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ফিড়ং কথা
�দখ�ত �দখ�ত �নট ফিড়ং �পির�য় এ�লা প�ুরা একটা
বছর। ওঠা-পড়া সব িমিল�য় একটা �রণীয় বছর িছল
এটা �নট ফিড়ং এর জন�। ���ত �িতব�কতা িছল
অ�নক ত�ব সব �িতকুলতা অিত�ম ক�র �নট ফিড়ং
আজ উড়�ছ �নট �থ�ক �ন�ট। �লখক-�লিখকা�দর
সহ�যািগতায় ও পাঠক- পািঠকা�দর ভা�লাবাসায় �নট
ফিড়ং এিগ�য় যাকআরও অ�নক দরূ। একিট িপিডএফ
এর মাধ��ম �� ক�রিছলাম ইিত ম�ধ�ই উি�ত হ�য়�ছ
��গ, ��ভ�া রই�লা সবার জ�ন�। �নট ফিড়ংআজ
গাই�ছ জ�ল থা�ক জলফিড়ং, ঘা�স থা�ক ঘাসফিড়ং,
�নেট �নেট ঘেুর �বড়ায় �নট ফিড়ং...

-িব�ম শীল



স�ক�

�পন কুমার রায়

আিম বাবার কত�ব� পালন করিছ। �ম�য়টা�ক না�চর
��ল,গা�নর ��ল,অ��নর ���ল �পৗ��ছ �দওয়া সব কাজ
কর�ত হয়আমা�ক। �ী �া�মর বািড়র �হঁ�সল সামলা�ত
সময় অিতবািহত। প�ূজা, অন�ুান বা িব�শষ কারণ
ছাড়া বািড়র বাই�র পা মাড়াইিন; আর সময় বা কই,
�ভা�রর স�ূয�র সা�থ দাপাদািপ কর�তই কখন �য রাত
দশটা।
পিরবা�রর সবাই এক সা�থ, একটাই হাঁিড়। �ম�য়টা,
সভ�তার আধিুনক চািহদার মা�ঝ ম�ধ� িকছ�একটা
বায়না ধ�র। ত�বআর পাঁচটা �ম�য়র ম�তা নয়, বঝুা�ল
ব�ুঝ! িটউশন ক�র �রাজগার! সংসা�রর একটা খরচ
কম ক�র স�া�নর �ছা� বায়না িমিট�য় িদ�ত হয়!
�ম�য়টা�ক �ান কির�য়, িচ�ণী িদ�য় জামার �বাতাম
এ�ঁট, ��ল ব�াগ িপ�ঠ চািপ�য় িদ�ত িদ�ত,

আিমআমার বাবা-মা�য়র দঃুখ ক� বঝু�ত পাির! িজ�
বাঁ�শর �বড়ায় টাঙা�না িতিত ধরা ছিব�ত বাবা মা�য়র



মাঝখা�ন অবঝু িশ�

-আিমআজ বাবা!

ত�ব এখন স�ক�টা কতটা অসহায়!

একট�একট�ক�র দ�ূর স�র �য�ত থা�ক,কখনওআর
কা�ছ িফ�রআস�ত চায় না। দবু�ল হাত �িল ভাঁজ
হওয়া কপা�ল ঈ�র খুঁ�জ। এই অসিহ�ু সম�য় িকছ�
িকছ�আবছা �িৃত পাহারা �দয় সারা�ণ।অথচ �বাসী
�খাকা, �ম�য়�ক িন�য় সাঁতা�র যায়, িজ�ম যায়।আজ
আমার ব�ৃা�ম পাহারা �দয় অতীত �িৃত!

আজ�ক িক স�ক�একট�একট�ক�র দ�ূর স�র যা��?

�নট ফিড়ং এর ৫৩ িট সংখ�ার �িতিট পড়�ত ি�ক
ক�ন �নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ



অ�প�া

ইকবাল

�রাজ �দখা হয়না, আবার ই�� কর�লও �দখা করা
যায়না! কারণ দজুন থাকা হয় দইু শহ�র!

ঘ�ায় ঘ�ায় কথা হয়না, কারণ এ�তা সময় কা�রারই
�নই!

একজন ি� থাক�লআ�রকজন ব�� থাক�ত হয়...৷

একট�ছ�ঁ�য় �দখা হয়না, এক সা�থ �খ�ত যাওয়া হয়না,

িরকশায় চ�ড় শহর �দখা হয়না, একজন অস�ু থাক�ল

আ�রক জন পা�রনা মাথায় হাত রাখ�ত, �সবা কর�ত!

