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ফিড়ং কথা
প�ূজার মাস ছ�ল এ�লা।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।



ি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��ণআপনার না�ক র��র �সাদা গ��র ঝাঁঝ
লাগ�ছ,

আপিন পা বাড়া�ল 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�তাআিমও �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।

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



দরূ সীমা�

ভগবতী দাস

ওই দরূ সীমা�� কী �দখা যায়,

আয়�র ছ��টআয়...

একলা আকাশ ম�নর �কা�ন!

আয়�র িফ�রআয়।

আকাশ �া�� �সই সীমানা,

�যন অিচনপ�ুরর �দ�শ।
একিট পািখআ�ছ ব�স...

�সই সীমানা�ত।
আয়�র পািখআয়�র িফ�র,

আর থািকস না ব�স।
জািনআিম ত�ই ব�ড়া অবঝু!

তব তু�ই একলা থািকস না ব�স।



জািনআিম �সই সীমা� অ�নক দরূ,

অ�নক দ�ূরর পথ।
জািনআিম তব হু�বা,

�সই দরূ সীমা� পার।



ি�জ

অ�রা দাম

চাকিরটা �প�য় �গিছ তরী, জ�য়িনং �লটার িন�য়
�তামার বাবার কা�ছআসিছ।
-সিত� বলছ ?

-হ�াঁ �গা, আরঅ�প�া কর�ত হ�ব না �তামায়, আর
িমিনট দশ, ম ◌�াডাম দরজা �খালা �র�খা

-সিত�ই!! �তামার �দওয়া শািড় প�ড় থাকব তাহ�ল, আর
�শাননা...

-বল�ত হ�ব না আপনার পছ��র সাদা �গালাপ বকু
প�ক�ট র�য়�ছ

-অ�প�া করিছ। তাড়াতািড় এ�সা।
িমিনট দ�শক পর...

�হডলাইন... ব ◌��তম িব�ক�ল শহ�রর ব�ুকআবারও
�ভ�� পরল উড়ালপলু

(ি�ং ি�ং) �ফানটা িরিসভ হল...



-এই ত�িম িঠকআছ, এত�ণ �ফান ত�লিছ�ল না �কন
ভ�য়আমার...

-আপিন এনার বািড় �থ�ক ব�ল�ছন, আপনারা যত শী�
পা�রন হসিপটাল চ�লআসনু।
-এই কথা বলছ না �কন, �দখ সবসময় মজা কর�ব না,
আমার ভা�লা লাগ�ছ না, িক�গা তাকা��া না �কন! ওই
ওই...

সম� হসিপটাল একজ�নর কাতরআ�বদন �ন�ত
পার�ছ �ধ যুা�ক ডাক�ছ �স বা�দ। বকু প�ক�ট রাখা
�গালাপটা আ�ছ িঠকই ত�ব রং পা�� লাল হ�য় িগ�য়
�ম�য়িটর িসিঁথ নীিল�য় িদ�য় চ�ল �গ�ছ।



���র জীবন সাথী

সায়ি�তা সরকার

�িতিদন �তামার �ফা�ন

আমার ঘমু ভা��...

�তামার িমি� ক��আমার

সারািদ�নর �� টা হয়...।
�তামার জন�ই এই িবশাল ভ�ব�ন

আমার �ব�ঁচ থাকা...

আজত�িমআ�ছা ব�লই,

আমার সব ক� দরূ হ�য় �গ�ছ...।
ত�িমআ�ছা জন�ই

আমার একাকী জীবন টা

অ� অ� বদ�ল�ছ।
সারািদন �শ�ষ �তামার

'ওই' ব�ল ডাকাটা



আমার �দয়�ক ভরপরু

ক�র �তা�ল...।
�� হয় িকি�ৎ পাগলািম,

গভীর ভা�লাবাসার মধ� িদ�য়...

তার ওপর অ� রা�গর �ছাঁয়া...

�তামার মন�ক ব�িথত

ক�র �তা�ল...।
মহু��ত�ই সব িঠক হ�য় যায় �য�না...

