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ফিড়ং কথা
দা�ণ উ�াদনা ও উৎসা�হ পািলত হল �নট ফিড়ং এর
৫০ সংখ�ায় পদাপ�ণ অন�ুান। দ�ূর-কা�ছর অ�নক
�ভাকা�ী এ�স�ছন, ভা�লাবাসা জািন�য়�ছন, আ�তু
হ�য়িছআমরা।আবার �কউ বা সদুরূ আ�মিরকা, দবুাই,
ইংল�া� �থ�ক ��ভ�া জািন�য়�ছন।আপনা�দর পা�শ
থাকাই আমা�দর অন�ু�রণা �জাগায় �িত মহু��ত�।
এবার �থ�কআ�রা �বশী �লখা-�লিখ িন�য় এ�কবা�র
নত�নআি��ক �কািশত হ�� �নট ফিড়ং। �লখক-
�লিখকা,পাঠক- পািঠকা সবাই পা�শ থাকুন এভা�বই।
সারা িব�� �নট ফিড়ংআজ সমাদতৃ যা স�বপর
হ�য়�ছআপনা�দর ভা�লাবাসা�তই।জ�ল থা�ক
জলফিড়ং, ঘা�স থা�ক ঘাসফিড়ং, �নেট �নেট ঘেুর
�বড়ায় �নট ফিড়ং...



সি��ণ

�পন কুমার রায়

আিম এমন এক যগু সি���ণ দাঁিড়�য়আিছ,

হত�া, আ�হত�া ব�ল চািল�য় �দওয়া হ��

এখা�ন মতৃ��র �িত�যািগতা চ�ল

কার কয়টা মতৃ��...!

অযথা বাকিবত�ায় জিড়�য় পিড়

কথা বলা ব� ক�রা,

তার �চ�য় চ�লা

গতরা�ত িন�খাঁজ ভাই�ক খুঁ�জ �বর কির |

ঐ �তা �সিদন গণত��র অিধকার �াধীনতার িদ�ন

গণত��র �তিব�ত �দহ পাওয়া �গল,

�রললাই�নর ধা�র -

সবজু ঘা�সর উপ�র লাল লাল �চাখ

র� ��ষ �নয় �ততায় সবজু রঙ !



ভ�য় থরথর, অনবরত �ব�ড় চ�ল নাড়ীর��ন |

সবজু ঘাস িলকিলিক�য় বা�ড়, ফুল �ফাটার শ��

পকুু�রর জল স�জা�ড় �ঢউ �তা�ল

গ�জ�ও�ঠ ভাড়া �নওয়া িশি�ত-অিশি�ত �বকার|

�িত�িত ব� িব�ব�কর িব�াসঘাতকতা

�কানিদনও বঝু�ত চায়িন মা�য়র জঠর য�ণা,

আবারও একিট মতৃ�� !

�ল �থ�ক জ�ল, জল �থ�ক ��ল মতৃ �দহ �ট�ন চ�ল

িন��প স��া তারা ভ�য় ভ�য় িমটিমট ��ল

�ছাপ �ছাপ তরতাজা গরম র�

একট�প�রই �িক�য় হ�ব িববণ�!

ম�ুছ যা�ব �ীর িসদঁরু

অবঝু িশ� মতৃ শরীর �ব�য় �ব�য় একট�চ��ন �খাঁ�জ,

মা�য়র �চা�খ রাতজাগা �ভা�রর িশিশর অধঃ��পন|

ঐ �দখ �ভ�র �চা�খ-মখু সাদা অপরািজতার ম�তাই
হািস খিুশ।



সম� শরী�র গ�িবহীন ফু�লর সভুাষ

মতৃ আ�া �ড�ক বলল –

অধ�মতৃআ�া�ক, আমরা �তা ভাই

বললঃআমরা উভয়ই িশি�ত �বকার !

এিদ�ক এ�সা -

আমরা ব�নর বাই�রর জা�নায়া�রর মতৃ�� চাই |

মডান�য�ুগ আসা

অিন�মশ পি�ত।

মানষু এখন এতই উ�

কর�ছ ‘হানাহািন’,

ভ�তা সব ভ��ল িগ�য়



িন�জ�ক ভাব�ছ �ানী�িন ।

এ-ভা�বই �তা এিগ�য় যা��,

হ�� মডান�যগু।
তাই�তা সক�ল ২৫ �শ �বশা�খ

কর�ছ ফ�টা �ট।

উ�িত িক এতই হ��,

ভ�লিছ ��া ভি� ।
িব� কিব�ক স�� িন�য়

�ফসব�ুক ফ�টা ছাড়িছ।
জািননা এটা ��া নািক

গভীর ভা�লাবাসা।

হয়�তাআমার �বাঝার ভ�ল,

নয়�তা মডান�য�ুগআসা।



এভা�বও ভা�লাবাসা যায়

ল�িজতা দাশ��

দী�র ডায়িরর পাতায়….

