


সা�ািহক অনলাইন ম�াগািজন �নটফিড়ং

৫৪-তম সংখ�া

১৬ই �স���র, ২০১৮

Website: www.netphoring.com
Email: netphoring@gmail.com

Whatsapp: 7501403002

স�াদকঃ

িব�ম শীল

সহ-স�াদকঃ

আিল �মা�াফা

িব�শষ কায�করী সদস�ঃ

স�িষ�বিণক ও রাজআিরফ



সংখ�া-৫৪
১৬ই �সে��র, ২০১৮, netphoring.com
িলেখেছন- জাহা�ীর �হা�সন, নীতা কিব (মখুাজ�),
�দবলীনা িব�াস, �পন কুমার রায়, িচরি�তা িব�াস,
রািকবআিরফ, সায়ি�তা সরকার, রা�জশ িম�,
িব�িজৎ ম�ল, অনপুম িম�, ি�য়দশ�িন �হ, অিন��
বম�ন, অিভিজৎ দাস, ির�া সাহা, অিন�মশ পি�ত,
�গৗরভ দাস, এবং আ�রা অ�ন�ক।

ছিব- কৃ��� নুাগ, বি�িশখা দাস, সায়ি�তা সরকার

�চাখ রাখনু �িতিট প�ৃা জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
আনােগানা। থাকেছ- ছিব ও ভাবনা,পরমাণ কুিবতা,
আট�গ�ালাির, �দেয়র িচরকুট, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা,
আ�ােদআটখানা এবং রা�া-বা�া।



ফিড়ং কথা
ভা��র �শ�ষ �যন বিৃ�র �কুিট। মা দগু�ারআস�ত �তা
আর �বশী �দির �নই। কু�মারট�িল ��লা�ত চল�ছ চরম
ব��তা। মা এবার �ঘাট�কআস�ছন, তাই হয়�তা ঝড়-
জল িন�য়আস�ছন ধরাধা�ম। যিদও অ�ন�ক ম�ন
কর�ছনআ�গভা�গ বিৃ� হ�য় যাওয়াই ভা�লা। তা�ত
নািক প�ুজার সম�য় বিৃ�র স�বনা ক�ম যায়।অ�ন�ক
প�ুজার বাজার �� ক�র�ছন বিৃ� এিড়�য়। ত�ব
সব�চ�য় িচ�ায় আ�ছন �িতমার কািরগ�ররা। বিৃ� না
কম�ল �য তা�দর �বল সমস�া।অ�ন�কই �নট ফিড়ং
এর িথম সং-িট পছ� ক�র�ছন।আপনা�দর জন� দ’ু
কিল রই�লা গানটা।জ�ল থা�ক জলফিড়ং, ঘা�স থা�ক
ঘাসফিড়ং, �নেট �নেট ঘেুর �বড়ায় �নট ফিড়ং...



বিৃ� �ভজা িব�কল

জাহা�ীর �হা�সন

বিৃ�আ�ছ ব�লই ��মআ�ছ

আজও মন �ভ�জ িব� িুব� জুল রািশ�ত।।
িট�নর চা�লরআওয়াজটাওআজ িমি� লা�গ

তার িমল খুঁ�জ পাই হ�ািমিল�নর বাঁিশ�ত।।

হঠাৎ বিৃ��ত িব�ক�ল �ভ�জ, ��ম জা�গ

ম�ন প�ড় বিৃ� �ভজা ক�লজ �থ�ক �ফরা।।
আমা�দর �ছায়ার আশায় বকু �ব�ঁধ�ছ বিৃ��ফাটা

সম�আকাশ যখন কা�লা �ম�ঘ �ঘরা।।

দ�ু �ুম�ঘর বকুিন�ত ত�িম মখু লকুাওআমার ব�ুক

দিুট �দ�য় এক হ�য় �ভ�স যায় দ�ূরর িদগ��।।
পিৃথবী ছািড়�য় �গিছ ক�বইআমরা



বিৃ�ও �ছ�ড় �গ�ছআমা�দর একা��।।

বাতা�সর সা�থ ��� �হ�র পিৃথবী �ছ�ড়�ছ বিৃ�

ত�ণ কিবর কলম ধ�রইআজ ব� কিবতার সিৃ�।।

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



লাজকু বািলকা

নীতা কিব (মখুাজ�)

লাজকু বািলকা স��া �বলায় �দীপ �ালায়,

�ালায় �তামার অ��ন

�সই মরমী যিদ ধরা �দয় �কা�না এক

�ভ স�ু�ণ

�সই িদন ত�িম িচন�ব িক তা�র

িচন�ব িক তব অ��র?