ত�িমআমার '��' হ�য়আ�ছা

�দয় জ�ুড়...

�কানিদন পিরণিত পা�ব

এই ভা�লাবাসা??

আিম �ধ �ুতামার অ�প�ায়...



অন���প প�ুষ

ল�িজতা দাশ��

ঘটনা-১

�ম�য় িদিত, �ছ�ল তাতাই�ক ��লবা�স ত��ল িদ�য় এ�স
�দবরু ��কফা� কর�ত লাগ�লা রিণত| ��কফা� িন�য়
িন�জর �বড��ম ঢ��ক �ী �দবি�য়ার কপা�ল চ�ম �ুখ�য়
ঘমু ভাঙা�লা রিণত,"ও�ঠা বাব,ু অিফ�স �লট হ�য় যা��,
আজ না �তামার ���জ��শনআ�ছ"|

"উমম উিঠ", আল�তা ক�র রিণ�তর গাল ছ�ঁ�য় বাথ�ম
এ ঢ��ক �গ�লা �দব|ু

�দব অুিফস �য�তই দপু�ুরর লা� বানা�ত �ল�গ পর�লা
রিণত, হ�াঁ িঠক পড়�ছন রিণত একজন "হাউস
হাসব�া�";

হ�াঁ আজকাল প�ুষরা সব পা�র, ও�দর �মল ই�গা কম,
ওরা �ী�ক স�ান িদ�ত জা�নআর হ�াঁ বিু�আর
ভা�লাবাসার িম��ণ ওরা সংসার কর�ত জা�ন।
ঘটনা-২

�হা�ট�লর �ম �থ�ক �বির�য় ওষ�ুধর �দাকা�ন ঢ�ক�লা



রায়ান।আজ�ক মািলনী ম�াডাম ও�ক িছ��ড় �খ�য়�ছ
পাঁচতারা �হা�ট�লর িবলাসব�ল ��ম িক� দািম িজ�
এর প�কট এ �মাটা দ’ুহাজা�রর বাি�লটা িকছ�টা
িন�ার িদ�লা, কারণ এই স�া�হ ��িমকা অপণ�ার
�ক�মার টাকাটা �স �জাগাড় ক�র �ফ�ল�ছ।
হ�াঁ রায়ান শরীর িবি� ক�র যা�ক "িজগা�লা" ব�ল, না
প�ুষ �বশ�া�দর িন�য় ঔপন�ািসকরা উপন�াস �ল�খ না,
তারা কাঁদ�ত পা�র না িক� তা�দরও ই��র িব���
িগ�য় শরীর িবি� কর�ত হয় অ�চনা হা�ত।
ঘটনা-৩

পাঁচবছ�রর ��িমকা, চার বছ�রর �ী দবূ�া আজ
ঐিশক�ক িড�ভাস�িদ�য় চ�ল �গ�ছ। কারণ িহ�স�ব ভরা
�কা�ট�র ম�ধ� জািন�য় �গ�ছ ওর �পৗ�ষ�হীনতা কথা।
আজ �বাধ হয় দবূ�ার �মিড�কল ির�পাট�আর ঐিশক
এর ম�নাভাব দ�ুটাই অল�� হাস�ছ। কারণ ��িমক
ঐিশক �ভ�বিছ�লা অ�ম নারী�দর সমা�জ অ�নক
কট�কথা �ন�ত হয় তাই �ীর অ�মতা িন�জর অ�মতা
�ভ�ব চািল�য় িছল, না ঐিশক ভ�লঅ�ম প�ুষ�দরও
�ন�ত হয় "না মদ�, কাপ�ুষ"।
ঘটনা-৪



