �রশন �দাকানদার সকাল
সকাল ঘমু �থ�ক উ�ঠ
খ��র না আসার জন� দ�ৃ
�দবতার উ�দ�শ�
ধপু �ালায় !
ওরা হয়�তা বল�ব, মতৃ��টা



দভু�াগ�জনক !
রা�া তািল মারা হ�য় �গল
আপিন �হাচট �খ�ত �খ�ত হাঁট�ত
থাক�বন।
তাই ব�ল িকআপিন -
িনরাপদ সড়ক চাই�বন না ?

তািলমারা প�থ �া��, িশ�া এবং
আপনার চাওয়া পাওয়া িনরাপদ
নয়,
িডিজট�াল তখন, শ� �ঘা�ষর
মখু �ঢ�ক যায় িব�াপ�ন।



নীিল�য় িদও
জাহা�ীর �হা�সন

উদাসীন মন, চািরিদ�ক ঝমঝম
বিৃ�রআওয়াজ
ওই দ�ূর �দখা যায় দ-ুএকটা
ল�া��পা��রআ�লা।হঠাৎ সব
আ�লা িন�ভ িগ�য় �ধ আুকা�শ দু
-একবার িবদ�ু�তর ঝলকািন।
ত�িম �য রা�া ধ�র বািড় �ফ�রা,
�সই গিলর �মা�ড় আজও দাঁিড়�য়
আিছ। মা�ঝ মা�ঝ ভীষণ ভয়
কর�ছ জা�না, িবদ�ু�তর ঝলকািন
আমার এ�কবা�রই সহ� হয়না,
তার উপর রা�ু�স কা�লা �মঘ,



প�ুরা আকাশ �ঢ�ক িন�য় পিৃথবীর
ব�ুক মতৃ��ঘ�া বাজা��।
আজ�কআবার ছাতাটা িন�য়
আসা হয়িন, ঐ দ�ূর একটা যা�ী
�তী�ালয় �দখ�ত পাি�। �বশ
ক�য়কবার �ভ�বিছলাম ওখা�ন
িগ�য় একট�আ�য় িনই। িক�
�তামার বািড় যাওয়ার রা�াটা �তা
এই িদ�ক। একট�িনরাপদ
আ��য়র জন�আজ�ক যিদ
�তামার চাঁদমখু খানা িমস ক�র
�ফিল।
প�ুরা আকাশ কা�লা �ম�ঘ �ঢ�ক
�গ�ছ।আকা�শর চাঁদ খানাও �তা
আজ�ক �দখা যা�� না। এখন



যিদ �তামার মখু খানাও িমস ক�র
�ফিল তাহ�ল িক প�ুরা রা�ত
আমার অ�কার যা�ব না ব�লা?
আজ�ক না হয় একট�খািন িবপদ
মাথায় িন�য় দাঁিড়�য় থাকলাম।
আজ �তামার একট��দির হ�য়
যা�� না? আকা�শর মিতগিত
ভাল �ঠক�ছ না, আ�া ত�িম ছাতা
িন�য় এ�স�ছা �তা! আর ওই �য
�তামার বা�বীটা িক �যন নাম? ও
এ�স�ছ আজ�ক, নািক �সিদ�নর
মতআজও একাই এ�স�ছ ত�িম
পড়�ত?
�তামার নীল রং ি�য় ব�ল �তামার
জন� দ�ুটা নীল ঝুম�কা এ�নিছ,



ওই �য নীল শাড়ীটা, ওটার স��
পড়�ব দা�ণ মানা�ব িক�
�তামায়। সাম�ন ক�ল�জর নবীন
বরণ উৎস�বর িদন এই নীল
ঝুমকা দ�ুটা নীল শািড়র স��
প�ড় এ�সা, একট��দখ�বা �কমন
লা�গ �তামায়।
যাক বাবা! বাঁচা �গ�লা অ�ত
ল�া��পা��রআ�লা ��লা �তা
�ল�লা।ঐ�তা কা�লা �মঘ ��লা
�দখিছ স�র �গ�ছ, আকাশটাও
একট�সহায় হল �দখিছ। হ�ব না
�কন বল, জা�না �তামার মত
পিৃথবীর ও নীল রং খবুই ি�য়
িছল। তাই�তা �স আকা�শর