অিভমান কর�ল হাত ধ�রআ�রক জন �য অিভমান
ভাঙা�ব �স উপায় হয় না...!

িকছ�ই হয়না!

তবওু দজুন মানষু ভা�লা থা�ক।
কারণ তারা ভালবাসায় থা�ক...৷

তারা জা�ন, দ�ূর থাক�ল ভালবাসা ক�ম না,



বরং দজুন দজুনা�ক একট�সামান� ছ�ঁ�য় �দখার
আকা�ায় ভালবাসা তী�তর হয়!

দজুনা�ক এক পলক �দখার জন� ভালবাসা আ�হী হয়!

একসা�থ পথ চলার �� তা�দর দরু�র বা�বতা �ক
সহ�জ �হণ কির�য় �দয়...৷

িক� তারপ�রও যখন রা�ায় এক �জাড়া ��িমক
��িমকার হাত ধ�র যাওয়া �দ�খ,

িন�জর হাত টা শনূ� লা�গ...৷

ঝুম ঝুম বিৃ� আস�ছ খবু ই�� হয় একসা�থ �ভজার...৷

িরকশায় যখন একা উঠ�ত হয়, ভীষণ রক�মর খারাপ
লাগা কাজ ক�র!

ম�ন হয়, ইশ �স যিদ থাক�তা!

হাত টা ধ�র রাখ�তা...৷

তখন বা�বতা �ক িপছ�ন �ফ�ল দজুনায় হ�য় উ�ঠ
ভীষণআ�বগী!

একমা� উপায় থা�ক �ফা�ন একট�কথা বলা!

িক� �সটাও মা�ঝ মা�ঝ হয় না।



তারপর একট�কথা, দজুনার ক�� দজু�ন খুঁ�জ িফ�র
একট�শা�না...৷

খবু �ত �দখা হ�ব,

হাত ধ�র হাটা হ�ব,

ম�ুখ ত��ল খাই�য় �দয়া হ�ব,

ভালবাসা বািস হ�ব...৷

একজন �চা�খ পািন িন�য় ভারী গলায় যখন ব�ল
আমার িক��ভা�লা লা�গনা!

�তামা�ক �দখ�ত মন চায়!

তখনআ�রকজন িন�জর �চা�খর পািন ম�ুছ বঝুায়
আর �তা কয়টা িদন!

তারপ�রই �তা �দখা হ�ব!

এ�ককটা িদন �যন এ�কক য�ুগর ম�তা ম�ন হয়!

খবু ক�� �ক�ট যায় আরও একটা িদন, একটা রাত...৷

এভা�ব চল�ত থা�ক একটা িদন একটা রাত,�শষ হ�ত
চায় না।
িক� কা�টনা তা�দর ভালবাসার অ�প�া, অ�প�া �যন



বাড়�তই থা�ক...৷

দ�ূর থাকা ভালবাসা �লা এরকম ই হয়!

দরু� সহ� হয় না,

আবার দরু� �ম�ন �নয়া ছাড়া উপায়ও থা�কনা.......



কুশাণ

নাট�কারঃ �দবলীনা িব�াস

রাম-রাব�ণর পালা ( রাজবংশী/ কামতাপরুী কুশাণ
পালা অবল��ন রিচত )

রাম ব�না- ওআই�সা �হ �ভ�িনলদ বরন রামআই
আস�রআইস �ভ�িনর�ন ও �হা �ভ�আইস।
অ�যাধ�ার পিত ব�ং দশরথ রাজা উয়ার বিনতা ব�ং
চ�মখুী সীতা রাম ব�ং ল�ণ ব�ং ভরত শ�ঘন
তাহা�রা িম�ক ব�ং রাজা িবভীষণ

ও �র হায় �র, ও �র হায় �র, হায় �র।
দশ�ক ব�না-

গান- অধম সভাত উিঠয়া

বি�ন ভুাই দ�শর চরণ িশরত রািখয়া।
অিত িদন হীন (মইু) িগদাল কু�নায় জান না

�তামরা দশ জন কর দয়া অধম মািনয়া।
আিজকার এই পালাগা�নরআসরত



�তামরা দশ�কগণ যায় যায় ছাওয়া �ছাট িন�লন
আশীব�াদ

�ণীজনক ভি� কর,

�মার রািখ িশরত হাত।
যায় যায় কির�সনআগমন কাহ িহ�,ু কাহ মসুল মান
�তামরা সগায় সমান।
কাহক �মার সালাম কাহক �মার �নাম।
আিদ কা� রা�মর জনম িববাহ সীতা