ইউ.এস যাওয়ার িটিকটটা িছ��ড় কুিটকুিট ক�র উিড়�য়
িদ�লা র�ন ওর অিফ�সর পাঁচতলা িবি�ং এর ওপর
�থ�ক। কারণ িদিদ জািন�য় িদ�য়�ছ তার িদ�ীর
বাং�লা�ত মা এর ম�তা ব�াক�ড�টড একজন�ক
দ’ুবছ�রর জন� �স রাখ�ত পার�ব না ও�দর পা�স�ানাল
��স ন� হ�ব ব�ল। না িন�জর ���ক পণূ�কর�ত র�ন
িকছ��তই মা�ক ব�ৃা��ম �র�খ �য�ত পার�ব না। তাই �স
িন�জর ���ক কুিট কুিট ক�র উিড়�য় িদ�লা, আর
�চা�খর জল ম�ুছ ম�ন ম�ন হাস�লা র�ন এই িদিদ�কই
মা �ছাট�বলায় �বিশ ভা�লাবাস�তা িদিদ শ�রবািড়
চ�ল যা�ব ব�লআর চাকরী ক�র মা�ক �দখ�ব ব�ল,
কারণআজকালকার �ছ�লরা �তা মা এ �দ�খ না ব�ল।
ঘটনা-৫

��িমকা মিৃ�কা আজ িব�য়র িপিঁড়�ত বস�ছ, কারণ
িকছ�ই না আিবরআজও িটউশন পড়ায় ওর সরকাির
চাকরী �নই। মিৃ�কা ও�ক ভ��ল �য�ত ব�ল�ছ ও�দর
চারবছ�রর স��ক�র কথা, িক� �বাকা আিবর
িকছ��তই �সই �চনা গলার আওয়াজ, গা�য়র গ�, িমি�
হািস িকছ�ভ�ল�ত পার�ছ না।আর পার�ছ না তা�দর
�সইআ�বগ�বণ মহু�ত��ক|



ও�হা ও �তাআবার প�ুষ তাই িব�য়র �িত�িত িদ�য়
সহবাস করার অিভ�যাগ আন�ত পা�র না ��িমকার
িব���।
ঘটনা-৬

আজওঅিফস �ফরত রি�ম পাড়ার �মা�ড় �ন�ত
�প�লা

"ওই �য �দখ ঘরজামাই যা��, সিত� কা�রা কা�রা
কপাল হয় মাইির"।
�ত-িব�ত মনটা িন�য় বািড়�ত ঢ�ক�তই মনটা হালকা
হ�লা রি�ম এর ওর অস�ু মামিন ওর িন�জর মা এর
সা�থ ব�স ল�ুডা �খল�ছ| হ�াঁ রি�ম "ঘরজামাই", ওর মা
ও�ক ব�ল�ছ "ঘরজামাই" হ�ত কারণ ওর অস�ু শা�িড়
মা এর একমা� �ম�য় কাজরী ওর �ী, তাই মামিন�ক
�দখার �কউ �নই ব�লআজ রি�ম িন�জর মা�ক িন�য়
শ�রবািড়�ত উ�ঠ এ�স�ছ।
হ�াঁ ওরা প�ুষ মানষু, িক তাই ব�ল ও�দর কাঁদ�ত �নই
�কন ও�দর অ��ি� �নই? ও�দরআ�বগ �নই? ও�দর
চামড়া িক �লাহা িদ�য় �তরী �য তার য� িন�ল �ম�য়িল
�ন�ত হয়, বউ এর কথা �ন�ল বউ এরআচঁ�ল ঢ��ক
থাকার কথা বলা হয়, মা-বাবা�ক �দখার দািয়� িক �ধু



ও�দর কামাই ও �ধ ওুরা একা কর�ব? �কন প�ুষ ব�ল
িক ও�দর �কা�না ই��-শখ-আ�াদ �নই? ��ম কর�ল
আ�গ প�ুষিট�কই চাকরী �প�ত হ�ব �কন? বািড়র
�কা�না ভারী কাজ থাক�ল ও�দর �সটা করার
দািয়�,ও�দর �র হ�ল ��য় থাকার �জা �নই কারণ
ওরা প�ুষ, বািড়�ত িব�য় লাগ�ল �ম�য়রা হাজার রং
এর জামা কাপড় প�র ঘ�ুর �বড়ায় আর ক�নর ভাই বা
দাদাটা হয়�তা জামা বদলা�নার স�ুযাগ পায়না।
নারীবাদী ব�ল িচৎকার কর�লই হ�ব না মা�ঝ মা�ঝ
ক�া�ফর িবল, সার�াইজ ��ান, মিুভর িটিকটআপিনও
কাট�ন �দখ�বন ভা�লা লাগ�ব। কারণ প�ুষ�দরও �তা
সার�াইজ �প�ত ভা�লা লা�গ।