নীল�ক ভা�লা�ব�স িন�জও �সই
নীল �ম�খ িন�য়�ছ তার শরী�র।
কই তখন �তা আিম তার ���ম
ব�াঘাত ঘটাই িন তাহ�ল আমার
�বলায় �কন ঘট�ব বল।

আমারও মা�ঝ মা�ঝ ই�� হয়
�তামার সম� নীলআিম শরী�র
�ম�খ িন�য় নীিল�য় যাই। তা�ত
�তামার নীল ফুির�য় যা�ব না।
বরং আ�রা বাড়�ব, সিত�
ভা�লাবাসা ��লা এরকমই হয়,
ত�িম যিদ উজার ক�র কাউ�ক
দাও তা�ত �তামারটা আ�রা বিৃ�
পা�ব। ত�িম �দ�খা আকা�শর



নী�ল পিৃথবী নীিল�য় �গ�ছ, িক�
আকাশ নীল হীন হ�য় �গ�ছ িক?
আ�াআজ�ক �তামার আস�ত
এত �দির হ�� �কন? গতকাল�ক
আিমআিসিন ব�ল আমার ওপর
রাগ ক�র অন� রা�া ধ�র বািড়
িফর�ছা নািক? আিমআস�ত
�চ�য়িছলাম জা�না, িক� �র
ক�র�ছ ব�ল �জার ক�র মা ঘ�র
আট�ক রাখ�লা। বললআজ�ক
আর বাই�র �য�ত হ�ব না শরীরটা
ভা�লা না �তার।িক কর�বা ব�লা
মা�য়র অবাধ� �তা হ�ত পািরনা।
ওই �তা �দখ�ত �প�য়িছ
�তামা�ক।ঐ নীল ছাতাটা �তামার



না? হ�াঁ িঠকই ধ�রিছ।আজ�ক
�তামা�ক খবু �া� লাগ�ছ।
এমিন�তই অ�নক �দির হ�য় �গ�ছ
�তামার আিমআরআগ বািড়�য়
কথা বল�ত �গলাম না।আজ�ক
বরং ত�িম চ�লই যাও, বািড় িফ�র
িজির�য় িনও।আিম কাল�ক
আবারআস�বা খন।
মি�কা বািড়র িভত�র �ঢাকার পর
আিমও উ��া প�থ হাঁটা ��
করলাম, বািড়র উ���শ�। হঠাৎ
মািন�কর সা�থ �দখা। "িক�র
এিদ�ক �কাথায় �গিছস িমিল �ক
বািড় �পৗ��ছ িদিল ম�ন হ��। তা
�কমনআিছস বল? িমিল �কমন



আ�ছ?"
"ভা�লা আিছআমরা। িক� ত�ই
িক করিছস এখা�ন? আর �তার
এই নীল শাট�টা ছাড়া িক অন�
�কা�না জামা �নই �র? আজকাল
�তা�ক মা�ঝ মা�ঝই এখা�ন
দাঁিড়�য় থাক�ত �দিখ, এখ�না িক
মি�কার জন� �রাজ এখা�নই
দাঁিড়�য় থািকস নািক? তা কতদরূ
এিগ�য়িছস? কথা ব�লিছস �তা
আজ�ক?"
"ত�ই �য িক বিলস না।আরজামা
থাক�ব না �কন। নীল রং মি�কার
খবুই পছ�,তাই..। হ�াঁ এখা�নই
দাঁিড়�য় থািক �রাজ বল�ত পািরস,