অ�যাধ�া কা�� রাম ত�া�জ রাজ� ভাতা

অর� কা�� সীতা �র হিরল রাবণ

িকি��া কা�� বািল বধ সিু��বর িমলন

স�ুরা কা�� সাগর ব�ন

ল�া কা�� বা�জ মহা রণ রাম রাব�ণর

উ�রা কা�� কা��র অব�শ�ষ ধরনী কন�া মাতা সীতা
পাতা�ল কির�লন ��বশ।
ও�র হায় �র, হায় �র, হায় �র

আিদ কা�-



অ�যাধ�া পিত দশরথ িতন পি� তার

�কৗশল�া, �ক�কয়ী, সিুম�া নাম হয় যার

ও�র হায় হায়....

��প ��ণ িবদ�া ব�ল মহান িনদশ�ন

রাম, ল�ণ, ভরতআর প�ু শ�ঘন।
আ�র হায় হায়......।।
আবার িমিথলায় জ�� সীতা জনক িপতা তার সরব
��ণ িবপলুা �পত হইল অপার।
হরধন ভুাি�য়া রাম সীতাক িবয়াও ক�র

অ�যাধ�া নগরবাসী সাদ�র বরণ ক�র।
( �বরাতী নাচ ও গান/ রা�মর িববাহ )

আিদ কা�-

অ�যাধ�াত রা�মর জনম, দশরথ িপতা তার

িমিথলার রাজা জনক কইন�া সীতা তার

হরধন ভুাি�য়া রাম সীতাক িবয়া ক�র



অ�যাধ�ায়নগর বাসী সাদ�র বরণ ক�র।

ভাষ�-

বনবাস �তা কিঠন পরী�া। রাজ ব� পিরত�াগ কির,
রাম সীতা, ল�ণ গমন কিরল। কিঠন পথ পািন-বাির
মাথাত িনয়া িন��াপ হয়া উমরা তামান সহ� কিরল।
িবি� �নক ক�ক সীতার �কামল চরণ

িনিকিল িদ�লক রাম কিরয়া যতন

�হনকা�ল সপুরনখা আই�স সািজ ললনা

রা�মর লগদ ক�র ���মর ছলনা

ল��ণ�ত �বড়ী পায়া কা�ট নাক তার

অিভ�যাগ ল�াত ক�র রাবণ ভাই তার।

অিভনয়- রাবণ- সপুরনখা

আিদ কা��রআ�গ-

রামায়�ণর �� �হলআিদ কা� হ�ত।আিদ কা��



হামারা �দিখর পাই উয়ার িতন প�ী �কৗশল�া, �ক�কয়ী
আর সিুম�া।
দশরথ িঠক কির�স রাজ িসংহাসন বড় �বটাক
রামচ�ক িদয়া বনবাস যা�া কির�ব। এই খবর পাইয়া
�ক�কয়ী আিসয়া ফম কির িদ�লক �য দশরথ উমাক বর
িদবার চাইিছ�লক। �ক�কয়ী দশরথক �কা�লক উয়ার
�বটা ভরতক িসংহাসন িদবার নািগ�ব।
দশরথ- �ক�কয়ী �তামরা এইটা �কমন বর চা�লন? �মার
বড় �বটা রামচ�। িসংহাসন উয়ার পাওয়ার কথা।
উয়াক িসংহাসন হা�ত বি�ত কির�ল অন�ায় হই�ব।
�ক�কয়ী- আর �মার বর �তামরা যিদ না �দন, �সই খা�ন
অন�ায় না হয়?

রাজা দশরথ, যার কথার �কানিদন অন�থা না হয়, তায়
যিদআজ �মাক বর �দবার দিুবধা ক�র তার �চ�য়
অন�ায় আর িক হবার পায়?

দশরথ- হায় �র মইু এলা িক কিরম!

রামচ�- পরম পজূনীয় িপতা �তামার চরণক �মার ভি�,
মাতা �ক�কয়ী �তামা�ক �মার �ণাম। �মার পরম িপতা
�তামার কাথার অন�থা হই�ব; এমন মইু কুনিদন কিরবার



না হও। িপতৃ�� পালন করা �মার কত�ব�। �মার �সৗভাগ�
মইু আজ �সই �যাগ�তা অজ�ন কিরন।ু িপতৃ�দব �মাক
আ�দশ কর এই িপতৃ�� পাল�নর বা�দ, �মাক িক
কিরবার নািগ�ব?

�তামরা আিজ �মৗন �ক�ন কন?