কাল মানািল�ত এ�স �পৗ�ছলাম, আিম দী�, দী� রায়।
আর পাঁচটা বাঙালী আজ মহাঅ�মী পালন কর�লও
আিম শহর এর বাই�র শহর ছািড়�য়, কারণ এখন
কলকাতাআমার কা�ছ �ধ �ুধাঁয়ার �ারা দিূষত শহর
নয় বরং �িৃতর �ারা দিূষত, ওখানকার বাতাস নয়
�িৃতরা আমার দমআট�ক িদ��। দশ বছর পর এই
�থমআমার �সািহনী�ক ছাড়া দগূ�া প�ূজা তাই পািল�য়
এ�সিছ শহর ছািড়�য়। এর প�রর বছর হয়�তাআমরা
�া�ন হ�য় যা�বা, কারণআমা�দর িমউচ�য়াল িড�ভাস�
এর �কসটা �কা�ট�উ�ঠ �গ�ছ। িক� এখা�ন এ�সও
শাি� �নইআিম ও�ক �দখলাম তাও ৭ বছর পর, লা�
�দ�খিছলাম ���লর শতবষ�অন�ুান এআজআবার
�দখলাম ধাবায়।আমার হাত �থ�ক গরম চা চল�ক
পর�লা আর এক বাঙালী শ�ামাি�নী তার �াউন কালার
এর চ�ল��লা সির�য়আমার িদ�ক িবর� হ�য় তাকা�লা,



আিম হাির�য় �গলাম �সই �ম�য়টার মা�ঝ, আ�া এটা
"দািজ�িলং মাউ� এভা�র�" ���লর অিভিষ�া বাস নুা।
হ�াঁ আিম িঠক িচ�নিছ, ওর সব �ভালা �গ�লও ওই �চাখ
দ�ুটা �ভালা যায়না, যা িদ�য় সবসময়আ�ন ঝড়�তা।

আিম তখন �াস ই�ল�ভ�ন পিড়, �সািহনীর সা�থ নত�ন
��ম, �বাড�স এ ভা�লা �রজা� সব িমিল�য়আমার
জীবনআমলু বাটার এর ম�তা এিগ�য় যাি��লা, �সই
সময় ���ল এআস�লা িমস অিভিষ�া বাস,ু ব�ড়া�লাক
বাবা মা এর একমা� �জিদ �ম�য়, বাবা-মা’র সদ�
িড�ভাস�হ�য়�ছ। ওনা�দর নত�ন সংসার এ অিভর
জায়গা হয়িন, হ�াঁ এই না�মই ডাকতাম ও�ক ত�ব ম�ন
ম�ন। ���ল এ�স হা�া �� ক�র িদ�য়িছ�লা এই �ম�য়টা,
�লস ��ক করা ওর �নশা িছল, �রাজ ���ল ও�ক িন�য়
ও�ক িন�য় একটা না একটা গ��গাল �ল�গই থাক�তা।
িসিনয়র�দর অি� �ম�য়টা �ম�রিছ�লা ত�ব হ�াঁ আমার
ম�ুখামিুখ একবারই হ�য়িছল, �যিদনআিম �াস �স�ভন
এর অিভ�ক �থম কাঁদ�ত �দ�খিছলাম, �য �ম�য়র �চাখ
িদ�য় �ঘ�া, �জ�দরআ�ন ঝ�ড় �সই �ম�য়�ক কাঁদ�ত
�দ�খ অবাক হ�য় �গিছলাম। িদনটা িছল ি�সমাস এর
ছ�িটরআ�গআমা�দর �ফয়ারও�য়ল এর, িসগা�রট



�খ�ত ছা�দ �গিছলাম, �দিখ একটা লাল জামা পরা
বা�া �ম�য় কাঁদ�ছ, আমার পা এরআওয়াজ ��ন ঘ�ুর
তাকা�ত �দিখ অিভ, কাঁদ�ল এত িমি� লা�গ জানতাম
না�তা। িন�জর ভা�লালাগা�ক সির�য় িজ�গ�স
ক�রিছলাম

"িক�র এত রা�ত অন�ুান �ছ�ড় এখা�ন িক করিছস…?”

