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িলেখেছন- মাহদী হাসান (িরয়াদ), ইনসানআিল, নািহদা,
পবূ�ালী �দ,পিল �ঘাষ, পািখর বাসা, ি�য়দশ�িন �হ,
অিন�মশ পি�ত, �গৗরভ দাস, ি�য়া কু�� এবং আ�রা
অ�ন�ক।

ছিব- কৃ���ু নাগ, তনু�ী চ�বত�, সায়ি�তা সরকার।

�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
ি�য় �লখক-�লিখকাবৃ� বই �মলা সংখ�ার জন�
আপনা�দর �লখার আম�ণ জানাি�। ইিতম�ধ�ই �নট
ফিড়ং এর পাঠক সংখ�া ছািড়�য় �গল ১৫ হাজার এবং
যারা �বা�স �থ�ক �ফসবুক এর মাধ��ম �নট ফিড়ং
প�ড়নআপনা�দরও অ�নক ধন�বাদ জানাই, পা�শ
থাকুন এভা�বই।আমা�দর ি�য় �লখক-�লিখকা,
আপামর পাঠক-পািঠকার ভা�লাবাসা, উৎসাহ ব�িতত
যা কখ�নাই স�ব িছল না। তাই ধন�বাদ জানাই সবাই
�ক।আস� �কাচিবহার বই �মলা উপল��আস�ছ �নট
ফিড়ং এর বই �মলা সংখ�া। �লখা পাঠা�নার �শষ িদন
১৮ই িড�স��র। তাই িবগত বছ�রর ম�তা এবছরও
আস�ছ �নট ফিড়ং বই �মলা সংখ�া। পড়ারআম�ণ
রই�লা সবার কা�ছ।



�বাসী আিম

মাহদী হাসান (িরয়াদ)

জীিবকার তািগ�দআসিছআিম

দরূ �বা�স

আমার র� �চাষা ঘা�মর টাকায়

স�া�নরা হা�স।

িদবারাি� চলিছআিম ছ��ট

টাকার খঁু�জ

অথ� িদ�ত িদকিবিদক হ�ল

ভ�লটা আমায় বু�ঝ

হ�য়িছআিম �খলার পতু�ল

�যন পাঠার বিল

এই বু�ক�ত শত দঃুখ িন�য়

তবুও �হ�স চিল।



�লয়

ইনসানআিল

�কাথা �হা�ত এ�স�ছ �য �লয়৷

�� ��লা ভািঙয়া কিরল লয়৷

�িৃত ��লা ম�নর কুিঠ�র কু�র৷

�ত িব�ত ক�র ম�ন এ�ল প�র ৷

একািক�� তারা�দর স�ন চািহ না আর৷

আজ চাঁ�দরআ�লা িকনা�র িদ�� ধার৷

এ �যন �কা�না আন��র �হািলর �খলা ৷

সংখ�ালঘরুা নদীর তী�র ভািস�য়�ছ �ভলা৷

মাতৃ��া�ড় অ�বধ নব জাত�কর �মলা ৷

কা�ায় ভাসায় বুকআমার �বান ল�ার �ালা৷

�বাসীরা �ধু �লা�পই িদ�য়�ছ সাড়া।

ব�আমার ক�র�ছ বরণ �স �য বা�হারা।

িব�আজ ত� �ধু ধ�ম�র �গাঁড়ািমতায়৷

মানবতার আ�লা অ�গামী িন��র পাশিবকতায়৷



আ�কথন

নািহদা

িনঝুম রা�তর �খয়ািল বাতা�সর িঠকানায় �খালা িচিঠ
িল�খ যাই আিম �িতিনয়ত।

�তামার হাত ঘিড়�ত সময় যখন ��াতি�নী, আিম তখন
সময়�ক থািম�য় রািখ পরম য��।

কতিদন হ�য় �গ�লা �তামার ছিব আঁিকনা ম�ন, তাই
ক���লাওআর ভা�লা�ব�সআলিপন �ফাটায় না।

�তামা�ক �দ�খ কতিদন এই �চা�খরআরিশ�ত একটা
একটা ক�র �� বুন�ত পািরিন... আবারআমার
মনখারািপ রা�ত আঁধা�রর নীর�ব য� ক�র �সই ��
জাল িছ��ড় �ফিলিন।