�সই িববাগী ল�াখািন ছ�ঁ�য় যায়

যিদ ম��র।



কুশাণ

নাট�কারঃ �দবলীনা িব�াস

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

( সীতার ��বশ )

সীতা- �মাক ছাির �তামরা �কা�ট যা�বন �াণনাথ, জ�
জ�া�র মইু �তামার সাথী।
রামচ�- না, না, সীতা, এ রাজ�সাদ ছািড় �তামরা
�কনং কির বনবা�সর কিঠন জীবনযাপন কির�বন?

সীতা- মইু �তামার �ধ অুধ�াি�নী না হও, মইু �তামার
সহধিম�ণী, �তামার ধম�, �মার ধম�। �সই বা�দ বনবা�স
যাওয়া �মার কত�ব� পালন কিরবার স�ুযাগ �দন
�াণনাথ।
রামচ�- তথা�, তাহ�ল �তামরা �মাক অনসুরণ কর।
ভাষ�- ( গীদাল কই�ব )

বনবাস �স �তা কিঠন পরী�া, রাজব� পিরত�াগ কির
রাম, সীতা, ল�ণ গমন কিরল কিঠন পথ। পািন-ঝির



মাথাত িনয়া উমরা তামান সহ� কিরল।
গান-

িবি��লক ক�ক সীতার �কামল চরণ

িনিকিল িদ�লক রাম কিরয়া যতন

�হনকা�ল সপূ�নখা আই�স সািজ ললনা

রা�মর নগদ ক�র ���মর ছলনা

ল��ণ�ত �বাধ পায়া কা�ট নাক তার

অিভ�যাগ ল�াত ক�র রাবণ ভাই তার

ভাষ�-

এই না খান কির, রাম ল�ণ সীতা িতনজ�ন প�বট�
ব�নআিসয়া উপি�ত হই�লক। িক�, উয়ার জীবন
দঃু�খ ক�� ভরা, না হয় প�বট� বন উয়ার আগমনত
হয়া উিঠ �লক ত�পাবন। মা ধির�ী উয়াক উজার
কিরয়া িদ�লন উয়ার ভা�ার। সীতা �য ধির�ী’র কন�া।
এই সিুখ জীব�ন কাল হইয়া আিসল, রাব�ণর বইন
সপূ�নখা। রা�মর �প, �যৗবন �দিখ রামকআিসয়া ��ম
িন�বদন কির�লক। এই �দিখয়া ল�ণ �ু� হইয়া
সপূ�নখার নাক কািট িদল। �ঘার অপমািনত হইয়া �ু�



হইয়া সপূ�নখা ল�াত যায়া রাবণ �সই অপমান�তর
�িত�শাধ িনবার মনি�র কিরল।
রাবণ- বইিন �তামার �ক�ন এই র�া� অব�া। কায়
�তামার এই পিরনিত কিরল, কার এ�তা�ধ�া? িশ�বর
বরপ�ু এবং ঋিষ িব��বা ও িনকষা সতীর প�ু
রাব�ণর বইিনক কায় অপমান ক�র? এই ি�ভ�ব�ন কার
এ�তা�ধ�া?

সপূ�নখা- প�বট� ব�নর এক সামান� নর, রামচ��র ভাই
ল�ণ �মার এই দশা কির�স। �মার এলায় িক হই�ব
দাদা, �মার এই িবকৃত মখু মইু কায় �দখাইম?