"আর যাই কির �তামার ম�তা িসগা�রট ফুঁক�তআ�সিন"
�চাখ ম�ুছ সপা�ট জবাব,

"পাকা�মা না �ম�র িন�চ যা…"

"যা�বা না…"

"কাঁদিছস �কন?"..

"ওই চক�লটটা দাও তারপর বল�বা" �সাজা �সািহনীর
�দওয়া চক�লটটা �দিখ�য় �দয়…

"আ�া �ন, এবার বল �হা���ল �কউ িকছ�ব�ল�ছ?"…

" �তামার আমা�ক �দ�খ ম�ন হয় �হা��ল এ �কউ িকছ�
বল�বআরআিম এখা�ন এ�স কাঁদ�বা? �ম�র তার নাক
ফািট�য় �দ�বা",

"আ�রআমায় িদসনা আিম িকছ�কিরিন �তা"…



"�তামার মা বাবা �তামা�ক ভা�লাবা�স?" ক�ন ম�ুখ
িজ��স ক�র অিভিষ�া,

"�স �তা সবার বাবা মাই বা�স"..

"সবাই �তামা�দর ম�তা লািক হয়না, �কা�না �কা�না
�ছ�ল �ম�য় মা-বাবার ভ�লও হয়" ব�ল চ�ল �গিছ�লা
অিভ, না আিম ডািকিন ত�ব হতবাক হ�য় �গিছলাম
এতট�কু বা�া �ম�য়র ম�ুখ এই সব ��ন। প�র
�সািহনী�ক ব�লিছলাম ও �তা �ড�পা �ম�য় ব�ল �হ�স
গিড়�য়িছল, িক� না আিম হাস�ত পািরিন বরং ব�রাত
কা�া �ভজা অিভ�ক �দ�খিছলাম।
ত�ব ভ�িল �গিছলাম সময় এর ��া�ত, কারণ চাকরী,
িব�য় এই স�বর ��া�ত ভ��ল �গিছলাম অিভ�কআর
ওর সা�থ কাটা�না �সই সময়�ক…

�শষবার ওর সা�থ �দখা হ�য়িছল ���লর অন�ুা�ন,
��নিছলাম �কা�না ক�ল�জ চাকরী কর�ছ; �কান
ক�লজ িক ব�ৃা� জানতাম না আর জানার �চ�াও
কিরিন। �ধ ওুআমা�ক �দ�খ �হ�সিছলআিম ি�ত
�হ�স ফম�ািলিট ক�রিছলাম।
তারপরআজআবার �দখা ত�ব এত বছর অিভ
আমা�ক �সািহনীর সা�থ �দ�খ�ছ এই �থমআমা�ক



একা �দখ�লা, ও িকআমা�ক িচন�ত �প�র�ছ? ও িক
এখা�ন থা�ক, নািক ঘরু�ত এ�স�ছ, একা এ�স�ছ না
স�� বরআ�ছ...

একবার িক খুঁ�জ �দখ�বা, জািন না ভগবান িক চায়..

ঘ�ুমা�ত যাই অ�নক রাত হ�লা কালআবার �বর হ�ত
হ�ব, কাল �রাটাং পাস যা�বা ট��ির� বা�স, সারািদন
অ�নক ঘরু�ত হ�ব, যাই ঘিুম�য় পির। (চল�ব)

কািব�কআলাপ

জাহা�ীর �হা�সন

�ধ �ু�ম ক�র�ছা ত�িম

�বা�ঝািন ভা�লাবাসার মাহা�

�দয় দাওিনআমায়

িছ�ল �ধ শুরী�রই ম� ---- নীলা



�দয় �ভ�ঙ�ছ অ�ন�কই

তাই আিম �দয় িদ�ত চাইিন

ব�বার িদ�য়িছআ�গও

ময�াদা তার পাইিন ---- জাহান

�ত�ল-জ�ল এক কর�ল

বঝু�ল না ত�িম বা�বতা

�ক �তামায় ঠিক�য় �গল!

কাঠগড়ায় দাঁড় করা�লআমার সততা ---- নীলা

বা�বতা িঠকই বিুঝ

িমশ খায় না �ত�ল-জ�ল

িম�থ� �িত�িত িদ�য়আমায়

মন �ভ�ঙ�ছ শত �কৗশ�ল ---- জাহান

ত�ব ত�িম বল�ছা শরীর চাওিন?



�ধ �ুচ�য়ছ �দয় খািন

আমারও �দয় �ভ�ঙ�ছ ব�বার

ব�লা আিম �তামার কথা �কম�ন মািন ---- নীলা

আিম �ধ �ুদয় �চ�য়িছ

সা�থ উ�আিল�ন,

�য উ�তা বি� থাক�ব

আমার �দয় �কাঠ�রআজীবন ---- জাহান

বি� ক�র রাখ�ত চাও?

