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�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
আনােগানা। থাকেছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণু কিবতা,
আট� গ�ালাির, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা, আ�ােদ
আটখানা এবং রা�া-বা�া।



ফিড়ং কথা
�নট ফিড়ং সংখ�া-৬৪ সাজা�না হ�য়�ছ িবিভ� �া�দর
গ� ও কিবতার ছ��।আগামী মাস �থ�ক �নট ফিড়ং
�স�জ উঠ�ব স�ূণ� নত�ন সাঁ�জ। তাই আমা�দর পা�শ
থাকুন িঠক এভা�বই।আমা�দর �গওআস�ছ
এ�কবা�র নত�ন আি��ক। �বশ িকছ� নত�ন িবভাগ িন�য়
আস�ছআগামী সংখ�া।আস�ছআমা�দর বই �মলা
সংখ�াও। �লখা পাঠা�নার িব�ি� �দওয়া হ�ব খুব
শী�ই। ত�ব এখুিন �লখা পাঠা�ত চাই�ল পািঠ�য় িদন
�মইল ক�র।



বাহাির শীত

িরয়া দ�

�ভা�রর �বলা সবুজ ঘা�স �থম শী�তর �ছাঁয়া

কুয়াশাওআজ িদ��আভাস এ�স�ছ শী�তর মায়া

�রা�দর �খলাও িমি� লা�গ ঝলমল সারািদন

বন�ভাজ�নর পব� ��আস�ছ িদন রিঙন

শরৎকা�লর �রশ কািট�য় এবার পালা তার

বলিছ �শা�না �হম� �ক�টআস�ছ �সআবার

হ�রক রকম শাকসবিজ ভ� িড় �ভা�জর মা�ঝ

ব��আিম িদন �ন�ত সাজ�ত নত�ন সা�জ

��কানন প�ুরািশ ফুট�ছ নত�ন ক�র

অদশৃ� চাঁ�দায়া নাম�ছ �দ�খা আজআমারও শহ�র।



মৃত� �হীন

অভী�া চ�বত�

আিম একটা মতৃ� �হীন রাত �দখ�ত চাই,

�য রা�ত একটা তারাও মর�ব না,

না মর�ব না -

�কা�না বািড়�ত �স-রা�ত কা�া �শানা যা�ব না

�শানা যা�ব না হির�িন, �কা�না �শা�ন,

র�া� হ�ব না �কা�না বড� ার, �কা�না গিলর �মাড়,

�স রা�ত �জ�গ থাক�ব মতৃ� �হী�নরা,�জ�গ থাক�ব -

হাজার হাজার মতৃ� �হীন �চাখ।



ছায়া

ল�িজতা দাশ��
( পূব� �কা�শর পর )

আজঅনু ক�ল�জর ���ড��দর িন�য় িপকিনক যা��
পাহা�ড়,স�� যা�� ক�ল�জর অন� িকছ� িটচার। কা�লা
িশফন শািড় এর ওপর লাল �কা�ট� অনু�ক িঠক
�মমসা�হব লাগ�ছ।অনুর লাল ট�কট��ক গালটায় �জার
ক�র একট� আদর ক�র �দয় িনলয়, জিড়�য় ধ�র ও�ক
আদর ক�র ব�ল "থা�কাআজ�ক �য�ত হ�ব না
িপকিনক, �বাকা �বাকা কথা ব�লা না নীলু, ছা�ড়া �দির
হ��", িনলয়�ক গভীর একটা চ�মু উপহার িদ�য় �বির�য়
যায় অনু।

এরপর িনলয় এর �ফান এ ��ন ��ন দ�ুটা �ফানআ�স,
একটা অনুর, একটা �সািহনীর।

"জা�না নীলু আিমআর �সািহনীিদ আজ �সম শািড়,
�সম কালার �সম িডসাইন, সবাই আমা�দর �বান-�বান
বল�ছ"...

"বাহ্, �বশ �তা, তা ম�াডাম িন�জর �খয়াল রাখ�বন স��
আমার �বিবর"...



"এই ত� িম জান�ল িকভা�ব, আিম �তা কাল রা�ত
বুঝলাম, ত� িম আজআস�ত �দ�ব না ব�লআজ িফ�র
জানা�বা �ভ�বিছলাম, সির বাবু আর হ�ব না আই এম
ির�য়িল সির"...

"ধুর পাগলী ত� িম আমা�ক জীব�নর �সরা উপহার িদ�
এসব িক, আজ মজা ক�র এস, িক� এর পর সব
জায়গায় আিম স�� থাক�বা, সাবধা�ন �থ�কা"...