�ক�কয়ী- প�ু রামচ�, িপতৃ�� পালন হইল �তামাক
�চা� বছর বনবাস যাপন কিরবার নািগ�ব, আর
িসংহাসনআ�রাহণ কির�ব প�ু ভরত। �তামরা এলায়
রাজ�সাদ ত�াগ কির, বনবাস গমন ক�রন। কালিবল�
না কিরয়া �তামরা এলায় ��ান কর। রাজ�সাদ,
রাজব� পিরত�াগ কির এলায় ��ান ক�রন।
রামচ�- �যআ�া মাতা।
ভাষ�- ( িগদাল কই�ব )

দশর�থর বয়স হয়া �গই�স। রামক রাজা িসংহাসন
িদবার চায়। িক�ক �ক�কয়ীর বাধাত উয়ার �বটা
ভরতক রাজ িসংহাসন িদয়া রামক বনবা�সরআ�দশ
িদল। রাম িপতার আ�দশ মাথাত িনয়া বনবা�স �গইল।
িক� সীতাআর ল�ণআবদার কিরল।
ল�ণ- দাদা, মইুও তমার নগত যাম। তমাক মইু একলা



বনবা�স যাবার িদবার না হও।
রামচ�- না, না, ভাই �মার। এ �মার কত�ব� �মাক
একলায় কিরর নািগ�ব। কত��ব�র �কান ভাগ না হয়
ভাই।
ল�ণ- দাদা ত�ই খািল �মার দাদা না হইস। ত�ই �মার
ভগবান। �তার �যমন িপতৃ�� পালন করা কত�ব�, �মার
কত�ব� �তার পথ অনসুরণ করা।
(চল�ব)



রািখ মা�নই

অপ�প পাল

" রািখ মা�নই "

"দরূ �থ�কও অ�নক ভা�লাবাসা"

"রািখ মা�নই"

"আমার কা�ছ �বা�ন�দর সব রি�নআশা"

"রািখ মা�নই"

স��ক�র এক নত�ন স�ুপাত"

"রািখ মা�নই"

ভাই �বা�নর পা�শ থাকার সাথ"

"রি�ন এই িদনিট �যন বারবার িফ�রআ�স"

"দাদাভাই-ব�ু��লা �যন সবাই ভা�লা থা�ক"



আমা�দর বহমান জীবন

সায়ি�তা সরকার

জীবন ব�য় যায় নদীর বহমান ��া�ত...

�য িদন �পির�য় যায়, তা কখনওআ�স না িফ�র......

যা চ�ল যায়, তা অতীত হ�য় র�য় যায়....

�পির�য় যায় �িতটা িদন...

জীব�নর িহসা�বর খাতা �থ�ক একিট একিট ক�র িদন
ক�ম যা��।
নদীর জল �যমন বহমান,

যা চ�ল যায়... তাআরআ�স না িফ�র....

�তমিন জীবনটাও �সরকম,

�িতটা িমিনটআমা�দর ���পণূ�।
�য সময় চ�ল যা��,

হাজার কাঁদ�লওআর িফ�রআস�ব না।
আস�ব না �সই �ছ�ল�বলার জীবন....



�সটা আজীবন অতীত ই র�য় যা�ব।
িফর�ব না আর �ফ�লআসা িদন �িল......

�ধ আুস�ব নত�ন ভিবষ�ৎ জীবন।।

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



ফিড়ং ��

জাহা�ীর �হা�সন

আর�ধ �ুন�ট �ন�ট নয়

ফিড়ং উ�ক �দয় মা�ঝ

�দ�য় থাক�ব, �ন�টও থাক�ব

নত�ন ��প নত�ন সা�জ।

ত�ণ কিবর �� ��লা

পরূণ কর�ব ত�িম,

�নটফিড়ং হ�য় উঠ�ক

কিব�দর মাতৃভ�িম।



রিঙন ফিড়ং

িশবািজ �ম�

�ন�ত িক চাও ফিড়ং কথা -

হা�তর ম�ুঠায় িব� �যথা।
এক নজ�র স�াহ টা -

ছিব, কিবতাআর নীিত কথা।
রা�া-বা�া, �স�জ �ঁ�জ -

�দ�য়র িচরকুট, ক�া�মরা �তামায় �খাঁ�জ।
অবাধ �য তার িতিড়ং-িবিড়ং,

আর �কউ নয়... �স �যআমা�দর �নট-ফিড়ং।



�নট ফিড়ং
�শা� সরকার(�সৗম�)