এই �তামার ��ম?

সিত� ভা�লাবা�সা �তা?

নািক �খল�ছা ভা�লাবাসার �গম? ---- নীলা

�খলার ব� অ�নকআ�ছ

মন িদ�য় �খলা নয়

�কউ যিদ তা �তামায় �দয়

অিতয��আগ�ল রাখ�ত হয় ---- জাহান



য� �বা�ঝ না সবাই

হয়�তা ত�িম �বা�ঝা

হ�ন� হ�য় তাই �তা ত�িম

আসল মানষু �খাঁ�জা ---- নীলা

আমার �খাঁজ �শষ হ�য়�ছ

আিম �তামা�ত �প�য়িছ তা

ম�নর বাঁধ�নআট�ক রাখ�বা

�তামায় আিম �য�ত �দব না ---- জাহান



হাল ছািড়স না কন�া�ণ

স�ুভ কু��

এই �য ত�িম-

আ�র হ�াঁ, ত�িম,

�তামা�ক বলিছ ভাই-

নারী�দ�হ খ�ুড়ই খিন,

�কুম কর�ছা-প�ুষ চাই !

জলুমু বিুঝ ! এ� ��া�মা�জাম

�ফলনা ত�ব ?

ওয়াই বিুঝ স�ব�সব�া,

�ভা�গর �বলায় নারী �শা�ব !

�বশ �তা িনয়ম ! �সলাম প�ুষ �তামায় !

�তামার �গ�অ�কা�র-�ম�য়মান�ুষর জামায়।

অন� কা�রার �ম�য় �দখ�লই

ফু�লর মত !



�তামার বউ�য়র

গ�ভ�হ�লই

হায় ভগবান ! আপদ যত !

�তামার ম�ুখই ভারতবাসী

নারীিশ�া, এসব যত

বিুল �শানার �চ�য় -

চাইনা �ছ�ল,

মর�ল প�র,আমার ম�ুখ,

আ�ন �দ�ব �ম�য়।

সিত� বলিছ, আমার মত এক�শা যবুক-

রাজা হ�লই ভা�লা ,

কাঁিদস না �র কন�া�ণ - �দিখস �তা�ক,

িঠক �দখা�বা আ�লা।



রািখ ব�েনর ইিতব�ৃ

িব�ম শীল

ভার�তর িবিভ� জায়গায় রািখ উৎসব পালন করা হয়
জািত-ধম�-বণ�িনিব��শ�ষ।মহাভার�ত বিণ�তআ�ছ,
িশ�পা�লর সা�থ য�ু ক�র কৃ��র কবিজ�তআঘাত
�ল�গ র�পাত �� হ�ল পা�ব�দর �ী ��ৗপদী তাঁর
শািড়রআচঁল খািনকটা িছ��ড় কৃ��র হা�ত �ব�ঁধ �দন।
এ�ত কৃ� অিভভ�ত হ�য় যান। ��ৗপদী তাঁর অনা�ীয়া
হ�লও, িতিন ��ৗপদী�ক িন�জর �বান ব�ল �ঘাষণা
ক�রন এবং ��ৗপদী�ক এর �িতদান �দ�বন ব�ল
�িত�িত �দন। ব� বছর প�র, পাশা�খলায় �কৗরবরা
��ৗপদী�ক অপমান ক�র তাঁর ব�হরণ কর�ত �গ�ল
কৃ� ��ৗপদীর স�ান র�া ক�র �সই �িতদান �দন।
অ�ন�কর ম�ত এভা�বই রাখীব��নর �চলন হয়।
রািখ ব�ন �িত বছর �াবণ মা�সর পিূণ�মার িদন পালন
করা হয়। �বা�নরা তা�দর ভাই�দর হা�তর কি��ত
স�ুর স�ুর পিব� সতূা �ব�ঁধ �দয় যা রািখ না�ম
পিরিচত। তারা তা�দর ভাই�দর ম�ল কামনা ক�র এবং
ভাই�য়রা �বান�দর র�া করা �িত�িত �দান ক�র।ঐ
িদন পিরবা�রর সক�ল এক�� িমিলত হয়, িব�শষ



খাবার-দাবার ও উপহা�রর ব�ব�া করা হয় এবং সক�ল
িম�লআন� ফুিত��ত �ম�ত ও�ঠ।
�কান �বান তার ভাই�য়র �কা�না�প ক�, অম�ল সহ�
কর�ত পা�র না। ভাই�য়র ক� দরূ করার জন� �স
সব��ম �চ�া ক�র।অন�িদ�ক ভাইও তার �বান-�ক
পিৃথবী�ত সব�ািধক ��হ ক�র, সারাজীবন তা�ক র�া
ক�র থা�ক।