রাবণ- অপমান, অপমান, �ঘার অপমান। এই অপমা�নর
মইু কিরম িনরসন। মারীচ, রা�স মারীচ �তামরা এলায়
প�বট� বনত গমন কিরয়া মায়ামগৃ �প ধারণ কির
রামক ক�রন �ম। �সই সামান� ন�রর পি�ক কিরম মইু
অপহরণ।
( মারীচ আিস প�বট� বনত মায়ামগৃ সািজ সীতাক
কিরল �ম। সীতা মায়ামগৃর বা�দ রাম-�ক যাবার কইল।
রাম মায়ামগৃক িশকার কির�ত �গইল/ রাবণআিসল
িভ�ুক সািজল। রামচ��র গালার �র নকল কির
িচিকরায় মারীচ। সীতা কয় �াতা ল�ণ �তামার দাদাক



উ�ার কিরর বা�দ ত�িম এলায় ��ান কর। ল�ণ গি�
কািট সীতাক �সই ল�ণ�রখার িভিতরায় রািখ ��ান
কিরল। রাবণ সীতার কুিট�রআিসল। )

রাবণ- িভ�াং �দহী।
সীতা- ঠাকুর, �মার দান �হণ ক�রন।
রাবণ- এত বড় সাহস মইু পিব� িভ�ুক �মাক �তামরা
অপমান ক�রন, �মাক ঘ�রর িভিতরা হা�ত িভ�া �দন,
মইু না িনম। �তামার বংশ �ংস হই�ব �মার অিভশা�প।
সীতা- �মা ক�রন �মাক, এই �নন িভ�া ( এই কয়া
সীতা ল�ণ�রখা পার কিরল, ল�াপিত রাবণ স�ুযাগ
পায়া সীতা �ক অপহরণ কিরল )

রাবণ- হাঃ হাঃ হাঃ মইু �কান �া�ণ না হয়, মইু �কান
িভ�ুকও না হয়, মইু �সানার ল�ার অিধপিত, দশানন
রাবণ।
সীতা- বাঁচাও বাঁচাও কই�ত কই�ত, �সানার অল�ার
�ফিল চিল �গল।
( রাম-ল�ণ িফিরয়া আিসয়া �দিখল কুিটর �ন�, জটায়ু
তা�দর সব কথা কইল )

রাম- �াতা ল�ণআর কাল িবল� না কির, চল দি��ণ



গমন করা যাক।
ল�ণ- চল দাদা, আর �দির কির লাভ নাই।আর হামার
হা�ত সময় নাই। মাতা সীতা িক কিঠন দদু�শার স�খুীন
হই�স কায় জা�ন?

( িকি���ার পাহা�ড়র পথত হনমুা�নর নগত সা�াৎ
হইল। এই িদকা বািল বধ কির রামচ� স�ুীব �র ব�ু
পাতাইল। বািলর প�ু অ�দ রামক সহায়তা কিরল
িক�ক ল�া যাবার বা�দ িবশাল সম�ু পাড় কিরর
নািগ�ব। )

ল�ণ- দাদা, এলা হামরা �কনং কির এই িবশাল সম�ু
পাড় কির মাতা সীতাক উ�ার কিরর যাইব?

স�ুীব- �হ রামচ� মাতা সীতাক উ�ার কিরর বা�দ
�মার সব�ত সহ�যািগতা কিরবার বা�দ মইু ��ত। �মার
বানর�সনা চািরিদশায় মাতা সীতার টা�ন স�ান কির�ব।
( অ��দর িদ�ক তািক�য় )

অ�দ- আ�া মহারাজ ( অ�দআর হনমুান সম�ক
বানর�সনা িনয়া দি��ণ গমন কিরলআর সম�ুর
পাড়ত যায়া উপি�ত হইল। সম�ু পবন প�ু হনমুান
ল�ন কির বাতাসত উিড়ল। ল�া ভ�িমত যায়া উপি�ত
হইল। ল�ার চািরিদশা অ��ষণ কির হনমুান অ�শাক



