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�চাখ রাখনু �িতিট প�ৃা জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
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ফিড়ং কথা
মা দগু�া চল�লন �কলা�স। ত�ব উৎস�বর মর�ম স�ব
�� হল। বাঙালীর �সরা পাব�ণ শারদীয়া স�� হ�য়�ছ।
বাংলা সহ ভার�তর নানা রাজ���লা এমনিক িব�দ�শর
প�ুজা��লাও য�থ� নজর �ক�ড়�ছ। ত�ব বড়
প�ুজা��লার পাশাপািশ �ছাট প�ুজা��লাও এবা�র
য�থ� সাড়া �ফ�ল�ছ। সাম�নই ল�ী প�ুজা, এবার
বাঙািলর নজর �সই িদ�কই। �নট ফিড়ং এর প�ূজা
সংখ�ািটওআশা কির ভা�লা �ল�গ�ছ সক�লর,
আপনা�দর মতাম�তর অ�প�ায় রইলাম। নজর রাখনু
আমা�দর ��গ। এর প�রর ৬০ সংখ�া �থ�ক �নট ফিড়ং
আস�ছআরও নত�ন নত�ন সব চমক িন�য়।আমা�দর
এিগ�য় চলার অন�ু�রণা আপনারাই। তাই সবাই সা�থ
থাকুন এভা�বই।



অিভ�যাজন

�পন কুমার রায়

�কমনআিছ জান�ত চাই�ব না,

ব�ৃ�র ম�তাই �ভত�র �িট�য় থাকা অব�� য�ণা

কারা বসল, থাকল, �জার ক�র দখল ক�র রাখ�লা
িকছ�ই বলার �নই।

িচমিট কাট�ল �টর পাই,

িক� উফঃ করার সাহস �নই,

নড়াচড়া কর�লই -

িবষ� সময় খবু�ল খা�ব �তামার আগ�ল রাখা নরম
মাংস !

সম�য়র হ��মথ�ুন অলস �দহ �হ�ল প�ড়

স��ার অ�কা�রর ম�তাই,

�াসমলূ �বর ক�র �ব�ঁচ থাকা অিভ�যাজন

�কমনআিছ, তবওু �কন জান�ত চাও?

�াব�ণর বািরপাত যিদ কা�া হয়



তবওু বল�ত হয় বষ�াকাল |

আমার নাম �ফসবকু, আিম থািক ����ার।

মানষু এত ইউস কর�ছ, আিম হ�য় যি� �বার।।

সবাই �দখ চ�ািটং এ ব�া�, কর�ছ �দখ �রস।

তখন ১২ টার কাঁটা২ �টায় িগ�য় িন�� হয়ত �র�।।

ও�ক �দখ, �পা��র পর হ�াঁ ক�র �বা�স।

কখন, কার হা�তর �থ�ক একট�লাইক খ�স।।

অ�চনা �লা�কর ফ�টা �দ�খ এরা কথায় ব�া� হয়।

তখন ব�ু ছাড়া, বাবা-মা এর কথা িব�াদ �মা�ন হয়।।

�ছাটরাই ভিবষ�ৎ,��নিছ ব�ড়া�দর ম�ুখআ�গ।

�ফসবকু �কড়�ছ এ�দর �শশব, ভাব�ল অবাক লা�গ।।

ভা�লার �চ�য় খারাপ ��ণর �িন এই �মলায়।
এরা �ম�ত উ�ঠ�ছ িরকু�য়�আর এ��প� এর
�খলায়।।
এরা এই খা�ন�ত চ�াট ক�র পায় কত সখু।
একিদন ড�াগস এর �চ�য়ও ভয়�র হ�ব �ফসবকু।।