যিদ একিদন ও না �দ�খ তাহ�ল
ম�ন ম�ন ভাব�ব আিম ও�ক
ভা�লাবািস না তাই না। না এখ�না
কথা হয়িন �র, আজ�ক বলতাম
িক� খবুই �া� ম�ন হি�ল, আর
অ�নক �দিরও হ�য় �গ�ছ তাই
আিমআর �দির করলাম না।
কাল�ক কথা বল�বাই �দিখস।"
"সিত� ত�ই পািরসও ব�ট কিবর,
�সই কতিদন ধ�র ��ন আসিছ
�তার ম�ুখ মি�কার কথা,আজ
পয�� একটা কথাও বল�ত পারিল
না। কাল কাল কর�ত কর�ত
�দিখস �কা�না িদন অন� �কউ
ব�ল �দ�ব, আর মি�কা তার হ�য়



যা�ব। �তার দারা িকছ�হ�ব না
বঝুিল। কমপ�� কথা �তা বল,
�তার ম�নর কথাটা জানা, �দখিব
ও িঠকই হ�াঁ ব�ল �দ�ব।"
"না �র থাক। যিদ ওআমার কথা
��ন আমার উপর �খ�প যায়।
এখন �তা মা�ঝ ম�ধ� তাকায়
আমার িদ�ক, প�র যিদ তাকা�না
ব� ক�র �দয়।আর যিদ ওর
বাবা�ক ব�ল �দয় না, তাহ�ল �তা
ওর বাবা আমার এ পাড়ায় আসাই
ব� ক�র �দ�ব। ত�ই �তা জািনস
ওর বাবা ক�তা �ভাবশালী
ব�ি�?"
"�ম জািন �তা।আ�া ভাই থাক



তাহ�ল আিমআসলাম, আমার
আবার একট��দাকা�ন �য�ত হ�ব
িমিলর জন� এক�জাড়া ঝুম�কা
িকন�বা, কাল�কআমা�দর
ির�লশনিশ�পর একবছর
পিূত�।িমিলআবদার ক�র�ছ ওর
নািক একটা �গালাপী র�ঙর শািড়
আ�ছ িক� ঝুম�কা �নই �সটাই
আমা�ক িন�ত ব�ল�ছ।"
"আ�া"
আমার িক মি�কা�ক বলা উিচত
�য আিম ও�ক ভা�লাবািস? না
মািন�কর কথা �শানা যা�ব না।
তাহ�ল আমার ির�লশন ��
হওয়ায়আ�গই �শষ হ�য়



যা�ব।ওর �তা মাসখা�নক এর
�বিশ একটা ির�লশন ও �টকসই
হয় না।আর ও এ�স�ছ আমা�ক
সা�জশন িদ�ত।আর ব�ল িদ�লই
যিদ ও না ক�র �দয়, তাহ�ল �তা
সবিকছ�ই �শষ, বরং না বলাই
ভা�লা।
এিকআবার বিৃ� �� হ�য় �গল।
সিত� আকাশ টা খবুই
খাম�খয়ািল হ�য় প�র�ছ
আজকাল। কখন �য িক ক�র
িন�জও ব�ুঝ উঠ�ত পার�ছ না।
আ�াআকা�শর নী�ল �য পিৃথবী
নীিল�য় �গ�ছ কইআকাশআর
পিৃথবীর �তা এক হয়িন।আমরাও



�তা আকাশআর পিৃথবীর ম�তাই
এ�ক অপর�ক ভালবাস�ত পাির।
তাহ�ল আমার িক মি�কার সা�থ
এক হওয়াটা খবুই জ�ি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

�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।



িব�শষ �ঘাষণা
আগামী ১৯�শআগ�, ২০১৮আমা�দর
সক�লর ি�য় অনলাইন ম�াগািজন �নট
ফিড়ং ৫০ সংখ�ায় পদাপ�ণ কর�ব। ৫০
সংখ�ার জন� িব�াপন পাঠানআপিনও।
পাঠান-
Whats App বা Mail এ
>Whats App- 7501403002
>Mail Id- netphoring@gmail.com