"ও�ক টাটা, রািখ এখন"...

"লাভ ইউ"...

"ট�"...

"ভা�লাবাসায় এত িক��িম"...

"ধ�াৎ"...

এরপর �সািহনী’র �ফান এ�লা িনল�য়র কা�ছ...

"ব�লা"...

"একটা শািড় �ধু আমায় িদ�ত পার�ত না, এ�তও
অনুরাধা,�কন হ�াঁ, �ধু একটা শািড়র অিধকার আমার
জন� ছাড়�ত পারিল না"...

"�শান্.... "



�ফানটা �ক�ট �দয় �সািহনী...

এরপর দপু�ুর িনউস চ�া�নল এ খবরটা �দ�খ িনলয়, �য
পাহা�ড় অনুরা িপকিনক �গ�ছ ধস �ন�ম�ছ �সই পাহািড়
রা�ায়, �চ�র গািড় চাপা প�ড়�ছ ধ�স...

মাথায় পাহাড় �ভ�ঙ প�ড় িনলয় এর, �সািহনী-অনু
কা�রা �মাবাই�ল এ কল ক�র সাড়া পায়না।

�চাখ িটিভ�ত, চম�ক ও�ঠ িনলয় কা�লা শািড়র এক
মিহলার মতৃ �দহ িন�য় যা�� পিুলশ, িঠক অনুর ম�তা
না অ�নকটা �সািহনীর ম�তা...মাথা দ�ুল ও�ঠ িনলয় এর,
ওটা �ক �সািহনী না অনু?

ঠাকুর�ক ডাক�ত থা�ক িনলয়, ওটা �যন ওরা �কউ না,
অনু যিদ হয় ত�ব িনলয় বাঁচ�ব না আর যিদ �সািহনী হয়;
িনলয় এর �সািহনীর �ম�য়টার কথা ম�ন প�ড় �গ�লা।
সব িকছ� ভাব�ত িগ�য় সং�াহারায় িনলয়|

একটা গািড়রআওয়াজ �প�য় �ান �ফ�র িনল�য়র,
�দৗ��ড় বারা�ায় যায়। চারচাকার গািড় �থ�ক একজন
মিহলা �ন�মআস�ছ, কা�লা শািড় পরা, িকছ�টা
�খাঁড়া��,অ�কার এ মখু �দখা যা�� না, এিগ�য়
আস�ছ ছায়াটা, এিগ�য়আস�ছ, ত�ব ওটা কার ছায়া?



�সািহনী না অনু’র? �ক? �সািহনী ওর �থম ��ম নািক
অনু �ক? ওটা কার ছায়া...?

�ক এিগ�য়আস�ছ িনলয় এর িদ�ক? �ক...?

(সমা�)