ত�িমআমার পজূার ফুল

পিল �ঘাষ

আকা�শ বাতা�স ভাস�ছ �কবল স�ুরর �িত�িন ।
আমার ভাবনা ��লা িমশ�ছ �কবল �মঘমালার �দ�শ ।
তাই চল�ত প�থ �দখিছ দ�ুচাখ ভ�র ধসূর সাদা �পজঁা
ত��লার �ভলা ।
ভাবিছ তাই আপন ম�ন �য�ত ছ�ট�ছ তারা িক�সর
অিভযা�ন ।
আিমআমার প�থ পাই না �ভ�ব এত ��া�তর টা�ন
খিুশর �জায়ার উথ�ল �ক�না উ�ঠআপন �ব�গ ।
তাই �তাআিম চল�ত প�থ �িনআগমনীর �িত�িন ।
চল�ত প�থ ঘা�সর উপর �দিখ দলু�ছ কাশফু�লর ই
গাছ ।
ঘা�সর উপর পা �ফল�ত �দিখ িশিশর �ভজা িশউিল যত
ডাক�ছআমায় হাতছািন িদ�য় ।
িশউিল �যন বল�ছআমায়আধঁার �ক�ট ফুট�ছ �দখ



আ�লা ।
সকাল নয়ন �ম�ল �দিখ গা�ছর ডা�ল নীলক� পািখ
এ�স বল�ছ গা�নর স�ুর প�ুজার ঢাক বাজ�ব এবার
কা�ন কা�ন ।

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



স�ান চাই না ভাত চাই

িলজা �ামািনক

িতি� : স�ান িজিনসটা িক বাব ?ু

খায় না মাথায় �দয় ?

বাব :ু ভা�লাভা�ব পড়া�না কর�ল স�ান পাওয়া যায় ।
ভ� ভা�ব থাক�ল স�ান পাওয়া যায় । ব�ড়া চাকির
কর�ল স�ান পাওয়া যায় । �মাটকথা সমা�জর িনয়ম
কাননু �ম�ন কাজ কর�লই স�ান পাওয়া যায় ।

িতি� : স�ান থাক�ল িক �প�টর িখ�দআপনা আপিন
িম�ট যা�ব বাব ?ু

বাব (ুমচুিক �হ�স ): ধরু পাগলী তাআবার হয় না িক ।

িতি� : তাহ�ল বাব আুমার স�া�নর দরকার �নই ।

আমার বাবা প� ,ু মা �চা�খ �দখ�ত পা�র না ।
একিদন িভ�� ক�র বািড় িফ�র �দিখ বািড়�ত একটা
�লাক এ�স�ছ , আর বাবার হা�থ অ�নক��লা পাঁচ�শা
টাকার �নাট । বাবা বল�লা মা ত�ই এ�দর সা�থ যা
তাহ�ল ত�ই �িতিদন ভাত �খ�ত পারিব আর �তার জন�



আমরাও �িতিদন ভাত �খ�ত পার�বা ।কথা��লা ব�ল
বাবার �চাখ দ�ুটা �কন জািন ছল ছল ক�র উঠ�লা ।
িক�আমার খবু আন� হ�ত লাগ�লা �িতিদন ভাত
�খ�ত পার�বা ব�ল । তারপরআিম ওই �লাকিটর হাত
ধ�র চ�লআসলাম এ জায়গায় । এখা�ন এ�স �থম
�থমআমার খবু ভা�লা �ল�গিছ�লা , খবু ভা�লা ভা�লা
খাবার �খতাম । নানান রক�মর খাবার । এত ভা�লা
ভা�লা খাবার �খ�য়আমার শরীর �মাটা হ�ত লাগ�লা ।
তারপর একিদন একটা �ম�য়আমা�ক খবু স�ুর ক�র
সািজ�য় িদ�লা । তারপরআমা�ক একটা ঘ�র ঢ�িক�য়
িদ�লা । ঘ�র ঢ��ক �দখলাম একটা অ�চনা �লাক
িবছানার উপ�র ব�সআ�ছ, �লাকটার মখু �থ�ক একটা
িব�ী রক�মর গ� �ব�রা�� । �লাকটা আমা�ক তার
কা�ছ ডাক�লা , তারপর �লাকটা আমার সা�থ এমন
িকছ�কাজ করা �� কর�লা �য��লা�তআমার খবু
অ�ি� হ�ত লাগ�লা । িকছ��ন পর খবু ব�াথাও হ�ত
লাগ�লা ।আিম খবু িচৎকার কর�ত লাগলাম , তারপর
�লাকটার হা�ত �জা�র কামড় িদ�য়আিম �দৗ�ড় ঘর
�থ�ক �বির�য়আসলাম ।আিম যখন �দৗ�ড়
পালাি�লাম তখন �য �লাকিট আমা�কআমার বাবার
কাছ �থ�ক িন�য় এ�সিছল �সআমার পথআগ�ল



