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আনােগানা। থাকেছ- ছিব ও ভাবনা,পরমাণ কুিবতা,
আট�গ�ালাির, �দেয়র িচরকুট, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা,
আ�ােদআটখানা এবং রা�া-বা�া।



ফিড়ং কথা
আজ �স���র মা�সর �শষিদন।আগামী মা�সই
বাঙালীর �সরা পাব�ণ শারদীয়া আস�ছ। �সআশা�তই
�হর �ন�ছ বাঙালী। ভার�তর অন�ান� রাজ���লার
�থ�ক বষ�া িবদায় িন�য়�ছ অ�নকআ�গই। ত�ব
�াভািবকভা�ব উ�র পবূ�ভারত �থ�ক বষ�া িবদায়
�নওয়ার সময় ১০ই অ��াবর। ত�ব নানা
আবহাওয়াজিনত কার�ণ এক স�াহ এিদক-ওিদক হ�য়
থা�ক। উৎস�বর এই ভরা মর��ম এটাই কপা�ল ভাঁজ
�ফ�ল�ছ মৎৃ-িশ�ী�দর। ত�বআশায় বাঁ�চ চাষা। এখন
�সআশা�তই িদন �ন�ছন সবাই। শত হ�লও দগু�া প�ূজা
ব�ল কথা। যার জন� বাঙালী অ�প�া ক�র বছরভর।
�নট ফিড়ং এর প�ূজা সংখ�া আস�ছ খবু শী�ই, সা�থ
থাকুন এভা�বই।



র� কাব�

�সৗগত রাণা কিবয়াল

মা নাম �র�খিছ�লা অমাবতী !

�ম�ঘর ম�তা চ�ল,

অ�কার কা�লা �চাখ,

নদীর �ঢউ�য়র ম�তা শরীর !

অমাবতীর গা�য়ও র� কাব� হয় ,

�সও নারী হ�য়ই জ���ছ !

�য প�ু�ষর এক রা� সবরু হয় না,

�সই প�ু�ষর ব�ুক মাথা �র�খ ব�ল�ছ

ভা�লাবািস তবওু, ভা�লাবািস !

অমাবতীর মানষুটা তখন শরী�র শাপ,

অমাবতী তখন একুশ,

বিৃ� �ভজা এক সকাল !

অমাবতী�দর কাঁদ�ত বারণ ,

শ� �ম�য়রা কাঁ�দ বিুঝ.....!