�নট ফিড়ং এর পাঠক-পািঠকােদর জন�
রইেলা �ভ রািখ পিূণ�মার অেনক �েভ�া।

ছিব ও ভাবনা



�দওয়াল �থ�ক ইিতহাস খ�স খ�স পড়�ছ
শ��া�মাচ�নর ন�ায়।
িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ

পরমাণ কুিবতা



নবীন পিথক

সাহানরু হক

 নবীন পিথক নাও ধ�র�ছ

ল�� পরূ�নর অ�প�া

অ�কা�রআ�লার িদশার

িন�� না �কউ িশ�া ।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 ওয়ািশংট�নর সা�থ মন কষাকিষ ইমরা�নর।

 অ��িলয়ার নয়া �ধানম�ী হ�লন মিরসন।

 �রািহ�া ইস�ু�ত মায়ানমা�রর িবচার চাই�লা
আিসয়ান।

 �কর�লর বন�া�া�ণ িব�দশী সাহায� �ন�ব না ভারত।

 তৃতীয় �ট�� ইংল�া�-�ক হাির�য় িসির�জ
�ত�াবত�ন ভার�তর।

 জাকাত�ায় চল�ছ এিশয়ান �গমস। ভা�লা �দশ�ন
ভার�তর।

 জ�ুভ�া�স দা�ণ মর�ম �� কর�লন িসআর
�স�ভন।





আট�গ�ালাির

িন�বদ�ন- বি�িশখা দাস



�দেয়র িচরকুট

িল�খ�ছন- অনপুম িম�

��- দীঘ�িদন ধ�র একজ�নর সা�থআমার স�ক�
র�য়�ছ। িক� গত এক বছর ধ�র ওর সা�থআমার
িকছ��তই িমল�ছ না। খবুই সামান� ব�াপার িন�য় ঝগড়া
হ��।আমার �কা�না কথাই 'ও' সহ� কর�ত পা�র না।
আর কথায় কথায় ভীষন �র�গ যায়। সব�চ�য় ব�ড়া
কথা ওর স��হবািতক র�য়�ছ। ভা�লাবািস তাই স�ক�
�থ�ক �বির�য়আস�ত পারিছ না। �রাজ ঝগড়ার ফ�ল
মানিসক অশাি��ত ভ�গিছ। এই পিরি�িত�ত িক করা
উিচত???

( নাম �কা�শ অিন��ক )

উ�র- আপিন ব�ল�ছন দীঘ�িদন ধ�রআপনা�দর
স�ক�র�য়�ছ। এমন এরআ�গও কখ�না ঘ�ট�ছ িক?
অ�নক ����ই �দখা যায় ভা�লাবাসা �বশী থাক�ল
স��হ�বণ হয় অ�ন�ক, ত�ব এর বাড়াবািড় কর�ল তা
কখ�নাই ভা�লা নয়। কথায় কথায় �র�গ যা��ন উিন।
আপনার ি�য় মানষুিট িক �কান সমস�ায় ভ�গ�ছন?



জানার �চ�া ক�ন।আপনার মানিসক অশাি�র কারণ
হল ম�নর ম�ধ� কথা চািপ�য় রাখা। ঝগড়ার মাধ��ম
কখ�না �কান িকছ�স�ব হয় না। ঠা�া মাথায় ম�নর
মান�ুষর সা�থ সব িকছ�িব�ািরত ভা�বআ�লাচনা
ক�ন। তা�ক �বাঝানআপনার ম�ন িক চল�ছ।অবশ�ই
�কান সমাধানআস�ব। ভা�লা থাকুন, ��ভ�া রই�লা।

�নট ফিড়ং এর ব�ু�দর জন� �থ�মই অ�নক
ভা�লাবাসা। ভা�লা থাক�ত চাই আমরা ��ত��কই, ত�ব
এই ভা�লা থাক�ত চাওয়ার মা�ঝআ�স নানা বাঁধা।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া আ�স অ�নক, তা�দর
সমাধানআমরা 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 জানান
আপনার সমস�া।আমার অ�নক ��ভ�া ও ভা�লাবাসা
রই�লা। সবাই ভা�লা থাকুন, স�ু থাকুন ও কুশ�ল
থাকুন।