দাড়া�লা । �সআমা�ক বল�লা ত�ই যিদ পািল�য় যাস
তাহ�ল �তার বাবা,মাআর ভাত �খ�ত পার�ব না ।
�তা�কও না �খ�য় থাক�ত হ�ব । �লাকিটর কথা ��ন
আমার �সইিদ�নর কথা�িল ম�ন প�র �গ�লা , কত রাত
আিম,বাবা,মা না �খ�য় কািট�য়িছ । �প�টর িখ�দ �য
কতটা য�ণাদায়কআর কতটা ভয়�র তা �তামা�ক
ব�ল �বাঝা�ত পার�বা না বাব ।ু �প�টর িখ�দ �য
মানষু�ক িক িক করা�ত বাধ� ক�র তা �তামরা কখ�না
বঝু�ব না বাব ।ু িব�াস কর�ত পার�ব না বাব �ুপ�টর
িখ�দর য�ণার কা�ছ �লাকিটর �দওয়া ওই ব�থা আমার
কা�ছ খবু �ছা�টা ম�ন হ�লা । তারপরআিম চ�পচাপ ওই
ঘ�র িফ�র �গলাম ।

আমার স�ান চাই না বাব ,ু ভাত চাই ।

বাব :ু নীরব ।



আিম কিবতা হাির�য় �ফ�লিছ

পািখর বাসা

আিম কিবতা হাির�য় �ফ�লিছ

ম�ুছ �ফ�লিছ িকছ��িৃত,

�য �িৃতর পাতা উ�া�ল

খুঁ�জ �পতাম শত কিবতা

আর জীব�ন চলার ছ� ।
�য ছ�� িছল ��আর

িছল একরাশ উত্ফু�তা।
এখন সব ছ�ইআ�ছ প�ড়

মখু থবু�ড়, ক��র নী�ড়।

উপহা�র �দয় বষ�া �চাখ

আর জানলা ভিত�আকাশ,

�ভ�স যায় কা�লা �ম�ঘরআ�বগ।
িকছ�টা রা�তর বদ�ল পারতাম



অ�নকটা সখু িকন�ত।
হয়�তা পারতাম িডিঙ �নৗ�কায়

চািপ�য় সখু রা�জ� �পৗছ�ত।

তা�তই িক পরম পাওয়া?

�কা�না পাওয়াই �বিশ নয়

�জ�াৎ�া�লা�ক িস�তার �চ�য়।
আমার কলম শণূ� ক�র

শ�আ�ঁকা অ�ন�র খাতায়।
আিম �বশআিছ ভা�লাই

সাদা খাতার রং ত�িল�ত।

আর হ�াঁ ই�� ক�রই,

হাির�য় �ফ�লিছ সম� কিবতা।



�শষ িচিঠ

আিদত� সাহা

আমার ি�য় ক�া�থিরন,

এই বছরইআমা�দর হয়�তা
�শষ ি��মাসআর �কা�নািদন হয়�তা �তাম�দর সা�থ
আর নত�ন বছর উদযাপন কর�ত পার�বা না । খবু
ক��র সা�থ এই িচিঠ িলখিছ । মিলআর �বন �ক ভা�লা
��ল এ পিড়ও, আমার খবু ই�া িছল মিল �ক
graduate হ�ত �দখার, খবু ই�া িছল �বন এর �বসবল
ফাইনাল ম�াচটা �তামার সা�থ �দখার । মা �ক একট�
�দ�খ �র�খা বয়স হ�য়�ছ �তা তাই একট��বিশ
আ�বগ�বণ । যিদআিথ�ক পিরি�িত খবুখারাপ হয়
তাহ�ল ঐ �য �তামার �দয়া �পার ঘিড় টা আ�ছ না ?
ওটা িবি� ক�র িদও । ও�হা বল�তই ভ��ল�গিছলাম মার
ইন�হলার টা িকন�ত ভ��ল িগ�য়িছলাম , ত�িম একটা
নত�ন িক�ন িদও । �কা�না িদন খারাপ পা�ব না এট�কুই
ম�ন রাখ�বআিম �দ�শর জন� িন�জর �াণ ত�াগ
ক�রিছ । �দ�শর পণূ�সরু�ার দািয়�আমার ম�তা
আ�রা অ�নক মানষু িন�য়�ছ ।আগামী ভিবষ��তর কথা
�ভ�বইআিম এই কাজ করিছ ।আহ , �শষ করিছ ,