অসংল�তা

পািখর বাসা

ভাবনার মা�ঝ �ছদ প�ড়�ছ

�ছদ প�ড়�ছ জীব�নর অ��ও।
�যা�গর বদ�ল িব�য়া�গর ফল

সবিকছ��তই অসংল�তা।
�ভা�রর িশিশর িব�রুাও

আশা ক�র চকচক্ কর�ব �সানালী আ�লায়

মাঝপ�থ যখন িনঃ�শষ হয়

�সানালী আ�লার বদ�ল তী� দাবদা�হ

অসংল�তা থািম�য় �দয় জীবন।
�সানািলআ�লাআর দাবদাহ �িল�য় যায়।

অথচ উৎস �তা একটাই।
�চনার অ�রা�ল অ�চনা হ�য়

ধরা �দয় সময়�িল।



অসংল�তায়আ�গাছা�লা জীবন।
হয়�তা এটাও একরকম পথ

জীব�নর উ�র�ণর।



নাম-িমি� সচূনা

ঋিষ�ত �গা�ামী

ইউিনভািস�িটর �াস চল�ত চল�তই বারবার আকা�শর
িদ�ক �দখিছল অিভ। এইরকম পিরি�িত থাক�ল �তা
আর িকছ���ণর ম�ধ� বিৃ� নাম�ব।আর কিফশ�পর
দরূ� অ�নকটা এই এখান �থ�ক। যাই �হাক �কা�নাম�ত
�াসটা �শষ হল । এই ��বার িদনটা তার বনানীর
জন�ই �তালা থা�ক। কিফশ�প কিফ �খ�ত �খ�তআ�া
মা�র দজু�ন। বনানী,অিভর �াস�মট।তা�দর এই
একসা�থ ��বারআ�া মারা িন�য় অ�নক হািসঠা�া
ইয়ািক�ক�র ব�ুবা�বরা।আস�ল বনানী হল �াম �থ�ক
শহ�র পড়�ত এ�স�ছআর অিভ এখা�নর �লাকাল
�ছ�ল।অিভর ��া�টর ওিদ�কই বনানীর িপিজ । তাই
তারা একসা�থই অিভর বািড়র িদ�কআর
ইউিনভািস�িটর �কা�না ব�ুর বািড় �নই। �বশ িকছ�টা
পথ তা�দর একসা�থই �য�ত হয় ।আর��বার িদনটা
তাড়াতািড় ছ�িট হওয়ায় একট�একসা�থ সময় কাটায়
বনানী আর অিভ । বল�ত �গ�ল বনানী �ছ�ল�দর সা�থ
অতটা কথা ব�ল না দইু িতন জন বা�দ । তার ম�ধ�



অিভ�ক সব�চ�য় �বশী িব�াস ক�র । "এই কী�র এরকম
গভীরভা�ব কী ভাবিছস?" বনানীর ��� ��াশব�া�ক
চ�ল যাওয়া অিভ বা��ব িফ�র ব�ল"না না িকছ�না চল
।না হ�ল তপ �ুদব রু�া ওরা এ�সআবার হািসঠা�া ��
কর�ব।আর একট�প�রই বিৃ� নাম�ব।চল
তাড়াতািড়।িগ�য় একবার ঢ��ক পড়�ত পার�ল িনি��।
"দজু�ন ছ�ট লাগাল বা�সর �খাঁ�জ।
ম�নআশ�ার �মঘ । এইআকা�শর �ম�ঘর ম�তাই কী

আজ�কর পিরি�িত হ�ব? -�ভ�বই চ�ল�ছ অিভ। কারণ
আজ �য �স এক সত��ীকা�রর ম�ুখামিুখ। এটা আজ
না বল�ল প�ড়আফ�শাশ হ�ব । ব� �দির হ�য়
যা��।কিফশ�প িনিব��� �পৗ��ছ কিফর অড�ার িদ�য়

একদিৃ��ত বনানী�ক �দখ�ত থা�ক অিভ। তার ম�ন হয়
সব �সৗ�য�� �যন এক�� িন�জ�দর স�ঁপ িদ�য়�ছ
বনানীর পা�য় ।আজ নত�ন �দখ�ছ না ।একবছর ধ�র
পিরচয় তবওু �যন �কমন �যনআজঅ�চনা লাগ�ছ
ও�ক । �যন নত�ন �কা�না উপন�া�সর অসামান�া এক
চির��কআিব�া�রর দািয়� সামলা��অিভ । "আ�র
�তার আজ�ক হ�য়�ছটা কী বলত?"বনানীর ���
ন�ড়চ�ড় ব�স অিভ । না যা বলার এখনই বল�ব �স ।



ম�ন অ�নক সাহস িন�য় �� করল অিভ"�দখ অ�নক
িকছ�বলারআ�ছ �তা�ক। "�তা বল কী বলার
আ�ছ?আমা�ক িকছ�বলিব তার জন� এত । বাপ�র
বাপ।আজ �দখিছসআমা�ক ? �থম?"অবাক হ�য়

উ�র �দয় বনানী।
"না। �থম �দখিছ না । এই ধর�নর কথা �থম
বলিছ।�শান ম�নর সা�থ অ�নক �বাঝাপড়া
ক�রিছ।আিম জািন না ।�তা�ক একিদন না �দ�খ
থাক�ত পাির না । �তার জন� �িতমহু��ত�িচ�া হয় ।
�তার সা�থ �ফা�ন কথা না হ�ল রা�� ঘমুা�ত পাির না ।
সকা�ল �তার �ফানকল না �প�ল উঠ�ত ই�� ক�র না
।�তার িদ�ক তাকা�লআিম সব দ:ুখ িন�ম�ষ ভ��ল যাই ।
যিদ এ�ক ভা�লাবাস ব�ল ত�বআিম �তা�ক ভা�লাবািস
।ভীষণ ভা�লাবািস।"আ�ব�গর ��র ব�ল চ�ল অিভ ।
"বািকটা �তার িস�া�।"কথা �শষ ক�রই মাথা নীচ�
করল অিভ । দাঁত �চ�প গ�জ�ও�ঠ বনানী"িনল��
�কাথাকা�রর।�চার ।"
"কী চ�ির করলামআিম?"ভ�য় ভ�য় বলল অিভ ।
"ধ�র ক�ালা�ত হয় �তা�দর।"
"যা: �গল । �য ভয় পাি�লাম। "ম�ন ম�ন �মা চাওয়ার