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- রা�ল

�ছ�লরা ��কর য�-

১) �ক পির�ার রাখা- �ক�ক বাই�রর ধলুাবািল ও �রাদ
�থ�ক র�া ক�ন। কারণ বাই�রর �রা�দর তাপ ��ক
িপগ�ম��শন �তির ক�র ফ�ল ��ক সহ�জ কাল�চ
�ছাপ প�ড়। তাই বাই�র �বর হওয়ার সময় �রা�দর তাপ
�থ�ক �ক�ক দ�ূর রাখ�ত হ�ব। বাই�র �বিশ�ণ
অিতির� ধলুাবািল ও কড়া �রা�দ কাজ করা �থ�ক
িবরত থাক�ত হ�ব। সারািদ�ন ৩ �থ�ক ৪ বার ম�ুখ ঠা�া
জ�লর ঝাপটা িদন।

২) �ািবং- স�া�হ কমপ�� দইু �থ�ক িতন িদন ম�ুখ
�াব কর�ত হ�ব। এখন বাজা�র অ�নক ধর�নর �াব
পাওয়া যায়। িব�শষ ক�র সাইি�ক অ�ািসড, ি�সািরন
অ�য়ল, ��ট য�ু �াব��লা �ছ�ল�দর ি�ন এর জন�
অ�নক ভা�লা। কারণ �াব �ক �থ�ক ধলুা, অিতির�
�তল দরূ ক�র ি�ন�ক পির�ার ক�র।



৩) �লব-ু একটা �লব �ুক�ট �খাসাসহ ম�ুখ ভালভা�ব
ঘ�ষ িনন। �লবরু সাইি�ক অ�ািসডআপনার ��কর
অিতির� �তল, িপগ�ম��শন, �রা�দ �পাড়া দাগ দরূ
কর�ত সাহায� ক�র। এর িভটািমন িস ম�ুখর কা�লা দাগ
দরূ ক�র �ক�কআ�রা ফস�া কর�ত সাহায� ক�র।

৪) আইস িকউব- রা�ত ঘমুা�নার আ�গ একটা আইস
িকউব িন�য় স�ণূ�ম�ুখ ভা�লাভা�ব ঘ�ষ িনন। এ�ত
ক�র ��ক র� চলাচল সচল থা�ক।আর ��কর র�
স�ালন �বাহ ভা�লা থাক�ল �ক �ত উ�ল হয়।
এরপর �য�কা�না একটা ম�ারাইজার ি�ম লািগ�য়
আ�লু িদ�য় ঘ�ষ ম�াসাজ ক�র িনন।

৫) শসা- �াকৃিতকভা�ব �ক�ক উ�লকর�ত শসা খবু
উপকারী উপাদান িহ�স�ব কাজ ক�র। �িতিদন বািড়�ত
িফ�র মখু �ধায়ার আ�গ শসার ট�ক�রা িদ�য় ১৫ �থ�ক
২০ িমিনট মখু ঘ�ষ ঘ�ষ পির�ার ক�র িনন। এছাড়া
শসার রস ��ক �াকৃিতক ম�ারাইজার িহ�স�বও কাজ
ক�র।



৬) কাচা হল�ুদর ও দধু –এক চামচ কাচা হল�ুদর স��
কাচা দধু িমিশ�য় �প� �তরী ক�র স�ণূ�ম�ুখ
ভা�লাভা�ব লািগ�য় িনন। কাচা হলদু ��কর �কামলতা
ধ�র রা�খ এবং কাচা দধু ি��নর কম��কশন�কআ�রা
ফস�া কর�ত সাহায� ক�র।

৭) মধ-ু �� ��কর জন� মধ অু�নক উপকারী।আধা
চামচ মধরু সা�থ এক ট�ক�রা �লবরু রস িমিশ�য় ম�ুখ
ভা�লাভা�ব লািগ�য় ১৫ িমিনট অ�প�া ক�ন। এরপর
অ� গরম জল িদ�য় মখু ধ�ুয় িনন।

৮) এ�লা�ভরা- এ�লা�ভরার �জ�ল �চ�র পিরমা�ণ
অ�াি�অি��ড� থা�ক যা ফাটা �ক সাির�য় ত�ল�ত
অ�নক উপকারী। স�া�হ ১ �থ�ক ২ িদন এ�লা�ভরা
�জল ম�ুখ �ম�খ িকছ��ণ অ�প�া ক�র মখু ধ�ুয় িনন।
এিট ��কর মতৃ �কাষ��লা �বর ক�র �ক�কআ�রা
উ�লক�র �তা�ল।



ত�িমআমার �ক?

�রাজা �ামািণক

সিত� ক�র বল�ব ত�িম

ত�িমআমার �ক?