ঊষা�রা আভায় ত�িমআজ সব�ুজ

কখ�না মাঠ বা কখ�না ধান �খ�ত,

কখ�না শরৎ বা কখ�না বষ�ায়

র�য়�ছা ত�িম িশিশর ও জ�লর �া�ন �ম�ত,

�ভা�রর �দা�য়�লর ডাক ��ন

উড়�ছা ত�িম, ভার িদ�য় ডানায়,

কখ�না বা িশিশর �ভজা দবূ�াঘা�স

কখ�না বা বাতা�সআনমনায়,

িনঃ�� দপু�ুর উ��ুআকা�শ

পাখা �ম�ল উ�ড়�ছা মনও স�ুখ,

পড়� স�ূয��রআ�লায় িফর�ব ত�িম

নরম লাল�চ �গাধিূলরআ�লা �ম�খ,



ছিব ও ভাবনা

ভা�া আর গড়া

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

��ক�ন�

িব�িজৎ ম�ল

 যাওয়া আসার ��াত িম�শ যায়

জল�ীিতআিঁখর �দ�শ

নত�ন কুঁিড়র ছ�আসকু

�তামার �ছাঁয়ায়, ���ব�শ..



এক-নজের �গাটা স�াহ

 পািক�া�নর �ধানম�ী ইমরান খা�নর সা�থ �বঠক
মািক�ন পররা�ম�ী মাইক প��ও।

 �জ�জা�লম �থ�ক দতূাবাস সির�য় �ন�ব
প�ারা��য়।

 সমকাম এখনআর অপরাধ নয় ভার�ত রায় িদল
সিু�ম �কাট�।

 ইউ এস এ ও�পন �থ�ক িছট�ক �গ�লন �ফ�ডরার,
ফাইনা�ল ডা�কািভচ।

 চত�থ��ট� �খ�ল �ট� �থ�ক অবসর �ন�বন
অ�ািল�ার কুক।

 �সানার �ম�য় ��া �ক অিলি�ক-��িত�ত
সহায়তার আ�াস িদ�লন �ধানম�ী।





আট�গ�ালাির

িন�বদ�ন- বি�িশখা দাস



�দেয়র িচরকুট

িল�খ�ছন- অনপুম িম�

�নট ফিড়ং এর ব�ু�দর জন� 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 জানানআপনার 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- ি�য়দশ�িন �হ

ঘ�রায়া প�া�ক উ�ল �ক-

ল�া চ�ল , পির�ার �ক এবং উ�ল রং- �য �কান ত�ী
নারীর ��। �সই �� পরূ�ণর জন� ভালই কসরত
কর�ত হয়।আজউ�ল রং এর জন� ত�ী�দর িকছ�
দা�ণ সব ঘ�রায়া িবউিট িটপ�সর কথা বল�বা। ত�ব
তার আ�গ একটা কথা বল�তই হয়। যতইআমরা �ফস
প�াক লাগাই বা পাল�া�র যাই, এ�ত �তা িকছ�হ�লও ফল
পাওয়া যায়। িক� এই ফলটা�ক দীঘ�িদন ধ�র রাখ�ত
�গ�লআমা�দর িন�জ�দর িকছ�অভ�াস পা�া�ত হ�ব।
ডা�য়ট �ম�ন খাবার খাওয়া, রা�ত িঠক সময় ঘ�ুমা�ত
যাওয়া ইত�ািদ ইত�ািদ।
অিতির� পির��মর ছাপআমা�দর ��কর ওপর প�র।
ফ�ল অ�নক সময় �ক িনজ�ব ও কা�লা �দখায়। তাই
আমা�দর ��কর িনয়িমত য� ��য়াজন। ��ক উ�ল
ও স�ু রাখ�তআমরা কত�িল অভ�াসআয়� কর�ত
পাির।



�যমন:

১. �িতিদন ৮ �াস জল খাবার অভ�াস �তির ক�ন।
২. ভা�লা ঘমু ��কর জন� খবু ��য়াজন। তাই রা�ত
�দরী ক�র না ঘিুম�য় তাড়াতািড় ��য় প�ন।
৩. �িতিদন অ�ত ৩০ িমিনট ব�ায়াম করার অভ�াস
�তির ক�ন।
৪. ��কর য� করার জন� একিট �িটন অনসুরণ ক�ন।
৫. এছাড়া িনয়িমত ��কর �ািবং ক�ন। এ�তআপনার
��কর মতৃ �কাষ ঝ�র যা�ব এবং �ক �দখা�ব উ�ল।
�াবার িহ�স�ব ওটিমল ব�বহার কর�ত পা�রন।
এছারাও বাজা�র অ�নক অপশনআ�ছ!