ঘঘুু

�শা� সরকার(�সৗম�)

আজসব�ুজর অ�চনা দা�গ র�য়�ছা ত�িম।
ড�ম�ুরর ডা�ল ব�স থাকা ঘঘু।ু

রা�তর �শ�ষ কুয়াশায় িভ�জ থাকা দবূ�া।
�ভা�রর ���ত গগ�ন িকরণ।
ই�� ��লার িপছ�টানার স�ুর।

অ�চনা পািখর নী�র।
জীব�নর অি�� খুঁ�জ।

র�য়ছ ত�িম।
অকি�ত �ম�ঘর গা�য় উিকিদল �ভাকর।

�শষ বার হ�য়িছ�লা �দখা।
স�ারআধা�র �ধ এুকা।

তখ�না জ�মিছল অকপট কুয়াশা।
দবূ�ার মাথায়।



অকাম� সব তারার আ�লা।
নাম�ছআজঅকালবষ�হ�য়।

িশিশর পর�ছ বাঁ�শর পাতা চ�ই�য়।
তখন ত�িম উ�ড় �গিছ�ল সব�ুজর ত�ল।

ধা�নর �খ�ত।
�তামার �চা�খর �সই কা�লা মিন ত�কু।

খুঁিজ�ছ তা�র।

�দিখবার ত�র, �কয়া �ক।

তখন তা�র �দ�খ, ম�ুখ থাকা খড়।

লিুট�য় প�র মািটর ব�ুক।
নরম তার গা�য়র পালক।

�জ�গ থাকা �া�ন।
মা�ঝ মা�ঝ �ড�ক ও�ঠ তার কা�ন।

কদ�মর ডা�ল তার ডা�ক।
চ�ল পিৃথবীরর সরু।

তার ডানার পালক িছ��ড়।



আ�ছ প�র মািট�ত।
তখন িনভ� স�ূয�রআ�লা।

চািরিদ�ক অ�কা�রর ছায়া ধ�ুলা।



পাক

নরূ আিরফ (রাজ)

রাজপ�থ প�ড় থা�ক,খনু

র�� মাখা িব�ব।

�তারক নীল �ঠাঁট,

�খাঁ�জ, অিম� র�।।

ছাই�য় ভরা অ�া��,

িব�বী িসগা�রট স�ু,

�জ�গ ও�ঠ জাগরণ ম� -

িবিন� িব�বী স�া।



ছিব ও ভাবনা

�লাড�শিডং...

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

হারা�না িচিঠ

িব�িজৎ ম�ল

 �তার শহ�র �ম�ঘর মলাট, বিৃ� �ভজা খাম

আমার ছাদ অিভমানী, �খাঁ�জ প�ুরা�না
ডাকনাম…

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।

 আই এস এ�ল পর পর ম�াচ �হ�র চা�প এিট�ক।

 ও�য়� ইি��জর িব��� �থম �ট�� চাল�কর
আস�ন 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।



নারী

পিল �ঘাষ

নারী আিম তাই আিম অহংকারী ।
নারী আিম তাই আিম �িতবাদী ।নারী আিম তাই গজ��ন

গ�জ�উিঠ ।
নারী আিম তাই �কলা�শর পাব�তী ।

নারী আিম তাই িমথ�া স���হর �িতবাদী ।
নারী আিম তাই অত�াচারীর �িতবাদী ।
নারী আিম তাই অন�া�য়র �িতবাদী ।

নারী আিম তাই কিঠন বা��বর �িতবাদী ।
নারী আিম তাই শি��পী মা ভবতািরনী ।
নারী আিম তাই অসরু দলনী জগত জননী ।
নারী আিম তাই �চ� �মতাধারী �তজি�নী ।