বনত যায়া মাতা সীতাক দশ�ন কিরল।আর মাতা
সীতাক রা�মরআংিট িদয়া িকি���ায় মাতা সীতার
সংবাদ রামক িদ�লন। কাল িবল� না কিরয়া রাম ল�ণ
তামাম বানর �সন� আর ব�নর িজব জ� পাক পািখলা
স� কিরয়া সম�ু িকনারতআিসয়া উপি�ত হইল। এই
নাখান কির অ��ত িললাত ভাসমান িশলা িদয়া �সত�
ব�ন হইল, �সই �সত�পাড় হইয়া রাম ল�ণ ল�া ত
যাইয়া উপি�ত হইল। �সই ঘন �ঘার য�ু� ল�াপিত
রাব�ণর বীর �সনারা এ�ক এ�ক পরা� হইল। য�ু�র
অ��আিসয়া রাম চ� দশানন রাবণ �ক পরািজত
কিরয়া মাতা সীতাক উ�ার কিরল। �ী রামচ� ও
সীতার পনুিম�লন হইল, আকাশ বাতাস �গ�মত�� পাতাল
�দব-�দবী সগায় হাস�-উ�াস কিরল।অতঃপর সীতা
রাম চ� �চা� বছর বনবাস যাপন কিরয়া পনুরায়
অ�যাধ�ায় আগমন কিরল।অ�যাধ�া নগর বাসী �ী রাম
চ� সীতা ও ল�ণত �দীপ জালায়া বরণ কিরল।
(সমা�)



িনর�প�তা

�পন কুমার রায়

আিম তা�ক ভালবাস�ত পািরনা

�যআমার উপকা�র লা�গ না আবারআমার �িতও
ক�রনা,

.......... এ �কমন িনর�প�তা?

আিম চাই প�পািত�

ত�িম হও গাঁড় অ�কা�রর িন��রতা নত�বা িদবা�লা�কর
�চ� �তজ,

�তামার ছায়াব�ৃ কখ�না ফুল �ফাটা�ত পা�রনা

পা�রনা িভখািরর এক থালা গরম ভাত �র�ঁধ িদ�ত

�তামার িনর�প�তা......

ল�া হয় ফুটপাত

আকাশ ছ�ঁ�ত চায় অ�ািলকা,

মতৃ��র িমিছল �তামার িনর�প�তা!



এক িব� নুীলআ�লা

িচরি�তা িব�াস

িসিঁড় �ব�য়আ�লা ওপ�র উ�ঠ এ�স�ছ

নীলআ�লার ছায়া�ত িন�জ�ক �দ�খিছ

আবছা আ�লার আভায় িন�জ�ক িচন�ত পািরিন

ছায়া স�রিন

�িট�িট পা�য় ওপ�র উ�ঠ �গ�ছ

পিরিচত �চনা মখু �থ�ক স�ণূ�আলাদা

িক� ��, ফস�া, ি�ধাহীন মখুিট �ান হািস�ত ভরা

িব� িুব� আু�লা�তও

িছল না !

দঃু�খ-য�নায় মম�াহত িছল

পা�� �গ�ছ | িকভা�ব ?

আ�লার িদশা �দিখ�য়�ছ �কউ

ব�ু নয়, আ�রা �বিশ...



�াদ িচিন�য়�ছ িম�ঠ �রা�দর িমি� �ছাঁয়ার

�দিখ�য়�ছ চাঁদ, কা�লা দাগ সির�য় নীল বণ�

বিৃ� �যন তারই �ছাঁয়া

ধ�ুয়-ম�ুছ যায় সব �ািন

নত�ন ভা�ব িশহিরত ক�র

মন�ক কাঁপায় দবু�ল ক�র

'আিম' - �সইআিম �থ�ক 'এইআিম' হ�য়িছ

স�ব িছল না বলাটা ভ�ল

হয়�তা তী�র এ�স তরী �ডাবার মতন

ড�ব�ত ড�ব�ত ধ�র �ফল�লও

মানিবকতা, ব�ু�ই তার কা�ছ �াধান� পায়;

আমার কা�ছ িনতা�ই তা নয় ||

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



ইনােতর িবদায়

রািকবআিরফ

বাই�র �থ�ক �জার ধা�ায় দরজা খলুল িজয়ান…

“িদিদআর �দির কিরস না �র, বরযা�ী আর চ�লই
আসল... িপয়া িদ �ফান ক�র বলল আর ১০ িমিন�টর
ম�ধ� আস�ছ ওরা”

িব�য়র শাড়ীর কুিচ ধ�র�ছ ইনা�তর মা.. ইনা�তর হা�ত
কা�নর দলু...

“ �ন একট�তাড়াতািড় কর.. কুিচটা �ঁ�জ �ন
তারাতাির..আর �শান, আিম িনচতলায়আিছ.. একট�
তাড়াতািড় কিরস...”