৬. �িত রা�ত ঘমুা�নার আ�গআপনার �মকআপ ম�ুছ
�ফল�ত ভ�ল�বন না িক�।
৭. আপনার খা�দ�র িভটািমন এ এবং িভটািমন িস সম�ৃ
খাবার আ�ছ িকনা তা অবশ�ই �দ�খ �ন�বন। িভটািমন
এ এবং িভটািমন িস সম�ৃ খাবার আপনার ��কর
একিট �াকৃিতকআভাসআন�ত সাহায� কর�ব।
িভটািমন িস ট�াব�লট িহসা�বওআপিনআপনার
লা��র প�র �িত িদন একটা ক�র িন�ত পা�রন।



�ফয়ার ি��নর জন� ঘ�রায়া িবউিট িটপস:

সতুরাং, এখন �� হ�লা িক ক�রআমরা উ�ল �ক
�প�ত পাির? �াচীনতম এবং সব�চ�য় জনি�য় িকছ�
ঘ�রায়া িবউিট িটপসআ�ছ যা আমা�দর ��কর রং �ক
উ�লকর�ত সাহায� ক�র।

১. চা�য়র জল এবং মধু্র ম�ুখ প�াক :

��য়াজন- ১ কাপ ঠা�া চা এর জল, চা�লর ময়দা ২
চামচ, ১/২ চামচ মধ।ু
উপ�রা� উপকরণ�িল িদ�য় একিট প�াক �তির ক�ন
এবং ��ক লাগান । মা�িট �ায় ২০ িমিনট বা তার �বশী
সময় পয�� ম�ুখ লািগ�য় রখনু। যত�ণ না প�াকিট
স�ণূ��িক�য়আ�স। প�াকিট �িক�য় এ�ল জল িদ�য়
পির�ার করার আ�গ, একবার ম�ুখর �ক ম�া�সজ ক�র
িনন। এ�ত মতৃ চামড়া স�র যা�ব এবং চামড়া টানটান
�দখা�ব। এরপর ঠা�া জল িদ�য় মখু ধ�ুয়
�ফলনু।চা�লরআটা খবু ভাল �াবার িহ�স�ব কাজ
ক�র এবং মধ �ু�ক ম�ারাইজ কর�ত সাহায� ক�র।



২. ওটস এবং �লবরু প�াক :

১ চামচ ওটস (গরম ক�র �ঁ�ড়া ক�র িনন) ও ১ চামচ
�লবরু রস। যিদআপনার �ক সং�বদনশীল হয় তাহ�ল
আপিন জল স�� �লবরু রস িমিশ�য় িন�ত পা�রন।
সব উপকরণ িদ�য় একিট িম�ন বািন�য় ম�ুখর লাগান।
২০ িমিনট পর জল িদ�য় ধ�ুয় �ফলনু।
৩ . হলদু এবং �লবরু প�াক :

আটা, হলদু, �লব রুস, ও দধু১ চামচ ক�র �মশান এবং
ম�ুখর ওপর সমানভা�ব লাগান।
৫ িমিন�টর জন� প�াকিট ম�ুখআল�তা ক�র �ািবং
ক�ন এবং প�র ২০ িমিন�টর জন� �কা�ত িদন।
�িক�য় �গ�ল জল িদ�য় মখু পির�ার ক�ন।

৪. হলদু ও ট�ম�টা প�াক :

ট�ম�টা জু্েসর স�� হলদু িম� ক�র িম�ণিট আপনার
ম�ুখর ��য়াগ ক�ন এবং এিট �িক�য় �গ�ল কুসমু
গরম জল িদ�য় মখু ধ�ুয় �ফলনু।
এই প�াকিট ঘ�র �তির করা খবু সহজ এবং এর ফলও



খবু ভা�লা পাওয়া যায়। তাই নারী�দর কা�ছ �বশ
জনি�য় প�াক।আপিন ই�� কর�ল �ধ টু�ম�টা �থ�ঁতা
ক�রও �ক ম�া�সজ কর�ত পা�রন। ১৫-২০ িমিনট প�র
ধ�ুয় �ফলনু। তফাৎআপিন িন�জই বঝু�ত পার�বন।

৫ . হলদু িদ�য় প�াক :

ময়দা, হলদু এক িচি�ট ও দধু এক স�� �মশান এবং
প�াকিট ৫ িমিন�টর জন� আপনার ম�ুখআল�তা ক�র
�াব ক�ন এবং ২০ িমিন�টর জন� �র�খ িদন। �িক�য়
এ�ল জল িদ�য় মখু পির�ার ক�ন।