িদ�নর �শ�ষ

পিল �ঘাষ

িদ�নর �শ�ষ িন�া ভরা নয়�ন

�তামার কথা �র�ণ �মার নয়�ন ভা�স

আজ বৃি� �ভজা রা�ত �তামার কথা �দ�য় �মার বা�জ

আমারআকা�শ সকল তারা আজ �দিখ �ধুই �মার
অ� ভরা নয়�ন

টলমল

বান ভািস সব মানুষআজ �কম�ন

সব র�ব

তাঁ�দর কথা �ভ�বইআজ �মার নয়�ন

অ� নদী ঝ�র

�কম�নআ�ছ তাঁরা সবাই আমারই সকল বান ভািস মা
ভাই �বান ।

�দ�খা তা�দর ম�নর শি� িদ�য়



উজাড় ক�র িদও তাঁ�দর সকল িকছ�

দইু হাত ভ�র ভ�র ।

আমার মন থম�ক �গ�ছ তাঁ�দর কথা

�ভ�ব ।

ভা�লা �য�না �র�খা তাঁ�দর সকল

িকছ� �থ�ক ।

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

�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



চ�লা পা�শ দাড়াই

রা�ল �হা�সন

আমা�দর এই সমা�জ �িতিনয়ত অ�নক িশ� �ক
আমরা �দখ�ত পাই–রা�ায় অথবা �কা�না �ািফক
�মা�র িভ�া কর�ত,�কউ স�দয় হ�ল ক�য়ক টাকা �দই
না হ�ল তািড়�য় �দই। তা�দরও ই�া ক�র �পট ভ�র
�খ�ত,ভা�লা জামা কাপড় পর�ত,�� ল এ �য�ত িক�ু
আমরা �কউ তা�দর পা�শ দাড়াই না।আমরা গাল����
অথবা িন�জর জ�িদন পালন ক�র ৫০০-১০০০ টাকা
খরচ ক�র থািক,যিদ �সই ৫০০-১০০০ টাকা �থ�ক
সামান� িকছ� টাকা িদ�য় তা�দর ম�ুখ একট� অ� ত� �ল
িদ�য় হািস �ফাটা�ত পাির তাহ�ল �দখ�ব �সই দ�ু
িশ��দর একট� ম�ুখর হািস �তামার ওই ৫০০-১০০০
টাকার �থ�ক অ�নক দািম। তাই আমা�দর সবারই উিচত
�সই সব দ�ু িশ��দর পা�শ দাড়া�না।

# আমরা �ায়ই অ�, পরু�না জামা কাপড় �ফ�ল �দই,
�সই অ� বা জমাকাপড় �ফ�ল না িদ�য় সমা�জর �সই
সব সং�া �দর হ�ত ত� �ল দাও যারা �সই সব িশ��দর
কা�ছ �পৗ��ছ �দয়।



#ধন�বাদ জানাই �কাচিবহার �াড �ডানার
অগ�ানাই�জশন (BDO) ও তা�দর সদস��দর, �কননা
তারা অ� ,জামাকাপড়,িশ�া িদ�য় �িতিনয়ত �সই সব
দ�ু িশ��দর ম�ুখ হািস ফুিট�য় চ�ল�ছ ,আমা�দরও
উিচত তা�দর িদ�ক সাহা�য�র বািড়�য় �দওয়া, তাই চ�লা
আমরা সবাই তা�দর পা�শ দাড়াই �সই সব িশ��দর
ম�ুখ একট� হািস �ফাটা�ত।।



িপছন িফের �চেয়া

�ব�জ�ািত সরকার

ধ�রা; �সিদন স��ার আকা�শ ফু�ট পিূণ�মার

�গাল চাঁদ। হটাৎ �দখা হয় �তামার আমার।

জায়গাটা �সিদন বড়ই িনজ�ন । ফু�লর গ��

আকাশ-বাতাসও িব�ভার তখন। �ম�ঘ�ত

ছ� তখন। ম�ুখামিুখওআমরা দজুন।

িক� জািন, �সিদন ত� িম অন��ক িদ�য়�ছা মন।।

যিদ; ছ�ঁ �ত চাই �তামার চ��লআল�তা ক�র।

উ��রর বাতাস এ�স �কন �য িন�ষধ ক�র!

যিদ �দখ�ত চাই �তামার �প, �সিদ�নর চাঁ�দরআ�লা।

হঠাৎ �ম�ঘরা �দয় ব�ল, এই �প �য অন� কারও।।



তবু; বল�বা �তামায়, আিম অবু�ঝর ম�তা,

�য�ত �য�ত একবার ত� িম িপছন িফ�র �চ�য়া।

আরও একবার বল�বা , ত� িমও ম�ন �র�খা,

�তামার জায়গা পা�ব না আর �কউ কখ�না।।



অ�প�া

সায়ি�তা সরকার

অ�প�া কর�তআমার �বশ লা�গ

সারািদন কা�জর ফাঁ�ক,

বার বার �ফান িন�য়

�হায়াটসআপ টা খু�ল �দিখ...

�তামার না�মর পা�শর "িটক"িট

এক �জাড়া হ�য়�ছ িকনা।

আর �িতবার ই যখন

মন �কমন ক�র ও�ঠ...

"িটক" িচ� িট আকািশ হয়িন �দ�খ।

তখন ইআিম বু�ঝ যাই...

�তামা�ত কতটা অভ�� হ�য়িছআিম...

বু�ঝ যাই... আমরা "প�ুরা�না"

হইিন এখ�না.... ।।



আর �িতিদন ইআিম �তামার

�িত নত�ন ক�র ���ম পড়�ত

বাধ� হই....

তাই �রাজ ই অ�প�া ক�র থািক

�তামার জন�..।।

কখনআস�ব ত� িম....