মা চ�ল �য�তই �হায়াটস�াপ খ�ুল ইনাত ��াটাস িদ��

“ভা�লা �থ�কা”

যিদও ভা�লা থাকাটা হয়তআর স�ব না িনয়াজ এর
প��.. রাত ১২.১০ এ িনয়া�জর ��ন..

স�বমা� রাত ৮ টা..



িসগা�রট ধরা�ব ব�ল �দশলাই খুঁজ�ত িগ�য় িনয়াজ তার
�টিব�লর �য়ারটায় খুঁ�জ �পল গীটা�রর িপক.. মািন
ব�াগ এ ভর�ত িগ�য় ভরল না…

অ�গাছা�লা ঘ�রর িবনব�াগটায় গা এিল�য় গীটা�র
একটা �মজর কড�ধরল িনয়াজ..

এিদ�ক ইনাত �ডটা অফ ক�র তত��ণ তার ফাইনাল
�মকআপ িন��.. এই সময় বাবা এ�স বলল

“মা �র… ”

“িকআ�?ু”

“িকছ�না মা”

�চাখ ছল ছল বাবার..

“আিম খিুশ �তাআ�,ু ত�িমআবার মন খারাপ করছ
�কন? এই মা� �তামার জামাই এর সা�থ কথা হল.. ওরা
আর �পৗ�ছই �গল ম�ন হয়.. ত�িম নী�চ যাও �তা.. আিম
আসিছ..”

ইনা�তর বাবা নী�চ যাবার িঠকআ�গ দরজার ধা�র
বলল

” সিত� খশুী �তা মা?”



” হ�া আ�,ু �তামার �ম�য় �তামা�ক �কা�নািদন িম�থ�
ব�ল�ছ? ব�লা”

“িঠকআ�ছ মা.. তারাতাির �রিড হ�য় যা”..

িনয়া�জর জানালার পদ�া �খালা, ইনাত ব�লিছল

“ যিদ কখ�না আমার কথা ম�ন প�র, জানালা খ�ুল িদও
আরআকা�শর চাঁ�দর িদ�ক তািক�য় �থ�কা, হয়ত বা
�সই চাঁদ আিমও �দখিছ ”

�মজর কড��াক কর�ছ িনয়াজ..

আকা�শর চাঁদটা তার জানালা িদ�য় �দখা যা�� না..

িসগা�র�ট টান িদ�ত িদ�ত িনয়াজ গীটারটা �র�খ িদল
পা�শ.. �হায়াটস�াপ খ�ুল ইনা�তর �াটাস �দ�খ ির�াই
করল

“ত�িমও.. আর ি�জ সায়াম �ক অ�নক ভা�লা�ব�সা..
ত�ব একটাই আবদার আর যাই রা�া ক�রা িন�জর
হা�ত রা�া করা কা�লা িজ�র িদ�য়আল ভুাজা আর
�িট ক�র সায়াম �ক খাই�য়া না.. ওটা �ধ আুমার জন�
িছল…আমার জন�ই থাক�ব”

এিদ�ক সায়াম�দর গািড় �ায় �পৗ�ছ �গ�ছআ�ছ..



রা�ায় গািড়র জানালা খ�ুল সায়াম চাঁ�দর িদ�ক
তািক�য় বলল ” �দখ ভাই, আকা�শর �মঘ ��লা
চাদটার জন� িক দা�ন লাগ�ছ.. �তার ক�া�মরা টা িদ�য়
�চ�া কর �তা ভা�লা একটা ছিব আ�স িক না”

িনয়াজআবার িক জািন �ভ�ব গীটারটা িন�য় গান ��
করল- “হলিুদয়া পািখ, �সানািল বরণ

পািখিট ছািড়ল �ক?”

িব�য়র সা�জ ইনাত�ক অপ�পা লাগ�ছ…। এিদ�ক
বর যা�ী �পৗ�ছ �গ�ছ…। রাত বা�রাটা..

��াটফ�ম�সায়া�মর চত�থ�িসগা�রট �শষ..

ইনা�তর কা�া হল গভীর..

িবদায়..

�ধ ইুনা�তর িবদায় না..

িবদায় হাজার হাজার ভাবনা, ক�না, আর ���র…



ি�য়

সায়ি�তা সরকার

আজ �তামার কার�ণ ও

�তামার অ�শষ কৃপায়...