িব�াপন পাঠান ১৪ইআগ��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 ��...।



একলা আিম
িশবানী মখুািজ�রায়

চল না �র ভাই,মা�ঠর পা�র
ফিড়ং ��লা �যথায় আ�ছ
ডানা দ�ুটা �জার �স ধ�র
উিড়�য় িদই ওই নীলআকা�শ।
চল তাহ�ল ঘ�রর পা�ন
�যথায় আমার পতু�লআ�ছ
পতু�ল �খিল মন �য খ�ুল।
�খল�ত �খল�ত দপুরু এল
তারপ�র �য িব�কল হল
আকাশ ভ�র
�বল �ব�গ ঝড় উঠল।
ঝড় থামল ঝড় থামল



আমার পতু�ল �কাথায় �গল?
দ.ূ....�র �কাথায় হাির�য় �গল।
তাই�তা আিম একলা �র আজ
�খাঁজ খব�র �নই �কা�না কাজ।
সাম�ন �দিখআমা রািত
িনকষ কা�লা �নই �য বািত
সমূখু পা�ন এিগ�য় চিল।
একলা আিম
একলা আিম।



হঠাৎ ঝড়
পািখর বাসা

সারািদন �বল বিৃ�র পর স�ব
আকাশটা একট�দম ধ�র�ছ।
�জ��র �চ� তা�প হাঁসফাঁ�সর
পর এই বিৃ��ত �যন �ি��ত �াণ
িফ�র এ�স�ছ। দি�ণআকা�শ
জমাট বাধা �ম�ঘ আজ �যন
একট�তাড়াতািড় স��� �ন�ম�ছ।
�পসা �কালবািলশটা িন�য়
�হড�ফা�ন গান �শানায় ব��-
"আমার সারাটািদন �মঘলা
আকাশ বিৃ� �তামায় িদলাম �ধু
�াবন স��াট�কু �তামার কা�ছ



�চ�য় িনলাম"। গান �ন�ত �ন�ত
�পসার ম�ন প�ড় �ফ�লআসা
�তইশটা বছর �যখা�ন িছল নানা
�িৃত,আ�বগ,��,আশা ভরসা।
এস�বর ম�ধ�ই সব�চ�য় ভরসার
হাত িছল অিমত।অিম�তর সা�থ
কাটা�না িতনিট বস� �যখা�ন
িছল �পসার িব�াসআর
ভা�লাবাসা যা ছয় ঋত�র সা�থ
িম�শ ভিবষ��ত একসা�থ পথ
চলার �িত�িত�ত আব�
হ�য়িছল। িক� হঠাৎ একিদন সব
উ�ব �গল কাল�বশািখর ঝ�র।
অিম�তর জ�িদ�নর ফুল িকন�ত
িগ�য় পথ দঘু�টনায় হারা�ত হয়



একিট পা আর তখিন ধরা প�ড়
অিম�তর িম�থ� ভা�লাবাসার
নাটক। �পসা তার জীব�নর
িদনট�কু িদ�লও অিমত িক�
স��াট�কু �দয়িন। �সই �থ�ক তার
জীব�নর একমা� স�ী �াচ।্
�তািরত ভা�লাবাসার কথা �ভ�ব
�পসার �চা�খর �কাণ �ব�য় ঝ�র
প�ড় এক �ফাটা জল যার সা�ী
�কবলমা� �কালবািলশ। এিদ�ক
�হড�ফা�ন �ব�জ ও�ঠ নত�ন সরু।



ছিব ও ভাবনা

ঘ�র ও বাই�র....



িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।
পরমাণ কুিবতা

 িকছ�কথা ম�ন �তা�ল
�ঢউ,
পাশ-�ফরা�না ভা�লাবাসা
�বা�ঝ না �কউ।
 আড়া�ল-আবডা�ল �ধু
�তা�ক চাই,
ভা�লাবািস �তা�ক িক ক�র
�বাঝাই...।



 এক-নজ�র �গাটা

স�াহ
ই��া�নিশয়ায় ভ�িমক��
িনহত শতািধক।
ইমরান খা�নর শপথ অন�ুা�ন
হািজর থাক�ত পা�রন
গাভাসকার।
 চ�ল �গ�লন িড এম �ক �ধান
এম ক�ণািনিধ, �শাক��
তািমলনা�।
অস�মর নাগিরক প�ীর