নারী আিম তাই অি�কা; মাতৃকা জননী ।

নারী আিম তাই কলি�নী ক�াবতী ।



নারী আিম তাই মহািমল�নর সি��ণ ।
নারী আিম তাই মহািমল�নর স�ালনী ।
নারী আিম তাই �ীকৃ��র সি�নী ।

নারী আিম তাই কাল�বশাখীর ভয়�রী ।
নারী আিম তাই মা অ�পনূ�।��প িবরািজত ।

নারী আিম তাই গভ�ধািরণী ।
নারী আিম তাই গ�া যমনুা সর�তী ।

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

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



চাঁদ মামার �িত

�গৗর চ� মজমুদার

মা�য়র �দখা�না আঙ��লর ইশারায়

�শশ�বর �কা�না এক স��� �বলায়

িচ�নিছলাম �তামায় "চাঁদ মামা"।।

তারপর মা�য়র কত গ��র মা�ঝআর

আমার �খলার সা�থ �প�য়িছ �তামায়।

কত �জ�াত্�ায় একািক ভািস�য়িছ গা,

চাঁদিন�ত খুঁ�জিছ সাত রাজার ধন,

তারপর �চাখ দ�ুটা�ক িদ�য়িছআরাম।

আিম এখ�না এই �জ�াত্�া ভা�লাবািস,

ভা�লাবািস চাঁদিন�ত উ�� হ�ত।

যিদ বছর প�াশ প�র যখনআিম একা,

যখন বাধ��ক�র িশকা�র ধুঁকিছআরাম�চয়া�র,

তখনও িক �তামায় িঠক এমনভা�ব �দখ�ত পা�বা?



গা�য় মাখ�ত পার�বা িক �তামার এই �জ�াত্�া?

নািক দিৃ�আটকা�ব ব�তল বািড়র ছা�দ,

আর িহিজিবিজ কাটা ই�লি�ক তা�র?

রা�তর যিদ �স�জ ও�ঠ তী� রিঙনআ�লায়,

ত�িম িক তখন �ম হ�ব সারা আকাশ জ�ুড়?

তখনও িকআিম �তামায় "মামা" বল�বা,

যখন "মামা" ব�লআর �কউ িচন�ব না �তামায়?



দইু ব�ু

অিভিজৎ দাস

কারও ম�ধ� এমন ব�ন, আিম �দিখিন �তাআ�গ।

এরা একই সা�থ ঘমুায়, আর একই সা�থ জা�গ।

এ�দর �দব মায়া �যটা আমার পাগল ক�র।
সময় ���এ এরা সা�থই বষার ন�ায় ঝ�ড়।

পিৃথবী�ত এমন দইু জানালা �কাথায় পা�ব।
যার জন� সারা জগৎ �দখ�ত পাওয়া যা�ব।

হািসও পায় বল�ত চ�লিছ এর এমন একটা কাজ।

কারও কারও ম�ুখ ��নিছআিম,�চা�খও নািক লা�গ
লাজ।

এ�দর ম�ধ� ব�ু��র জবাব �ম�ল না।

ওথচ এরা এ�ক-ওপর�ক �দখ�তই পায় না।



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�া

কলার মাল�পায়া

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ কলা ৩টা, ময়দা ১কাপ, সিুজ ১কাপ, িচিন
১কাপ, �তল, দধু (পিরমাণ ম�তা)।

�ণালী: �থ�ম কলা ভা�লা ভা�ব িপ� কর�ত হ�ব তার
পর তা�ত ময়দা, সিুজ, িচিন ভা�লা ভা�ব �ম�খ িকছ�
সময় �র�খ তারপরআবার পিরমাণ ম�তা দধু িদ�য়
ভা�লা ভা�ব �ম�খ িনন কড়াই-�ত। �তল হালকা গরম
হ�ল কমআ�চ মাল�পায়ার ম�তা ক�র �ভ�জ িন�ত হ�ব,
ঠা�া হ�ল পির�বশন ক�ন কলার মাল�পায়া।

�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।



�ভা�রর িশউিল ফুল

Camera-man of the week

রজত কাি� ই�



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