জন� �তরী হয় অিভ।
"আমার ম�ুখর কথা চ�ির ক�র বলিল"লাজকুভা�ব ব�ল
বনানী।অিভর মন ম�ু�ত�আন�� ভ�র যায়।বনানী
উ�ঠ পা�শর �চয়া�র ব�স অিভর। একই কা�প দ�ুটা �
িদ�য় কিফ খাওয়া �� ক�র তারা । বাই�রর বিৃ� �ভজা
�কৃিতআর �ভত�র সদ� ���িটত দিুট ভা�লাবাসার
ফুল এক স�ুর অনরুণ�ন অনরুিণত হ�ত হ�ত �যন বাঁধা
প�ড় যায় �কা�না এক অজানা বাঁধ�ন।

�নট ফিড়ং এর ৫৫িট সংখ�ার �িতিট পড়�ত ি�ক
ক�ন �নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ।



সনুীলআকাশ

পিল �ঘাষ

সনুীলআকা�শআজআিম ভাস�বা পি�রাজ �ঘাড়ায়
চ�ড়

সনুীলআকা�শ িনম�লআকা�শর ব�ুক িলখ�বা আিম
ম�নর সা�থ ম�নর িমলন হয় িক ভা�ব

আর �র�তী র বাহন হ�য় ভাস�বা আিম সনুীলআকাশ
জ�ুড়

িনত� নত�ন শ�জ�ুড় গড়ব ক�তা ম�নর কথা

আিম এখন ত�ব হই �ক�না �পজঁা ত��লার �মঘ বািলকা

�পজঁা ত��লার �ভলায় �চ�প ঘরু�বা সনুীলআকা�শ

�ভলায় �চ�পআিম �পৗ��ছ যা�বা চরকা কাটা বিুড়র
কা�ছ

�ভ�ব িছলাম চাঁ�দই �ক�না গড়বআমার নত�ন ইমারত

�কমন মজা হ�ব ব�ল চাঁদ �থ�কইআিম �দখ�ত পা�বা
কাল পরু�ষর ন��িট



�দখ�ত পা�বা সাত র�া রামধনিুট ।
�দখ�ত পা�বা অবাক হ�য় �ম�ঘর ওপর �মঘ বািলকার
�খলা ।
আমার ম�নর �� �িলআজ রা�তই ভািস�য় িদলাম
�পজঁা ত��লার �ভলায় ক�র ।
ি�য় ত�িম �� ��লা িনও ত��ল অিত য� ক�র

সািজ�য় �র�খা �তামার �দ�য় �গাপন ম�নর অ�রা�ল।

অিম যখনআস�বা �তামার �� ভরা আিঁখ�তআমায়
ত�িমআমার ই �� �িল িদও অিতআদর ক�র ।
আজ�কআিম হাির�য় �গলাম �মঘবািলকার সা�থ
�মঘমালার �দ�শ ।

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন

netphoring@gmail.com এ। �লখার ওপর উ��খ
ক�ন �নট ফিড়ং �গ।



ছ�ছাড়া

ভগবতী দাস

মন ডা�ক �কান এক �বলায়

�স কী আ�স ম�নর ঘ�র ?

�জ�াৎ�া রা�ত তা�র খিুজ!

মন �জ�াৎ�ার ঘ�র।
একটা সময় তা�র িন�য়...