চ�ড়া� তািলকা �কািশত হ�ব
জানা�লন রা�জ�র মখু�ম�ী।
তী� বষ��ণ িবপয�� দি��ণর
রাজ� �করালা।
 ি�তীয় �ট��র �থম ইিনং�স
ব�ািটং িবপয�য় ভার�তর।
চীনা ও�প�নর ফাইনা�ল
মাির�নর কা�ছ �হ�র �গ�লন
িস�ু।





�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

�ছ�ল�দর চ��লর য�-
যিদও স�ুর ল�া চ��ল �ম�য়�দরই
এক�চিটয়া অিধকার আ�ছ। ত�ব
চ�লহীন প�ুষও কারও কাম� হ�ত
পা�র না। নারী প�ুষ ��ত��কর
কা�ছই চ�ল শরী�রর একিট
অত��আকষ�ণীয় অংশ। তাই
িনয়িমত চ��লর য� �নওয়া
��য়াজন। চ��লর িনজ� �কান



র�নালী �নই। ��কর পিু� �থ�কই
চ�ল পিু� পায়।আরআমরা
�িতিদন �য খাবার খাই তা
�থ�কইআমরা এ পিু� �প�য়
থািক। তাই স�ুর চ��লর
অিধকারী হওয়ার জন�
প�ুষ�দরও খািনকটা ক� কর�ত
হয়। চ��ল িনয়িমত �তল �দওয়া,
চ�ল শ�া� কুরা, কি�শিনং করা
খবুই জ�ির কাজ।আর যিদ
স�ব হয় ত�ব স�া�হ অ�ত
একিদন চ��ল �ম�হিদ ব�বহার
কর�ল উপকার পাওয়া যা�ব।



সদুশ�ন প�ুষ মা�নইআমরা বিুঝ
স�ুর �ক, স�ুর চ�ল, স�ুা���র
অিধকারী একজন।আর এ সব
িকছ�র জন� ��য়াজন িনয়িমত
য�, পির�ার পির��তা, পিরিমত
আহার ও ভা�লা ঘমু।

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



অপরািজতা
�ভ কম�কার

নীলরঙা ওইআকাশত�ল

�কান এক ভ� অ�ািলকার

�াচীর �ব�য় ওঠা এক লতা�না
গা�ছ

জািনআজও ত�িম ফু�ট র�য়ছ

এক স�ুর ফুল হ�য়;
গাঢ় নীল �ঘামটা িদ�য়

ম�নাহরা মখুটা �ঢ�ক



জািন ত�িমআজও লিুক�য় আ�ছা

�কান এক সবজু পাতার আড়া�ল।
অপরািজতা,
ওই পাতার আড়াল �থ�ক

আজও িক �তামার �চা�খ প�ড়
�সই �াণীিট�ক-
�য একিদন �তামার এই লতা�না
গা�ছ এ�সিছল

�ঁ�য়া�পাকা হ�য়;
ওর িব�ষ �শষ ক�র িদ�য়িছল
�তামায়,



ত�িম িব� িুব� বুািলকণার ম�তা

ঝ�ড় প�ড়িছল যার �ছাঁয়ায়?
�দখ �সই �ঁ�য়া�পাকা

আজআবার িফ�র এ�স�ছ
�তামার কা�ছ;
িচন�ত �প�রছ তা�ক?
�সই িবষধর �াণীিট-
একিদন যা�ক তািড়�য় িদ�য়িছ�ল
ত�িম

এই �কামল লতা �থ�ক।
�সিদন িক সিত�ই �বা�ঝািন ত�িম



কতটা ভা�লাবাসত ও �তামায়?
নািক এসকলই িছল �কবল ছলনা?
আজও �তা কত �জাপিতআ�স,
এ�স জিড়�য় ধ�র �তামায়-
মধ �ুপ�লই উ�ড় যায় ওরা কতদরূ;
ও�দর �তা িকছ�বলনা!
একবার মধ ফুু�রা�ল