�ধইু ব�ু ভাব�ত �তামায়,

মনআমার �মা�টই চায় না।
�তামার উ� �ছায়ার পরশ

সদাই যা�চ �স-

সিত� ক�র বল�ব ত�িম -

ত�িম আমার �ক ?

যখন ত�িম থা�কা দ�ূর

ব�াথা না�ম �দয় জ�ুড়,

সিত� ক�র বল�ব ত�িম

�কন এমন হয়?

ত�িম পা�শ না থাক�লআমার



কা�া �কন পায়?

�তামার ক� িন�জর ব�লই

িনই �যআিম �ম�ন,

বাকীটা থাক, কী হ�বআর

�সই কথািট �জ�ন।
বল�ব ত�িম িক এর কারণ

আিম জািন না �য,

সিত� ক�র বল�ব ত�িম?

ত�িমআমার �ক?



ভা�লাবাসার মা�ন

পািখর বাসা

ভা�লাবাসার মা�ন যিদ ত�াগ �বাঝায় তাহ�লআিম িক
ত�াগ কর�বা? যা�ক ভা�লাবািস তা�ক? তা�ক যিদ ত�াগ
-ই কির তাহ�ল ভা�লা�ব�সিছ �কন? ব�ল ক�য় �তাআর
ভা�লাবাসা হয় না।আিম �তা জািন ভা�লাবাসা এক
অপবূ�অনভু�িত যার কথা ম�ন পড়�লই �ঠাঁ�টর �কা�ণ
ফু�ট ও�ঠ হািসর �রখা, যার হা�ত হাত রাখ�ল পিৃথবীর
সম� ক� �ভালা যায়,যা�ক একিটবার �দখার জন�
সম� বাধা অিত�ম করা যায়, যার একট�হািসর ঝল�ক
�গ�স�ুখর অনভু�িত পাওয়া যায়। তাহ�ল �সই
ভা�লাবাসা�ক িকভা�ব ত�াগ কর�বা? �য ভা�লাবাসা
গভীর রা�ত �� �দখার বদ�ল তারা�দর সা�থ কথা
বল�ত �শখায় �স ত�া�গর ভা�লাবাসা আিম চাই না। চাই
না �কা�নািকছ�র জন� ভা�লাবাসা ত�াগ ক�র
�লাক�দখা�না ভা�লা �থ�ক চ�িপসা�র বািলশ �ভজা�ত।
�য ভা�লাবাসা স�নূ�আমার, �য ভা�লাবাসার �দয়
জ�ুড়আিমআিছ,�কা�না িকছ�র িবিনম�য় �সই
ভা�লাবাসা �থ�কআলগা হ�ত পার�বা না।�হাক না �স



যতই কিঠন বা�বতা। কা�ন �ভ�সআসা উপ�দশ,
আ�দশ, রীিতনীিত সবিকছ��ক মাথায় �র�খ যিদ
ভা�লাবাসা ত�াগ কির, খুঁ�জ �নই যিদ িবক� িকছ�ত�ব
�স িক পার�ব ভা�লাবাসার �ান পরূণ কর�ত? খবু �বিশ
হ�ল �স �চা�খর জল মছু�ত পার�ব িক� ত��
ভা�লাবাসার �ত �ান সারা�ত পার�ব িক? পার�ব না
কারন ��ম অ�নক করা যায় িক� ভা�লাবাসা
একজন�কই যায়। চাঁদ সওদাগর �যভা�ব মা মনসা�ক
ত�� ক�রিছ�লন হয়�তাআিমও �সভা�ব কা�রা বািহ�ক
অলংকার হ�ত পাির িক� �য �দবতার পা�য় ফুল
িদ�য়িছ �স �ান �তা পরূণ হবার নয়। সম�য়র সা�থ
সা�থ সম� �তজ,সম� ল�া সবিকছ�ই িনি�� হ�য়
যা�ব িক� ভা�লাবাসাহীন ম�ভ�িম নামক �দয় ম�ভ�িম
�থ�ক যা�ব। তখন সম� উপ�দশ অথ�হীন। �য
ভা�লাবাসা, ভা�লাবাসায় �ব�ঁধ �র�খ�ছ �সই
ভা�লাবাসার বাধনঁ িছ� ক�র পার�বা না ভা�লাবাসা
ত�াগ কর�ত। এ�ত যিদআিম �াথ�পর হই ত�ব হ�াঁ আিম
�াথ�পর।