�বিশ কথা বল�বা না ; ভা�লা �থ�কা ি�য় ক�া�থিরন ।

�তামার ি�য় �জমস

এই িচিঠটা একট�ভা�লা ক�র খা�ম ভ�রআমার বািড়�ত
িদ�য় এ�সা । িমিলটাির �পা�ম�ান বলল " িঠকআ�ছ ,
যাও �জায়ান , ঈ�র �তামার ম�ল ক�ক "। " �জমস
�জমস ! �কাথায় ত�িম ? চ�লা তাড়াতািড় ! �দির হ�য়
যা��অ�নক " বল�লন �জনা�রল উইিলয়ামস ;
"এই�তা এ�স প�ড়িছ " বললাম ।

অব�শ�ষ ৫ ঘ�ার �নৗকা যা�ার পরআমরা �পৗছালাম।
খবু সতক�ভা�ব চলার পর দরূ �থ�ক �দখিছ নাৎিস
�সন� দলআস�ছ , ক�া��ন বল�লন " �িল চালাও ! "
আমরা �িল করিছ অ�ন�ক মারা �গ�ছ িক� তা�দর
সামিরক শি� অ�নক শ� ।আমরা �প�র উঠিছলাম না,
�শ�ষ সবাই এক এক ক�র মারা পড়িছ�লা , �স সময়
আিম দ�ুটা ���নড িন�য় তা�দর িদ�ক ছ�টলাম ; দ�ুটা
�িলআমার পাঁজর ফু�টা ক�র �বির�য় �গল , তাও ক�
ক�র তা�দর িদক উ�দশ� ক�র ���নড ছ��ড় িদলাম।
তা�দর অ�ন�ক �সন� মারা �গল , �দখলাম তা�দর
বািকরা পািল�য় যা�� । খিুশ হলাম , িক�আমার �াস



িন�ত খবু ক� হ�� �কন ? ওহ হ�াঁ এখনই �তা সময় !
একট��হ�স ম�ন ম�ন বললাম ঈ�রআমার মাতৃভ�িমর
ম�ল ক�ক, আমার �লাকজ�নর উপর ম�ল ক�ক ,
আমার পিরবা�রর উপর .... ১৪/0১/১৯৪৩ ি�তীয়
িব�য�ু�র এক উদাহরণ।

�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



গিরেবর ভােলাবাসা

�দবাশীষ লা�য়ক

র�য়িছ �তার অ�প�ায়,

ভাঙা এক ঘ�রর �কা�ণ

না আ�ছ জানলা না আ�ছ দরজা,

আ�ছ ভাঙা পাটকািঠর �বড়া।

আমার পর�ন ষাট টাকার �গি�,

ত�ই পিরস হাজার টাকার িট শাট�।
আমার বাবা মা�ঠ কাজ ক�র

�তার বাবা সরকাির অিফ�স কাজ ক�র।

জািন ত�ই ঢ�কিব না আমার ভাঙা ঘ�র

ভা�লাবািসস অন� কা�রা�র,

গিরব ব�ল ভা�লাবািসস না আমা�র।

আমার �নই সরকাির চাকির,



তাই�তাআিম �বকার িভখাির

আর গির�বর ভা�লাবাসার িদশারী।



দিুখনী মা

��সনিজৎ রায়

ত�িম দিুখনী মা�ক কত ট�কুই জা�না?

মাথার উপ�র �ম�ঘর �ভলা

কা�লা �মঘ, �বশা�খর �ঝাড় হাওয়া ।

হা�তর তলায় তার তৃণ, �যন িভন�দশী �কউ

ক�ন ত�ণ জা�ন কত য�� িশিশর

জ�ম �চা�খর �কা�ণ �হম��র �মৗ ।।

ম�ন তার কতআ�বগ, কতআশা

ভরা �মঘ বাদল জা�ন তাহা

�কউ কা�ছ �নই, �ধ সুকাল িবকাল

ব�নর শািলক �তা�ল িব�ব�কর �ঢউ ।।



ছিব ও ভাবনা

�লাড�শিডং...