িলিখতাম হাজার কিবতা।
সবাই আজ ছ�হীন,

নাই �কা�না সিঠক িমল।।
তার �য মন অবঝুআজ....

আজ �স �দয় হারা।
ভা�লাবািস হয়�তা তা�র;

িক� �বা�ঝ না �স �দয় হারা।
হয়�তাআিম ব�সিছলাম...



�কান এক দীপা��র!

হাজার ��া�ত িম�শ িছল,

�সই সম�ু�র মা�ঝ।
একটা তাঁরা আকা�শ�ত

আজওআ�ছ তাই।
সবাই আজ ছ�ছাড়া...

�দয় �ছাঁয়া নাই।।



হারােনা �শশব

সজুন ডাকুয়া

িদন�িল সব যা�� ব�য়

�িৃত�িল �র�খ,

হঠাৎ তারাই উঠল বিুঝ

িপছ�িফ�র �ড�ক ।
�কমন ক�র বদ�ল �গিছ

�ছা��বলার আিম,

আমার কা�ছ �ছা��বলার

�সই জীবনটাই দামী ।
তখন িছলাম ব�নর পািখ

িকিচরিমিচর �ঠাঁ�ট,

এক িন�ম�ষ ছ��ট �যতাম

ফুল �যখা�ন �ফা�ট ।
শরীর জািন ব�ী িছল



মন �বড়াত উ�ড়,

প�ীরা�জর পাখায় চ�ড়

�যতাম অ�নক দ�ূর ।
প�ূজা এ�ল কী �য মজা

�ম�ঠা প�থ পািড়,

পা�য় �হঁ�ট খিুশ ম�ন

�যতাম মামার বািড় ।
দপুরু�বলা মাঝ-পকুু�র

ড�ব-সাঁতা�রর �ঢউ,

আজও িদ�ত ই�� ক�র

স�ী হ�ব �কউ ?

মািঝ পাড়ায় যা�া হত

যা�া ভা�লাবািস,

আর িকআিম িফ�র পা�বা

মহারা�জর হািস !

সবজু ব�ন ��টাপিুট



উ�চ�গা�ছর মাথা,

টাপসু-্ট�পসু প্ড়ত ঝ�র

হলদুবরণ পাতা ।
হঠাৎ আিজ ব�ল িদল

�শষ িব�ক�লরআ�লা,

�শশ�বর �সই জীবনটা �য

িছল কত ভা�লা।



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।



�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

অ�িমত...

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

�াবণ'এ

নরূ আিরফ (রাজ)

 বিৃ�আসকু,

ধ�ুয় যাক শত অন�ু�খ িবমষ�তা ।।

সকাল �হাক,

িলখবআবার পীিড়ত অি���র ইিতকথা ।।

পরমাণ কুিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও �দখেত
চান,

তেবদ ইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 িব�ংসী আ��ন প�ুড় ছাই �ািজ�লর ২০০ বছ�রর
পরু�না জাদঘুর।

 ইউ���ন �তির হল িব��র বহৃ�ম িবমান “এএন-
২২৫ ময়ুা”।

 িবনাম�ুল� জীবনিবমা ব� কর�লা ভারতীয় �রল।

 িব� �িটং চ�াি�য়নিশ�প �ম�য়�দর িবভা�গ ��পা
জয় ভার�তর মনীষা �কর।

 �কালকাতায় �� হলআই এস এল এর এবছ�রর
ট�ন�া�ম�।

 বাংলা�দশ-�ক হাির�য় এিশয়া কাপ িজ�ত িনল
ভারত।





আট�গ�ালাির

িন�বদ�ন- রামকৃ� 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

�ম�য়�দর চ��লর য��র ক�য়কিট িটপস-

চ��ল শ�া� কুরার আ�গ ভা�লা ক�র �াশ ক�র িন�ল
সিুবধা হয়। কারণ তাহ�ল খবু �বিশ শ�া�রু ��য়াজন
হয় না। ত�ব জ�ির হ�� য�থ� জল িদ�য় চ�ল ধ�ুয়
�ফল�ত হ�ব৷ ত�ব খবু �বিশ গরম জল িদ�য় নয় এ�ত
চ�লআ�রা খারাপ হয়৷ সব�শ�ষ ঠা�া জল িদ�য় �ধায়ার
সময় সামান� �লবরু রস িমিশ�য় িন�লআ�রা ভা�লা হয়।
চ��লর �গাড়া বা �বস-