ত�ই জাগ

অিভিজৎ দাস

�রাজ যখন সকাল হয়,

পািখরা জা�গআ�গ।
ত�ই �কন জািগস না সবার �থ�কআ�গ।।

�� �দখা ব� কর, তা�ক এবার বা�বািয়ত কর না।

যারা ব�ল পারিবনা তা�দর একবার �দিখ�য়ই �দ না।।

জ�ম �গ�ছ �� অ�নক, এবার না হয় দাঁড়া।

সময় অ�নক কম, ঘ�ুর �দখ, ক�রআস�ছ তারা।।



�তার ম�ধ� এমন পিরবত�নআিম �দিখিন �তাআ�গ।
একট�ভা�লাক�র �দখ�ল �তা�ক পাগল পাগল লা�গ।।

দিুনয়া যখন হা�স, সবাই মজা ক�র �তা�র।

ত�ই স�ু না, জা�ত হ, �দখা িকছ�ক�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 ৫০ িট সংখ�ার �িতিট পড়�ত ি�ক
ক�ন �নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট

www.netphoring.com এ



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িহংসা করা ভ��লআমা�দর ভা�লাবাসা িদ�য় এিগ�য়
�য�ত হ�ব- “সমাজ উ�য়�নর ল���।”

২) ব�ৃআমায় ভাবায় �য- আমা�দর �ংস ক�র
িন�জরাই �ং�সর প�থ অ�সর হ�।

৩) সফল হ�ত �গ�ল অ�নক বাঁধা অিত�ম কর�ত হয়।

8) আিম �কৃত �ানী হ�য় উঠ�ত পািরিন কারণ, �ান
তৃ�াআমায় ঘ�ুমা�ত �দয় না।

৫) চািহদাই মানষু �ক শাি� �ত ঘ�ুমা�ত �দয় না।



আ�া�দআটখানা

এক িশ�ক �া�স ছা��দর িজ��স ক�রন – এমন
িজিন�সর নাম বল �তা যা িভ� িভ� না�ম পিরিচিত হয়।

এক ছা�- চ�ল।

িশ�ক – িকভা�ব ?

ছা�- মাথায় থাক�ল বিল চ�ল, �চা�খর ওপ�র থাক�ল
বিল �, �ঠা�টর উপ�র থাক�ল বিল �গাফ, গা�ল ও
িচব�ুক থাক�ল বিল দািড়। ব�ুক থাক�ল বিল �লাম

এবং …

িশ�ক- সাবধানআর িন�চ নািমস না... !



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�-
িক ক�র জানা�বনআপনার মতামত, �কমন লাগ�ছ
�নট ফিড়ং, আরও িক িবভাগ চান, �মইল ক�ন
আমা�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,
জানানআপনার অিভ�যাগও।
পা�য় পা�য় ৫১ 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�া

কাতল কািলয়া

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণ: ৪ িপস কাতল মাছ, ��ট ট�ম�টা, ��ট
িপয়াজ, টকদই ২চামচ, িমি� দই ১চামচ, ননু পিরমাণ
ম�তা, আদা রসনু বাটা ১চামচ, গরম মশলা পিরমাণ
ম�তা, ল�ার ��ড়া পিরমাণ ম�তা হলদু, িজরা, ধ�ন
��ড়া, কাজ বুাদাম বাটা, �তজ পাতা, সর�ষর �তল।

�তরীর িনয়ম: মাছ��লা হলদু লবণ �ম�খ �ভ�জ িন�ত
হ�ব।অন� একিট পা�এ সব মশলা একসা�থ িমিশ�য়
িন�ত হ�ব। কড়াই-�ত �তল গরম ক�র তার ম�ধ� �তজ
পাতা �পয়ঁাজ কুিচ �ভ�জ সব মশলা ��লা িদ�য় ভা�লা
ভা�ব ভািপ�য় তার ম�ধ� জল িদ�ত হ�ব। িকছ�সময় এর
জন� জলটা ফুট�ত িদ�ত হ�ব।
�ঝাল গাড় হ�য় এ�ল মাছ��লা িদ�য় িকছ��ণ �র�খ
নািম�য় িন�ত হ�ব। গরম ভা�তর সা�থ পির�বশন ক�ন।



�ভা�রর পরশ

Camera-man of the week

সায়ি�তা সরকার



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’’

ছিব পাঠা�ত পা�রন �য �কান িবস�য়র ওপর। পাঠা�বন
�মই�ল।আমা�দর �মইলআইিড
netphoring@gmail.com

Whats app এ ছিব পাঠা�ল ডক ফরম�া�ট পাঠা�বন।

Whats app No- 7501403002

�কমন লাগ�ছ রা�া-বা�া িবভাগিট। �কান পরামশ�িদ�ত
চাই�ল �মইল ক�ন। �কান িজ�াসা থাক�ল তাও
জানা�ত পা�রনআমা�দর।



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কাআপনা�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