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

প�ুরা�না রঙ

িব�িজৎ ম�ল

 �ফিরওয়ালার ডাক ছািপ�য়

প�ুজায় শিপং ম�লরআওয়াজ �শা�ন,

তব আুমার শহর মর�চআ�লায়

আজও িচ�ল�কাঠায় �হর �গা�ন...

পরমাণ কুিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও �দখেত
চান,

তেবদ ইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 পরমাণ চু�ি� �থ�ক সর�ছআ�মিরকা।

 ভ���গ��রা�ম�ীর হ���প চায় এনএসিজ।

 অমতৃস�র দ�শরার অন�ুা�ন ���ন কাটা প�ড় মতৃ��
হল ৬১ জ�নর।

 ন�ভ��রই চার হাত এক হ�� রণবীর-দীিপকার।

 �সিম ফাইনা�ল চীনা �খ�লায়া�ড়র কা�ছ হার
সাইনার।

 আই এস এ�ল ঘ�রর মা�ঠআট�ক �গল �করালা
�া�ারস।্

 ও�য়� ইি��জর িব��� �থম ওয়ান�ড-�ত বড়
জয় ভার�তর।





আট�গ�ালাির



�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

শ�ামলা �ম�য়�দর সাজ�গাজ-

�ক কা�লা �হাক িকংবা ফস�া, যিদ সাজটা মানানসই হয়
তাহ�ল তা নজ�র পড়�বই। এবং �শংসাও পা�ব।
শ�ামলা �ম�য়�দর সাজ�গাজ এর ক�য়কিট উপায় �জ�ন
িনন।

শ�ামলা ��কর সাজ�গাজ:

কা�লা ��কর �ম�য়�দর �মকআপ করারআ�গ �থ�মই
��কর ধরন ব�ুঝ রং এবং �শড িঠক কর�ত হ�ব।
রং�য়র �চ�য় ���পণূ�হ�� ��কর স�ুতা।আর স�ু
��ক �মকআপ কর�ল তা হ�য় ও�ঠআরও স�ুর।
যা�দর গা�য়র রং কা�লা তারা অবশ�ই �খয়াল রাখ�বন
��কর ধরন স��ক�। এ ���� ��কর স�� মানানসই
এবং ন�াচারাল �শড ব�বহার ক�র িন�জ�ক সািজ�য়
ত�লনু পিরপািট ক�র। এ ব�াপা�র �জ�ন �নই সাধারণ
িকছ�িটপস।



ফাউ��শন :

ফস�া বা কা�লা �য �কা�না ��কই �মকআ�পর �থম ধাপ
হ��ফাউ��শন। যা�ক অন�ভা�ব বলা যায়
�মকআ�পর িভি�। �থ�ম মখু ভা�লা ক�র ধ�ুয়
ি�নিজং, �টািনং বা ম�য়�ারাইজার লাগান। তারপর
ভা�লা ��া��র ফাউ��শন িদ�য় �বইজ �তির ক�র িনন।
এ���� ��কর ধরন ও রং অনযুায়ী �তলা� নয় এমন,
পািন সম�ৃ তরল ফাউ��শন ব�বহার ক�ন। ত�ব
ব�বহা�ররআ�গ সামান� পািন িদ�য় তা ভা�লাভা�ব
িমিশ�য় তারপর ��ক লাগান। যিদ ফাউ��শ�নর ����
�শড ব�বহার কর�ত হয় ত�ব অবশ�ই ি��নর �চ�য়
হালকা এবং ন�াচারাল �শড ব�বহার ক�ন। প�র
�মকআপ পাউডার ব�বহার ক�ন। পাউডার ��কর
�তলা�ভাব দরূ ক�র উ�লতা ফুিট�য় �তা�ল।

�চাখ সাজান স�ুর ক�র :

স�ুর ক�র �চাখ সাজা�না এক ধর�নর িশ�। স�ুর
ক�র �চাখ সাজা�ল �মকআপঅ�নক �বিশ পিরপািট
ম�ন হয়। �চাখ সাজা�নার সময় অবশ�ই �তলা� ও
উ�ল রং�য়র �শডও �দখ�ত ভা�লা লা�গ। সা��
সা�জর ���� �চাখ সাজা�নার সময় �চা�খর পাতায়