ওরা �তা আর িফ�রও �দ�খনা
�তামার িদ�ক,
তবওু িকআজ ওরাই ি�য়
�তামার কা�ছ



�সই স�ীহীন �ঁ�য়া�পাকার �থ�ক?
আজত�িম এক স�তজ সবজু
লতায়

ফু�ট আ�ছা এক স�ুর ফুল হ�য়;
কাল হয়�তা �তামার এই �সৗ�য��
উ�ব যা�ব,
ফুল �থ�ক ফল, তারপর বীজ-
চাড়া হ�য়

�ত�াবত�ন চল�তই থাক�ব
�তামার,
িক� এই িনঃস� �াণীিটর কথা

ত�িম িক �ভ�বছ একবার?



আজও িনঃস� �জাপিত হ�য়

�তামার কথা �ভ�ব আর ব�সনা
�কান ফু�ল;
কত দভু�াবনা আজ ওর ম�ন-
কী �যন �তামার ম�তাই যিদ

অন�রাও ও�কআবার �দয়
তািড়�য়।
তাই �স আজ ঘ�ুর িফ�রই সময়
কািট�য়

য� ক�র �তামার নামিট লিুক�য়
রা�খ আবার

ওর ভ� �দ�য়।



সিত�ই �স ভা�লাবাসত �তামায়,
যা ত�িম �কা�নািদনই বঝু�ত
পা�রািন;
ওর ভা�লাবাসা িদ�য় ত�িম তাই

�সিদন ও�কই হাির�য়িছ�ল।
ভ� অ�ািলকার পা�শ ব�স আজ

�সকথাই ভাবিছআিম-
�ছা� একিট ফুল হ�য়ও

সিত�ই 'অপরািজতা' ত�িম!



�সিদন রা�ত
অিভিজৎ দাস

আজ�কআিম বলিছ �শা�না
এমন এক �ান।
�যখা�ন মানষু খায় ঘাস, আর গ�
গায় গান।।
�সথা মািট�ত জ�ম �মঘ, আর
আকা�শ ও�ড় ধ�ুলা।
প�ীরা সব কলা খায়, আর �ম�ঘ
হািতর ঝাঁক ��লা।।
মা�ছরা �সথা মািট�ত �খ�ল,



মান�ুষর ঝাঁক জ�ল।
মানষু�ক �সথা বড়িশ �গ�থ
মা�ছরা িছপ �ফ�ল।।
রা�ত �সথা সযূ ও�ঠ, িদ�ন চাঁ�দর
আ�লা।
আকাশ �সথা সবজু, আর গা�ছর
পাতা কা�লা।।
�সইখা�ন�ত বাঘ ভীত হয়
হিরণ��লা �দ�খ।
আর প�ুষ �সথা ভীত হয়
মিহলা�দর-�ক �দ�খ।।
ঘিড় �সথা দাঁড় বায়, �নৗকার কাঁটা



ন�ড়।
আকাশ �থ�ক পাতা প�র, আর
গা�ছ বিৃ� ঝ�ড়।।
পাগ�লর ম�তা মজার কথা বলব
কত হায়।
ঘমু �ভ�ঙ উ�ঠ �দিখ �ভার হল
�ায়।।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) নিুড় পাথর িন�জ�ক হারা�না-র
ভয় পায় না,
িক� হাির�য় �গ�ল সক�ল
আপ�শাস ক�র।
২) িন�জর কত�ব� স��ক�
সক�লর স�চতন থাকা উিচৎ।



আ�া�দআটখানা

িশ�ক- বল �তা ফিটক শ�
কা�ক ব�ল?
ফিটক- ( �া�সর বাই�র এ�স
���লর িট�নর চা�ল পাথর িদ�য়
স�জা�র িঢল �ম�র ) এটা�কই
শ� ব�ল স�ার।