আমার মা�স মা�স পাল�া�র �য�ত হয় না,

কত�িল টাকা �ব�ঁচ যায় আমার।

আজ �তামার �দৗল�ত,

আমার কুম�ড়ার ম�তা বদনিট

একট�হ�লও পান পাতার �প িন�য়�ছ।।
আজ �তামার কার�ণই

পাল�ারআমা�ক �দ�খ কাঁ�দ।।
আজ �তামার জন�ই

আমার �ফান �সলিফ-�ত ভ�র ও�ঠ...

গরী�বর �তা এ�তই খিুশ.....

িক�সরআবার ফ�টা�ট!!



আিম �তা এ�তই সখুী

অসংখ� ধন�বাদ �তামা�ক

ইিত �তামার ব�বহারকারী।

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



তৎকালীন কা�ীর
রা�জশ িম�

কা�ীর িকআর শা� !

িঢল ছ�ঁ�ড় মধ�রা��

�িতিনয়ত সকা�ল-িবকা�ল ,

�যন এখন অবসাদ এসব !

নািক �সই অদ�ূর ভাসমান

��প, ল�� ি�র িচ�লর ম�তা-ন

�ি�ত পথ বািত অ�কার অ�নকিদন

মান�ুষর �দ��ন �যন সাউ� ব�-হীন

চািরিদ�ক বর�ফর চাদর

�ঢ�ক�ছ �যন �পূাকার,

আত� �যন ভয় ভয়



হঠাৎ �যন কাঠ�িরয়ার ম�ন হয় ,

ঘন ঘন িমিলটাির গািড়রআওয়াজ

সকাল নয় রা� ল��� গ�ব�

ভাসমান বি� �যন িম�শ�ধাঁয়াশা আজ

উ�� �যন অি�গভ�!



ছিব ও ভাবনা

ই��রা...

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

অিভমান

িব�িজৎ ম�ল

 যিদ ভ�ল ভাবনার �মঘ জম�ছ �তামার ব�ুক,

ত�ব, �াবণ নামকু আমার �চা�খও, িবদায় স�ুখ।

পরমাণ কুিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও �দখেত
চান,

তেবদ ইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 হ�াির�কন ঝ�ড়র সতক�তা �শা� মহাসাগরীয়
উপকূলবত� অ�ল��লা�ত।

 �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 ও�প�ন চ�াি�য়ন হ�লন সািব�য়ান
ডা�কািভচ।

 দবুাই-এ �� হল একিদবসীয় এিশয়া কাপ
ট�ন�া�ম�।

 এিশয়া কা�প ভারতীয় দ�লর �নতৃ�� �রািহত শম�া।





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

আকষ�ণীয় স�ুর নখ �প�ত হ�ল-

ক�না ক�ন খবুই আকষ�ণীয় এবং ব�াি�� স��া
একজন নারী। িক� তার ন�খর ধরণ �দ�খ তার �িত
জ� �নয় ইিতবাচক ধারণা �নিতবাচ�ক পিরণত হ�লা।
তার ময়লা এবং িববণ�নখ অয� এবং অ�তারই
পিরচয় বহন ক�র। এিট �য �ধ �ুসৗ�য�হানীকর তা নয়,
অ�া��করও ব�ট।
একই কথা খা�ট পা�য়র ন�খর ����। এর য��
অব�হলা আপনার ব�ি�� খব�করার জন� য�থ�।
সতুরাং আপনার মখু এবং ��কর য� �যমন ���পণূ�,
সমানভা�ব ন�খর িদ�কও য�থ� ��� িদ�ত হ�ব।

ন�খর পির�ার-পির��তা-

নখ পির�ার রাখা খবুই সহজ। এর জন� ভা�লা মা�নর
হ�া�ওয়াশ ব�বহার কর�বন। হা�তর ন�খর ময়লা��লা
আল�তা ক�র পির�ার ক�ন। �বিশ চাপ ��য়াগ