এক এক ক�রআমার

�িতটা পাগলািমর

সা�ী হ�ব ত� িম।।



ছিব ও ভাবনা

জলছ�ট...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

ভাবনায়

পািখর বাসা
✓ গভীর রা�তআকাশ পা�ন

ভাব�ছা ম�ন ম�ন,

সকল সুখ লুিক�য়আ�ছ

ঔ তারা�দর বাগা�ন।

✓ �জানািকরা উিক মা�র

রা�তর জানলায়

দঃুখ ��লা ঢাক�ত চায়

ঘ�ুমর ছলনায়।

✓ চলিত প�থ নদীর বু�ক

ক�রা ব�ল থাম,

দঃুখ ��লা ভািস�য় �দ

পািব সু�খর দাম।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 িচ�নর ��িস�ড��র সা�থ �বঠ�ক বস�লন
পািক�া�নর �ধানম�ী।

 িব��র �ততম ��ন চালা�নার িস�া� িনল িচন।

 দি�ণ ভার�ত হানা িদল ঘিূণ� ঝড় গাজা।

 �ভ পিরণ�য়আব� হ�লন রণবীর িসং ও দীিপকা

পাড� �কা�নর।

 সব ধর�নর ি��কট �থ�ক অবসর িন�লন �বীণ
কুমার।

 অ��িলয়ার িব��� িট-ট��য়ি� িসিরজ ১-১
ব�বধা�ন � কর�লা ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

�ম�য়�দর সাজ�গা�জ ৫িট ভ�ল-

সাজ�গাজ �তাআমরা সবাই কির। িক� িঠক ঠাক ভা�ব
কির িক? িঠক কত�ণ �ান করা উিচত্ বা শ�া�ু
�কমন ভা�ব কর�ত হ�ব তারও িক� িনিদ�� িনয়ম
র�য়�ছ। �জ�ন এমন পাঁচিট ভ�ল যা �ায় আমরা
সক�লই ক�র থািক।

১। প�ুরা মাথায় কি�শনার লাগা�না- এই ভ�লটা �ায়
সক�লই ক�র থা�কন। শ�া�ু করার পর চ��লরআ��তা
ধ�র রাখ�ত কি�শনার লাগা�ত হয়। ত�ব �বিশর ভা�গ
����ইআমরা �গাটা মাথায় কি�শনার লাগাই।
কি�শনার �ধু চ��ল লাগা�না উিচত্, মাথার ��া�� নয়।

২। �পাশা�ক পারিফউম- পারিফউম সরাসির শরী�রর
��ক লাগা�না উিচত। �পাশা�ক নয়। এ�ত �পাশা�ক
��ন �তা ধ�রই, �র�খ িদ�ল �পাশাক �থ�ক অ��ত গ�ও
�বর হয়।

৩। গলার �ক- ময়�ারাইজার, ি�ম বা �নকআপ
লাগা�নার সময়আমরা �ধু ম�ুখই লাগাই, �বিশর ভাগ



সময়ই গলার ��ক লাগাই না। গলার �ক িক� অ�নক
�বিশ নরম ও সং�বদনশীল।ফ�ল ি�ম না লাগা�নায়
ম�ুখর ত�লনায় গলার �ক �দখ�ত �� লা�গ।আবার
�মকআপ না কর�ল ম�ুখর ��কর র�ঙর স�� গলার
র�ঙর পাথ�ক� �বাঝা যায়। তাই ময়�ারাইজার, ি�ম বা
�মকআপ যাই লাগান না �কন ম�ুখর স�� গলা�তও
লাগা�বন।

৪। �চা�খর �কা�ল ময়�ারাইজার- ময়�ারাইজার �ক
হাই��ট ক�র নরম রা�খ। িক� �চা�খর �কা�ল
ময়�ারাইজার লাগা�ল �চাখ �ফালা �দখ�ত লা�গ,
�চহারায় �া� ভাব আ�স। তাই ময়�ারাইজার
লাগা�নার সময় �চা�খর �কাল �ছ�ড় লাগান।

৫।অিতির� �ান- অ�ন�করই অিতির� �ান করার
অভ�াস থা�ক। তাঁরা ম�ন ক�রন শরীর, �ক বা চ�ল
পির�ার রাখ�ত �বিশ �ণ ধ�র �ান করা ��য়াজন।
এ�ত িক� শরী�রর ��য়াজনীয় অ�য়ল ক�ম িগ�য়
��করআ��তা ন� হয়।