হালকা ক�র পাউডার পাফ বিুল�য় িনন। এ�ত
আই�শ�ডা ব�বহা�র �চাখ অ�নক �বিশ উ�ল লাগ�ব।
িদ�নর জন� ধসূর বা বাদািম আই লাইনার ব�বহার
কর�ত পা�রন। ত�ব িচকন ক�র। এছাড়া �চা�খর িন�চ
লাইনার না �দয়াই ভা�লা। ভা�লা হয় যিদ এ�কবা�রই
লাইনার ব�বহার না ক�রন। সব�শ�ষআই�লশ (আলাদা
�চা�খর পাপিড়) অথবা মাশকারা ব�বহার ক�র �চা�খর
সাজ পণূ�ক�ন। মাশকারা ব�বহা�রর ���� ন�াচারাল
এবং �� রং ব�বহার ক�ন। যিদআপনারআই�লশ
বড় হয় ত�ব কা�লা মাশকারা এিড়�য় চলনু।

�াসন :

�াসন ছাড়া �যন সা�জর পিরপণূ�তাআ�স না। তাই
�মকআ�প �াসন ব�বহা�রর সময় �শড িনব�াচ�ন সতক�
থাকুন। এ����আপিন বাদািম �শড ব�বহার না ক�র
�গালািপ, গাঢ় কমলা ব�বহার কর�ত পা�রন। কৃ�ব�ণ�র
যারা তারা িদ�নর সা�জ গাঢ় �গালািপ এবং রা�তর জন�
তামা�ট রং ব�বহার ক�ন। এর স�� �গা��ন কালারও
ব�বহার কর�ত পা�রন। ত�ব কপাল এবং আই��ার
�কানায় হালকা ক�র �গা��ন রং ব�বহার ক�ন। এ�ত
সা�জর ধারাবািহকতা বজায় থাক�ব এবং �দখ�ত
অ�নক �বিশ ভা�লা লাগ�ব।



িলপি�ক :

সা�জর সব�শষ ধাপ হ�� িলপি�ক ব�বহার।
িলপি�ক ব�বহা�রর সময় িলকুইড িলপি�ক না
ব�বহার ক�র বরং ম�াট িলপি�ক ব�বহার ক�ন।
বাদািম, �ব�িন, হালকা �গালািপ, �গা��ন, কিফ,
চ�কা�লট �শড বা অন� �য �কা�না হালকা রং ব�বহার
ক�ন। ত�ব গাঢ় �গালািপ, �ম�জনটা, লাল, কমলা রং
এিড়�য় চলনু। �মাট কথা, আপনার ব�ি�� ও সা�জর
ধরন ব�ুঝ িলপি�ক ব�বহার কর�ল তা অ�নক �বিশ
কায�কর হ�ব।
আপনার গা�য়র রং �যমনই �হাক না �কন স�ুর ও
পিরপািট ক�র সাজ�ল �য �কউ হ�য় উঠ�বন
আকষ�ণীয়। ত�ব যাই ক�ন না �কন, আপিন �যভা�ব
�া����বাধ কর�বন এবং আপনার ব�ি�� ফু�ট উঠ�ব
�স িবষ�য় �খয়াল রাখনু। ��কর রং কা�লা হ�লও স�ুর
এবং সিঠক িনয়�ম সাজস�া কর�লআপিনও হ�য়
উঠ�ত পা�রন স�ুর।



�স জা�ন

�শা� সরকার (�সৗম�)

�স জা�নআিম �ক?

িক বা আমার পিরচয়?

�স িঠক জা�নআমা�ক ;

জা�নআমার মা,

জা�নআমার বাবা ,

জা�নআমার ঘ�রর ওই বািত,

তারা জা�ন যারা রাত �জ�গিছল

�ধ আুমার জন�,

জা�নআমার ঘ�রর নাগাল না পাওয়া িসিলং।

িদন �ক িদন, রাত �ক রাত

�চা�খ �ধ �ুবদ�ুিতক বািতরআ�লা;