স�ুর চ��লর পবূ�শত�হ�লা মাথার �ক হ�ত হ�ব স�ু।
য��র অভা�ব মাথার �ক হ�ত পা�র �� অথবা খশুিক।
ত�ব মাথায় ম�াসাজ করার মধ� িদ�য় সিঠকভা�ব র�
চলাচল কর�ল মাথার �ি���লা�ক সচল ক�র �ফ�ট
যাওয়া বা �� চ�ল িঠক করা স�ব। মাথার ��কর
সমস�ায় ডা�া�রর পরামশ�িন�য় চ�ল�কআবার
চকচ�ক করা যায়।



িঠকম�তা �কা�ত হ�ব-

�ভজা চ�ল কখ�না টাও�য়ল িদ�য় ঘ�ষ ঘ�ষ মছু�বন না,
কারণ এ�ত চ�ল �� হ�য় যায়। যা �ভজা চ�ল �ব�ঁধ
রাখার ����ও ��যাজ�, কার�ণ এ�ত ব� হ�য় থাকায়
চ�ল সং�বদনশীল হ�য় যায়। সব�চ�য় ভা�লা, �ধ বুাতাস
বা �হয়ার �ায়া�রর সব�চ�য় নীচ�তা�প চ�ল �কা�ল।

িব�শষ য�-

মা�ঝ মা�ঝ চ��ল িড�মর সা�থ �লবরু রস িমিশ�য়
িকছ��ণ �র�খ িদ�য় �ফল�বন। বা চ��ল নার�কল �তল
িদ�য় ঘ�া দ�ুয়ক �র�খ হালকা শ�া� কু�র �ন�বন, এ�ত
চ�লআবার তার চাকিচক� িফ�র পা�ব। িকংবা
অ�া�ভাকা�ডা �ব�ট �সটাও িমিনট কুিড় রাখ�ত পা�রন।
�বিশ�ণ �রা�দ থাকা বা বাতা�স �ঘারা�ফরা করার পর
কর�ল তা �বিশ উপকা�রআ�স।

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



বাঘব�ী ফানসু

কবীর খান

�তার �ৎিপ�আগলা�না িচ�নর �াচীর আর টপকা�ত
পা�রিন

�সামািলয়ার হাড় িজ�ড়া�না �� িশ��দর ম�তাআমার
নীরব কথার �মর��লা...

�ভ�বিছস কা�লর অব��য় জীবা� হ�য় �গ�ছ �তার
�গালাপী �মালখানা

আর বািস চ�মরু দাগ!

�তার ই��আর অনমুান�ক ব�থ�ক�র রাজকীয় ��রা
শর�তর একফািল �রাদ িন�য় লাটাই�য় �পজা ত��লার

ঘিুড় ওড়ায়আজও।
অবাধ� ভা�লাবাসার উই�পাকা কবর ফুঁ�ড় এ�স �ঠাঁ�ট

�ঠাঁট রাখ�ব �তার।
িকংবা িচতার আ�ন িনিভ�য় �তার শরী�রর খাঁ�জ

সাঁতার কাট�বআদ�মর ভাবনা��লা।
নাগিরক�আই�নর �বড়াজাল িনিষ� ক�র মাখন



র�ঙর �জাপিত�ক �াগতম জানা�নার �ঘাষণা জাির
হ�লা।

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



আপিনআ�ছন �বশ

শাহীন ইমিতয়াজ

রা� �মরামত এর কাজ হল না, হল না রাজ� �মরামত

বাংলা�দ�শর মতআমরা পািরিন রা�ায় নাম�ত

প�রর �ছ�ল পরমান�

�িমক ছা��র িব�ব �সটা কী �হ?