�কমন লাগ�লা এই িবভাগআমা�দর িল�খ জানান।

সাজ-�গাঁজ সং�া� �য�কান সমস�া, ��, পরামশ� ?
তাও জানা�ত পা�রনআমা�দর িনি��ধায়।



ব�আিম

�দবাশীষ লা�য়ক

�থম �তামায় যখন �দ�খিছলাম

�ভ�বিছলাম ভা�লা নও �ম�য়িট ত� িম।

ধী�র ধী�র ভাবনা পা�ায়,

আর,জ�ুড় যাওআমার ম�ন ত� িম।

বুঝ�ত �দয়িন �তামায় আমার এই মন

ধরা �খ�য় যাই ব�ু�দর কা�ছ।

বাধ� ক�র, আমার এই মন বল�ত

�তামা�ক ভা�লাবািস।

ব�আিম �তামার ভ�ব�ন

আজীবন ব� হ�ত চাই �তামার নয়�ন।

বাস�ব �তা ভা�লা?

�ধু �তামায় ব�আিম।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) জীবন যখন অ�কা�রর প�থ,

তখনই �তা “���রআ�লা �ফাঁ�ট”।

২) সফল হ�ত �গ�ল অ�নক বাঁধা অিত�ম কর�ত হয়।

৩) অহংকার পত�নর মলূ কারণ।

8) অ� মানু�ষর �থ�ক িনি�ত মানুষ�ক জা�ত করা
খুবই সহজ।

৫) িন�জ�ক মহান �ভ�বা না তা না হ�ল অপর�ক
�তামায় মহান িহ�স�ব �দখ�ত হ�ব।



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

# আিম �তামা�দর ভা�লাবাসায় না িগ�য় য�ু করার
পরামশ� �দই। কারণ য�ু� ত� িম হয় বাঁচ�ব না হয় মর�ব।
িক� ভা�লাবাসায় না পার�ব বাঁচ�ত না পার�ব মর�ত...

তাই ভালবাসার �পছ�ন না িগ�য় সদলব�ল সবাই য�ু�
যাও...।

# িশ�করা িন�জর কথা অ�ন�র মগ�জ ভ�র �দয়।
ব�বসায়ীরা অ�ন�র প�ক�টর টাকা িন�জর প�ক�ট িন�য়
আ�স।আর �ীরা এ দ�ুটা�তই সফল 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 অনু��রণা,
জানানআপনার অিভ�যাগও।

পা�য় পা�য় ৬৩ 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�া

আ�জলপাই�য়র টক-ঝাল আঁচার

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ জলপাই- ১/২ �কিজ

সিরষা বাটা- ১/৪ কাপ

আদা, রসুন বাটা- ১ �ট চামচ ক�র

মিরচ �ঁড়া- �দড় চা চামচ

হলুদ �ঁড়া- ১ চা চামচ

িভ�নগার- ১/২ কাপ

িচিন- ১ �ট চামচ

লবণ- ১ চা চামচ

�কনামির�চর িরং- ২ �ট চামচ

ধ�ন টালা �ঁড়া- ১ �ট চামচ

সিরষার �তল- ১ কাপ



�ণালী: জলপাই�য়র গা�য় ছ� ির িদ�য় ক�য়কটা িচর
িদ�য় লবণ জ�ল এক ঘ�া িভিজ�য় �র�খ জল ঝির�য়
রাখুন। কড়াই�ত �তল গরম ক�রআ� পাঁচ�ফাড়ন িদ�য়
ধ�ন �ঁড়া ছাড়া অন� বাটা ও �ঁড়া মশলা কিষ�য় িনন।
অ� িভ�নগার িদ�য় মশলা ভা�লাভা�ব কিষ�য় িন�য়
জলপাই িদ�য়আবার িকছ��ণ কষান।জলপাই কষা�না
হ�ল িভ�নগার িমিশ�য় ঢাকনা িদ�য় মাঝাির আঁ�চ রা�া
ক�ন।জলপাই �স� হ�য় �গ�লই ঢাকনা খু�ল িদ�য়
িচিন িমিশ�য় িদন। �তল �ছ�ড়আস�ল ও�ভন �থ�ক
কড়াই নািম�য় ভাজা ধ�ন �ঁড়া এবং মির�চর িরং
িমিশ�য় িনন।



�ভা�রর িশউিল ফুল

Camera-man of the week

সায়ি�তা সরকার



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



পুন�
�ি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, অণুগ�, গ�, �ব�, ছিব
ইত�ািদ পািঠ�য় িদন বৃহ�িতবা�রর ম�ধ�।

�মইল ক�ন netphoring@gmail.com এ,

Whats app ক�ন 7501403002 এই ন�র এ।
আমা�দর �ফসবুক �পজ এর িল�
https://facebook.com/ netphoring