অব�শ�ষ ���লর বারা�া �পির�য়,



আিমআজ মহািবদ�াল�য়,

এখ�না প�রআ�ছ �সই দ�ুধর �াস

তা�ত �ল�গআ�ছ মা�য়র ��হ,

আর ভা�লাবাসা ,

মা�ঝ মা�ঝ বাবার বকুিন,

চ�প ক�র থাকা আমার �সই ম�ূত�,

এখ�না �সই ঘ�রআিম ভ��গা�লর গ�টা অনভুব কির।

অং�কর িবটা, গামা, লগ,সাইন, ঘ�ুর �বড়ায় �সই ঘ�ড়,

�স জা�ন, আমার ঘ�রর চার �দওয়াল,

পির��মর টা�নআিম এখ�না িফর�ত চাই,

�সই িদন �িল�ত,

জা�ন �স, আমার �টিব�লর ওপর �টিবল ফ�ানিট,

তখনও িখ�দ িছল,

আজওআ�ছ,

পিরবত�ন হ�য়�ছ �ধ তুার �প।



কখ�না বা িশ�া,

আবার কখ�না বা চাকির।

�কমন লাগ�লা এই িবভাগআমা�দর িল�খ জানান।
সাজ-�গাঁজ সং�া� �য�কান সমস�া, ��, পরামশ�?

তাও জানা�ত পা�রনআমা�দর িনি��ধায়।



�লখা

ভগবতী দাস

আিম িলখ�ত ভা�লাবািস,

কারণ �লখাই আমার �নশা।

হয়�তা বা আিম �লিখকা নই;

তব আুিম িলখ�ত ভা�লাবািস।

হয়�তা বা আমার �লখায়....

নাই �কা�না ছ�,নাই �কা�না সিঠক িমল!

তব আুিম িলখ�ত ভা�লাবািস।

�লখা �তা নয় �কবল শ�;

�লখায় থা�ক হাজার ভাবনা হাজার অথ�।

ম�নর অ�নক না বলা কথা,

ফু�ট ও�ঠ এই �লখারই মাধ��ম!!

হয়�তা �লখা��লা খবুই অ��ত,

ত�ব �স��লাই বা�ব।



হয়�তা অ�নক কথা হ�য় ও�ঠ অ�হািস!

তব আুিম �লিখ!!

�লখাই আমার হাজার �নশা, হাজার ভরসা।

তাই �তাআিম �ধ িুলিখ;

আর �লখ�বা সারাজীবন।।



���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 ডাকা টা



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.....



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

িবচারকঃ কী �হ ? ত�িম ওই বািড়র তালা ভা��ত �গ�ল
�কন ?

�চারঃ িক করব স�ার আমার কা�ছ �য চািব ��লা িছল
তার একটা িদ�য়ও তালাটা খলু�ত পাি�লাম না �য,
তাই.......



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�া

সবিজ িদ�য় ট�াংরা

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ ট�াংরামাছ ২০০�াম, আল ১ুটা, পটল ১টা,
ডাঁটা ১টা, ননু �াদম�তা, হলদু�ঁ�ড়া ও স�ষ�র �তল
��য়াজনম�তা, পাঁচ�ফাড়ন ১চামচ,

িজ�র�ঁ�ড়া ১চামচ, কাঁচাল�া বাটা ২চামচ।

�ণালী: সবিজ �ক�ট ধ�ুয় রাখনু। মাছ ধ�ুয় ননু,হলদু



মািখ�য় রাখনু। কড়াই�ত �তল িদন। �তল গরম হ�ল মাছ
�ভ�জ ত��ল রাখনু। �ত�ল পাঁচ�ফাড়ন িদ�য় সবিজ��লা
�ন�ড়�চ�ড় িনন। একট�নরম হ�ল
ননু,হলদু,কাঁচাল�াবাটা,িজ�র�ঁ�ড়া িদ�য় ক�ষ
িনন।তারপর জল িদ�য় মাছ��লা িদন। সবিজ িদ�য়
পিরমাণম�তা জল িদ�য় ঢাকা িদ�য় িদন। �ঝাল ঘন হ�ল
নািম�য় িনন। তারপর গরম গরম ভা�তর স�� পির�বশন
ক�ন।

�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।



মা দগু�া

Camera-man of the week

�ভ�র দাস



আপিনও পাঠান ছিব পরবত� সংখ�ার জন�, �সই 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 িবষ�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 �শংসা,
সমা�লাচনা, দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত পা�রন
িনি��ধায়। ছড়া, কিবতা, অণগু�, গ�, �ব�, ছিব
ইত�ািদ পািঠ�য় ি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