নাম িদ�য়�ছআর.এস.এস

ধামাচাপা দ�ু�তীর উপর অিভ�যা�গ

িফনিক িদ�য় িব�বী লাল র�ঙর ছ'টা,আপিনআ�ছন
�বশ

বাংলা �চ�য় বাঙালী আহত

ভীড় জ�ম�ছ বাঙলা �খ�ত

আপিনআ�ছন �বশ ৷

�িলও চ�লআজকাল

ল�টাকা হ�লই �থম হওয়া যায়



স�ুযাগ �প�লই িন�া করা যায় চা�য়র �দাকা�ন

�চয়ার �ট�ন এক কাপ চ�ম�ুক

আপিনআ�ছন �বশ ।।



এবার প�ূজা�ত জিম�য় বিৃ� হ�য় যাক

সমুন তরফদার

ভাই বা�পর পয়সায় �খ�য়, ঘ�ুর,আ�া �ম�রআর ���ম
ছ�াঁকা �খ�য় যারা বিলস এবার পজূা�ত জিম�য় বিৃ�
�হাক, তা�দর�ক বলিছ ভাই কত �লাক �� �দ�খ ব�স
আ�ছ প�ূজার মা�ঠ �বলনু, ফুচকা, ঘগুিন, �খলনা িবি�
হ�ল তারপর তার �ছ�ল�ম�য়র নত�ন জামা প�া� হ�ব,
বউ�ক একটা শািড় িক�ন �দ�ব । কতআশা িন�য় ব�স
আ�ছ এইসব িদন�িলর জন�, তা�দর �রাজগার এর
উপর িভি� ক�রই । বা�পর টাকায় ফুটািন �ম�র ঘ�র
ব�স এসব অ�নক িকছ��তা বলাই যায়। বাই�রর
বা�বটা �বির�য় �দখনা একবার।



আমার মা

ি�য়া কু��

জীব�ন চলার প�থ �তামা�ক হাির�য়িছ মা।
ক�, সখু, দঃুখ কাউ�ক বল�ত পািরনা।
আিম �যন ঘ�র �ফরা পািখর ম�তা একা,

আমার ���র নী�ড় সবাই আ�ছ তবওু ফাঁকা।
রা�তর অ�কা�র কতবার �তামা�ক, ম�ন প�র মা।
ক� হ�লও মন�ক বিুঝ�য় বিল, ত�িম�তাআরআস�বনা।
সারািদ�নর পর মা�গা রাখ�বা �কা�ল মাথা,

িক� ত�িম পািল�য় �গ�ল িদ�য় কত ব�থা।
�ছা� �থ�ক ই�� িছল ধর�বা �তামায় জিড়�য়,

বল�ত পা�রা ভাগ� আমা�ক �ক�না িদল হাির�য়?

পতু�ল �খলার িদন �িল�ত পাইিন পা�শ যা�ক,

�কউ িক পা�রা এ�ন িদ�তআমার ি�য় মা�ক?

আমার পা�শ �থ�কা মা�গা সারািদ�নর দঃু�খ,

�তামার �িৃত িন�য়ইআিম থাক�বা বড় স�ুখ ।



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

িনউট�নর চত�থ�স�ূঃ

ত�িম যিদ �ভার ৬.০০ টায় অিতির� ৫ িমিনট

ঘমুা�নার জন� �চাখ ব� ক�রা, �চাখ

খ�ুল �দখ�ব �য ৭.৪৫ বা�জ

িক� যিদ �া�স ব�স �বািরং �লকচার

�ন�ত �ন�ত ১২.৩০ টায় ৫ িমিন�টর জ�ন� �চাখ

ব� ক�রা, �চাখ খ�ুল �দখ�ব �য ১২.৩১ বা�জ।



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 ৫৬ 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 2 �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 উপর একিট শীল
�নাড়া ভারী িদ�ত হ�ব। িমিডয়ামআ�ঁচ ১০িমিনট জাল
িদ�ত হ�ব। ১০িমিনট পর গ�া�সরআচঁ িনিভ�য় িদ�য়
ওভা�বইআ�রা ১০িমিনট �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। পির�বশ�নর জন�
�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।



দ’ু�চাখ ভ�র �দখ�বা আজ

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