কর�বন না।অ�নক সময় �দনি�ন কা�জ নখ এবং এর
আ�শপা�শর ��ক দাগ প�র যায়। এই দাগ দরূ কর�ত
সহ� করার ম�তা গরম জ�ল ক�য়ক �ফাঁটা �লবরু রস
িমিশ�য় হাত ড�িব�য় রাখনু। �লবরু রস দাগও দরূ কর�ব
আরআপনার ন�খর �সৗ�য�ও বিৃ� কর�ব। পা�য়র নখ
পির�ার কর�ত একিট সিুতর কাপ�ড় সাবান জল িদ�য়
ঘষনু। এই �সৗ�য�ধ�র রাখ�ত �িতিদন দইুবার নখ
পির�ার করা উিচৎ।

এর সা�থ স�া�হ একবার �মিনিকউর-�পিডিকউরও
করা উিচত।

ন�খর �কামলতা-

নখ পির�ার করার পর একিট �তায়া�ল িদ�য় ন�খ জ�ম
থাকা জল পির�ার ক�ন। ন�খ জলজ�ম থাক�ল তা
�থ�ক ইন�ফকশন হ�ত পা�র। এবার পা�য়র ন�খ
�কা�না ভা�লা মা�নর ময়�ারাইিজং ি�ম নখ এবং এর
আ�শপা�শর ��ক লািগ�য় ম�াসাজ ক�ন। এ�ত
আপনার ন�খর চারপা�শর �ক �কামল থাক�ব। হা�তর
ন�খর জন� অিলভ অ�য়ল, এলম� িকংবা ক�া�র
অ�য়ল ব�বহার কর�ত পা�রন।



ন�খর স�ুা��-

আপনার স�ুর নখ �কাশ ক�রআপনার ব�ি�� এবং
স�ুা��। যিদ নখ হয় �কামল, মসণৃ এবং �গালাপী
তাহ�ল �বাঝা যা�বআপনার শরীরও স�ু� আ�ছ। ভাঙা,
িববণ�এবং দাগয�ু নখ �কান �রাগ বা শারীিরক
ভারসাম�হীনতার িচ� বহন ক�র। �বিশ ক�র িভটািমন
এবং ��ািটন সম�ৃ খাবার �যমন দ�ুজাত খাদ�, ফল-
মলূ, �� ফল এবং সবজু শাক-সবিজ �খ�ল শরী�রর
সা�থ সা�থ নখও �কামল, মসণৃ এবং উ�ল থাক�ব।