৭ . দই এবং �ক�না কমলা�লবরু �খাসার প�াক:

১ চামচ কমলার �খাসার �ঁ�ড়ার স�� ১ চামচ দই
িমিশ�য়, প�াকিট ১৫-২০ িমিন�টর জন� আপনার ম�ুখ
��য়াগ ক�ন �িক�য় এ�ল জল িদ�য় ধ�ুয় িনন।

৮. দই এবং �লবরু প�াক :

১ চামচ দই এর স�� ১ চা চামচ �লবরু রস ভাল ক�র



�মশান। িম�নিট ১৫-২০ িমিন�টর জন� আপনার ম�ুখ
��য়াগ ক�ন �িক�য় এ�ল জল িদ�য় ধ�ুয় িনন।
এিটআপনার ��কর �ধমুা� উ�লই কর�ব না এ
আপনার ��ক যিদ �ণ িচ� বা �কান কাল দাগ থা�ক তা
কমা�ত সাহায� কর�ব।

৯. দধু , �লবরু রস ও মধরু প�াক :

১ কাপ দধু বা �ঁড়া দ�ুধর ও ব�বহার কর�ত পা�রন এর
স�� মধ ওু �লবরু রস ভা�লা ক�র িমিশ�য় একিট �প�
�তির ক�ন। ১৫-২০ িমিনট ম�ুখ লািগ�য় রাখনু।
�িক�য় �গ�ল জল িদ�য় ধ�ুয় িনন।
এই ভা�বআপিন �প�ঁপ ও মলুতািন মািটর প�াক যা
�ী��র জন� আদশ�, তাছাড়া আলরু রস, আলরু ট�করা
বা �প� িদ�ন দইুবার ব�বহার কর�ত পা�রন,�লব বুা
কমলা রস কাঁচা দধু স�� িমিশ�য় ম�ুখ, শরী�রর �খালা
অং�শ ব�বহার ক�ন এ�ত কা�লা দাগ সহ�জই দরূ
হ�ব।



আমা�দর �দ�শ ঐিতহ�বাহী একিট প�াক হল �বসন,
হলদু এবং দই এর িম�ণ। হলদু �ক�ক উ�লতা �দয়
এবং কাল দাগ সির�য় �ফল�ত সাহায� ক�র। দই
অত�িধক �রা�দ �পাড়া দাগ ম�ুছ �ফ�ল, এবং, �বসন
আপনার ��কর পির�শাধক িহ�স�ব কাজ ক�র। স�া�হ
িতন িদন প�াকিট ব�বহার ক�র �দখনু।আপনার �থ�ক
�কউ �চাখ সরা�ত পার�বনা।

�কমন লাগ�লা এই িবভাগআমা�দর িল�খ জানান।
সাজ-�গাঁজ সং�া� �য�কান সমস�া, ��, পরামশ�?
তাও জানা�ত পা�রনআমা�দর িনি��ধায়।



�চা�খর পলক

ভগবতী দাস

�চা�খর �সই পলক �যন ব�ড়া মায়ািব;

তার �স চাওয়া!আমায় �ড�ক �বড়ায়।
ম�ন �া�ন �সই �জ�াৎসা আ�সআর যায়!!

আর �স �চ�য় থা�ক ওিদক �া�ণ...

�স �য কী চায় মন �তা জা�ন না।
আিম চাই আর বিল!

�ক �গা ত�িম?

�স ব�ল ! আিম হলাম �তামার �সই পলক।
�য �ধ বুা�র বা�র চায়।।

িক� �স �কাথায় চায় আর �কনই বা চায়?

�স চায় তার ���র িদ�ক।
আর চায় তার ���র সাগ�র �ভ�স �য�ত।।

�সই ���র সাগ�র কী আ�ছ?

কী জািন কী আ�ছ; �স �কবল �চা�খর পলকই জা�ন।



উ�রটা সিত�ই আজওঅজানা

রা�ল �হা�সন

�রৗ� মাখা ছায়া �তার

আমার পা�শ হাঁট�ছ ।
আিম �যআজ ব��া�,

িক�, �ঠাঁ�টর ওই �ান হািস

�তার কার�ণই ফু�ট উ�ঠ�ছ ।
ব� বষ�প�র ত�ইআজ পা�শ,

হাঁটিছস হা�ত হাত �র�খ,

কথা বলিছস �চাঁ�খ �চাঁখ �র�খ ।
কতই না সম�য়র গি� �পির�য়িছ

এই প�থর বাঁ�ক ।
িফরিছস িক ত�বআবার ?