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 ৪৯ 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�া
�প�ঁপর ���া

পািঠ�য়�ছন- ডািলয়া রায়

উপকরণ: একিট মাঝাির
সাই�জর �প�ঁপ পাতলা ক�র �ছাট
�ছাট ক�র কাটা, দ�ুটা উ��
চাকচাক ক�র কাটা, হাফ কাপ
স�ষ��তল ,লবন (�াদ
অনযুায়ী),হলদু (এক চামচ),
ডা�লর বিড় ৬টা, নার�কল �কারা



২ �টিবল চামচ, আদা বাটা ১
�টিবল চামচ,�পা� বাটা ২ �টিবল
চামচ, িচিন ১চামচ, িঘ ১ �টিবল
চামচ, একিট �তজপাতা, হাফ চা
চামচ রাঁধিুন।

�তরীর িনয়ম: সবার �থ�ম গ�া�স
কড়াই বিস�য় তার ম�ধ� িতন
চামচ সর�ষ �তল িদ�ত হ�ব।�তল
গরম হ�ল আচঁ কিম�য় তার ম�ধ�
�ক�ট রাখা উ� িদ�ত হ�ব, এর
ম�ধ� সামান� লবণআর সামান�
হলদু িদ�য় বাদামী রঙ ক�র



�ভ�জ �নব। তার ম�ধ� �ক�ট রাখা
�প�ঁপ-��লা িদ�য় �াদ মত লবণ
আর পিরমাণ ম�তা হলদু িদ�য়
�ন�ড় িন�য় হালকা �ভ�জ িন�ত
হ�ব। হালকা ভাজা হ�ল তার ম�ধ�
পিরমাণ ম�তা জল িদ�ত হ�ব।
এমন পিরমা�ণ জল িদ�ত হ�ব
�যন �প�ঁপ �িল �স� হয়। কড়াই
�ঢ�ক িদ�য় িতন �থ�ক চার িমিনট
িমিডয়ামআ�ঁচ রা�া কর�ত হ�ব।
মা�ঝ মা�ঝ ঢাকনা খ�ুল �ন�ড়
িন�ত হ�ব। �প�ঁপ অ�ধ�ক �স�
হ�ল নািম�য় িন�ত হ�ব। এরপর



একিট কড়াই বিস�য় তার ম�ধ�
িতন চামচ সর�ষ �তল িদ�য় গরম
হ�ল আচঁ কিম�য় িদ�য় একিট
�তজপাতা আর হাফ চা চামচ
রাধনুী �ফাড়ন িদ�ত হ�ব। হালকা
ভাজা হ�ল ডা�লর বিড় �িল িদ�য়
লাল ক�র �ভ�জ িন�য় এর ম�ধ�
আদা বাটা, রাঁধিুন বাটা, �পা�
বাটা, নার�কল �কারা আর
সামান� জল িদ�য় হালকাভা�ব
কিষ�য় িন�ত হ�ব। খবু �বিশ
কষা�ত হ�ব না। হালকা কষা�না
হ�ল এর ম�ধ� অ�ধ�ক �স� ক�র



রাখা �প�ঁপ-��লা িদ�য় িদ�ত
হ�ব। তারপর মশলার সা�থ �প�ঁপ
��লা�ক ভাল ক�র �ন�ড় িমিশ�য়
িন�য় �ঢ�ক িদ�ত হ�ব। ৫ িমিনট
রা�া কর�ত হ�ব। মা�ঝ মা�ঝ
নাড়া িদ�ত হ�ব, �প�ঁপ �স� হ�য়
�গ�ল এর ম�ধ� িচিন িদ�য় ভা�লা
ক�র �ন�ড় িমিশ�য় িন�য় তারপর
এর ম�ধ� িঘ ছিড়�য় নািম�য় িন�ত
হ�ব। �কমন লাগ�লা এই �মন,ু
জানা�ত ভ�ল�বন না িক�।



‘’ফু�ল-ফু�ল’’

Camera-man of the week-
অিনি�লা �ঘাষ



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