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



��পরী

অিন�� বম�ন

�খালা আকা�শর িন�চ দাঁিড়�য়

যাই �যআিম �তার ��� হাির�য়

চািরিদ�ক পািখরা �মল�ছ ডানা

�� �দখ�তআজ �নই �য মানা

�রাজ ঘ�ুমর মা�ঝ ���র �দ�শ

�স �যআ�স পরীর �ব�শ

�িতিদ�নর �সই ���র �শ�ষ

চ�ল যায় �স িন�জর �দ�শ

পর�নর লাল পাড়া �সই সাদা শািড়

িক ক�রআিম তা ভ�ল�ত পাির

কপা�লর �সই ট�কট��ক লাল িটপ

আজওআমার ম�নআ�ছ িঠক।



�তার �সই কাজল মাখা �চা�খর �রষ

আজওআমার ম�ন প�র �বশ

�সই �ম�ঘর ম�তা চ�লআর ঝুম�কা কা�নর দলু

এ নয়�তাআমার �ধইু ম�নর ভ�ল

সাত সম�ু �ত�রা নদীর �শষ

আ�ছ এক িবরাট ��পরীর �দশ

�য�ত চাই �সই ���র �দ�শ

�যথায় থািকস ত�ই পরীর �ব�শ।



আিশ

অিভিজৎ দাস

ব�সআিছ �চয়া�র, �চাখ �ম�ঘর �চা�খ।

ওর �কা�না ল�া �নই, �ধ �ুদ�খআমার িদ�ক।।

সময়টা �তা অ�নক হ�লা, চল�ত পাির না আর।

�ছ�ল-�বৗ �ক �দখ�ত হয় �তা, তাই �দয় খবু ঝার।।

বয়স হ�ল মানষু হয় ম� ব�ড়া �বাঝা।

এইখা�ন�ত, আপনআর পর �ক এটাই হল না �খাঁজা।।

"ওনার" কা�ছ কামনা ক�র, মরবআিম ক�ব।

ভ��ল�ছ এরা, এ�দরও একদা এিদন �দখ�ত হ�ব।।

�ছ�ল ডা�ক ব�ুড়া ব�ল, ম�ন ম�নআিম হািস।

ডা�কনা�গা আর বাবা ব�ল, এখন বয়স �যআমার
আিশ।।

" �খাকা" ঘরু�ছ �দখ য�ুগর চাকা, আস�ছ সময় �ত�র।

একিদন �তামার �ছ�ল বল�ব �তামার "এ ব�ুড়াটা যায়না
�কন ম�র"।।



অনভু�িতর টা�ন

ির�া সাহা

এই যাি�ক অিভশ� শহর �থ�ক পািল�য়

আিম ছ��ট িগ�য়িছ অ�কার িনিবড় অর�ণ�।
বাতা�স কান �প�ত ��নিছ িঝিঝ �পাকার ডাক

আর পা�য়র নী�চ �ক�না পাতার মম�র শ�।
�ভজা মািটর��শ�িশউ�র ওঠা গা

ছম-ছম ক�র উঠিছল অর�ণ�র শীতলতার।

�জানািক�দরআ�লায় ��ম িন�বদ�ন ম�

�িতিট গা�ছর পাতায় �শানা যাি�ল অমতৃবানী-

যার �কা�না ভাষা �নই, শ� �নই, ��তা �নই

আ�ছ �ধ �ুগাঢ় িন�� শাি�ময় অনভু�িত।



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

এক �লাক ঘিড়র �দাকা�ন িগ�য়�ছ ঘিড় �মরামত
কর�ত।
�স �দাকানদার-�ক িজ��স করল এই �য ভাই এটা
�মরামত কর�ত কত লাগ�ব?

�দাকানদারঃ আপিন য�তা িদ�য় িক�ন�ছন তার অ�ধ�ক।
�লাকঃআিম এটা ১৬ টা ঘিুষ �ম�র িক�নিছ।



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�া

িচন দুাস

পািঠ�য়�ছন- ডািলয়া সরকার

উপকরণঃ ৪ িট কই মাছ, ৪ িট চাল কুম�ড়া পাতা, ৪
চামচ স�ষ�বাটা, পিরমান ম�তা হলদু, ননু ও সর�ষর
�তল, মাঝাির আকা�র ৪ িট �পয়াঁজ কুিচ, ২ চামচ কাঁচা
ল�া বাটা, �ছা�টা এক চামচ িচিন।

�ণালী: �ণালী- কই মাছ �িলর উভয় িদ�ক িচর িচর
ক�র কাট�ত হ�ব যা�ত মশলা �ভত�র �য�ত পা�র।
এরপর কুম�ড়া পাতা ��লা অ� ননু িদ�য় �ম�খ জল
িনং�ড় �বর ক�র পাতা�িল ধ�ুয় িন�ত হ�ব। এরপর স�ষ�
বাটা, �পয়াঁজ কুিচ, ল�া বাটা, পিরমাণম�তা হলদু ও ননু
িদ�য় একিট িম�ন �তির কর�ত হ�ব। তারপর একিট
কুম�ড়া পাতায় ২ চামচ িম�ণিট িদ�য় তার ম�ধ� একিট
মাছ �র�খ তার উপরআ�রা ২ চামচ িম�ণ িদ�য়
পিরমান ম�তা কাঁচা সর�ষ �তল িদ�য় অন� একিট
কুম�ড়া পাতা িদ�য় ভা�লা ক�র ম�ুড় িন�ত হ�ব। একই
ভা�ব সব মাছ�িল কুম�ড়া পাতা িদ�য় মিুড়�য় িন�ত



হ�ব। এরপর ঢাকনা ছাড়া একিট ��সার কুকা�র জল
িদ�য় তার ম�ধ� হালকা স�ষ��তল �াশ করা একিট বািট
বসা�ত হ�ব। এরপর �তির করা �রাল �িল ওই বািট�ত
�র�খ ১৫-২০ িমিনট ভািপ�য় িন�লই �তির স�ুাদ কুই
ভাপা ।

(িব:�-কড়াই-এর ম�ধ� জল িদ�য় বািট বিস�য় ভাপা�না
যা�ব)

�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।



লাল জবা

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



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