আবার, আমায় ভা�লাবাস�ত,

আবারআমার রাগ ভা�া�ত ।



করিব িকআমায়আবার ?

�সই িমি� শাসন,

যার মা�ঝ লিুক�য় থা�ক

অগাধ ভা�লাবাসা ও

আফু�� পাগলািম ।
থাক�বা কী আিম অ�প�ায় ?

উ�র টা সিত�ই আজওঅজানা !

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ



মধ�িব�

�গৗর চ� মজমুদার

আিম ছা�পাষা মধ�িব�,

�ব�ঁচ থাকার হাজার �চ�ায়

আমার �িতিদ�নর বাঁচার রসদ।
শালীনতার পাতলা ঠ�িল এ�ট �চা�খ

রাতিবড়া�ত �� �দিখ িদন বদ�লর।
িবলািসতা �নইআমার ঘ�র,

থাকার ম�ধ� আ�ছ �কবল সাহস,

আ�ছ �� �কনার দঃুসাহস ।

উ�ড় যায় তাই �তপা��রর পা�র

ওই প�ীরা�জর বা�া �ঘাড়া �চ�প

�কা�না িহংস�ুট দান�বর �দ�শ,

িব�ক�ল রাঙা �মঘ ভা�লা�ব�স



হটাৎ অ���ট �গ�য় উ�ঠ জীবনমখুী গান

ঝরাপাতার �দ�শ �ফরা�ত চাই �াণ।

মাঝরা�ত এলাম�ঘিড়র শ��

ঝাড়া �দয় গা হাত পা বাঁধা বা�বতা।
�ঠাঁ�ট লা�গ িন�কািট�নর তী� ছ�াকা

উিড়�য় িদ�য় অ�া��র ছাই

আঙ�ল দইু এর মা�ঝ কলম িপ�ষ

আিম �ব�ঁচ থাক�ত চাই।



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

�গৗরভ দাস

�াইভার প�দ চাকিরর জন� ম���গ�ছ ই�ারিভউ িদ�ত।
ই�ারিভউ চল�ছ-

��কত�া: আপনা�কআমার পছ� হ�য়�ছ। চাকিরটা
আপনা�ক �দওয়া হ�ব।�ািট�ং �বতন �দওয়া হ�ব দইু
হাজার টাকা।আপনার �কা�না সমস�া �নই �তা?

ম��: না না স�ার, আমার �কা�না সমস�া �নই।�ািট�ং
�বতন িঠকআ�ছ, িক� �াইিভং �বতন কত �সটাও �তা
জানা দরকার ম�ন হয়।



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�া

ভাঁপা পুঁিট মা�ছর পাত�ির

পািঠ�য়�ছন- ডািলয়া সরকার

উপকরণঃ আড়াই�শা �াম পুঁিট মাছ ( পির�ার ক�র
�ক�ট �নওয়া), সর�ষ বাটা ২ �টিবল চামচ, একিট ব�ড়া
�পয়ঁা�জর কুিচ, �দড় �টিবল চামচ কাঁচা ল�া বাটা,
কা�লা িজ�র ১চা চামচ, হলদু এক চামচ, লবণ �াদ
অনযুায়ী, ৪ �টিবল চামচ সর�ষ �তল।
�ণালী: একিট মাঝাির সাই�জর িটিফন বািট িন�য় তার
ম�ধ� এ�ক এ�ক সব উপকরণ, মাছআর সামান� জল
িদ�য় ভা�লাভা�ব �ম�খ িন�য় ৫ িমিনট ঢাকনা আট�ক
�র�খ িদ�ত হ�ব। তারপর গ�া�স কড়াই বিস�য় তার ম�ধ�
আড়াই কাপ জল িদ�ত হ�ব। তারম�ধ� িটিফন বািট
বিস�য় িদ�ত হ�ব। িটিফন বািটর ওপর একিট শীল
�নাড়া িদ�য় চাপা িদ�ত হ�ব। মাঝাির আ�ঁচ ১০ িমিনট
জাল িদ�ত হ�ব। ১০ িমিনট পর গ�া�সরআচঁ িনিভ�য়
িদ�য় ওভা�বইআ�রা ১০ িমিনট �র�খ িদ�ত হ�ব।
তারপর িটিফন বািট নািম�য় িন�য় ঢাকনা খ�ুল তার



ম�ধ� কাঁচা সর�ষর �তল ছিড়�য় িদ�ত হ�ব। এভা�বই
�তরী হ�য় যা�ব ভাঁপা পুঁিট মা�ছর পাত�ির।

�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।



দরূ�

Camera-man of the week



ি�য়া কু��

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



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