�� ভাঙা-গড়ার �খলাটা �যন অহিন�িশ এক অভ�া�স।

পিরণত হ�য়�ছ, এখন �িতিনয়ত �� না ভাঙ�লআিম
�বশী ক� পাই। �রলগািড়র ব�� কামরায় ত� িম যখন
�ভ�স থা�কা ইয়ার�ফা�ন, তখনআিম অ�র রঙ �মশাই
চাঁদ �ধাঁয়া জ�ল।



আমার মাই���নর ব�থায় বারবার �তামার মখুটা ম�ন
প�ড়, তী� ��রর �ঘা�রও �তামার মখুটা ব� ম�ন
প�ড়।।

অ�পা�রর স��ায় �খালা জানালার ধা�র গীটা�রর
সু�রও �তামা�ক খঁু�জ �ফ�র মন, মন �কম�নর সু�র
আঁিকবঁুিক �ক�ট চিল খাতার পাতায়, ত� িমও ব�ড়া ব��
আজকাল, সম�য়র খাচায় ব�ী জীবনযাপন, িদ�নর
�শ�ষআিম �কবল অ�প�া�ত থািক রাত হওয়ার,
আঁধা�র �য অ� �দখা যায় না...!

রাি�র অ�কা�রআিম ভা�লাবাসা িকিন যত�ন, �ভা�রর
আ�লা�তআবার িবিক�য় িদই সম� ভা�লাবাসা। ম�নর
খাঁচায় বি�নীর ম�তা চ�পকথা �িল �সলাই কির খুব
য��, ধী�র ধী�র চ�পকথার ম� ব�ড়া সািময়ানা �তির
ক�র �ফিল।

এই সািময়ানার ছায়া�তই িন�জ�ক �তামার �থ�ক
অ�রা�ল রািখআিম, �মঘবািলকার ম�তা নীলা��রর
�কাল �থ�ক দ-ুএক �ফাটা জল নািম�য়আিন �চা�খর
�কা�ন।

খাতার পাতারাও িবষা�দ রিঙন হ�য় ও�ঠআজকাল...

আ�কথ�ন �মশ জমাট বাঁ�ধ ক���লা...!!



পরকীয়া

পূব�ালী �দ

যিদ ব�লা পরকীয়া�ত িক বাআ�স

আিম বলবআ�স -

যিদ ব�লা পরকীয়া�ত িক বা যায়

আিম বলব যায়

স��ক� র বাঁধন কী এতইআল�তা নািক

�য �ভ�� �দব

যিদ �দ�খা -

কাউ�ক ভা�লা লা�গ

তাহ�ল �সই ভা�লাবাসা ম�নই �র�খা।

কারনআমরা,

স��ক� র বাঁধ�ন �িত�াব�।।



মানবতা

পিল �ঘাষ

যত জিটলতা �ত পা �র�খিছআিম,

ততই িবপদসীমা�ক ছ�ঁ �য়িছআিম।

যতই অ�ন�র আয়না�ত মখু �দ�খিছআিম,

ততইআিম ��পর রানী হ�য়িছ ।

মা�য়র �কা�ল যখন এলাম �ছা� এক খুকু হ�য়

তখনআিম িক �ভ�ব িছলাম এই

ভা�ব উ�ড় উ�ড় কর�বা আমার

জীবন যাপন ।

�প�ত �প�ত না পাওয়ার সুখ

আমার হাির�য় �গ�লা নত�ন ঘ�র

িগ�য় ।

তাই �তাআিম চাঁ�দর গা�য় �ল�� থািক,

সকল িকছ� ভ� �ল ।



তখনআিম �ধুই ভািব ম�ন,

িনমাই �যিদন স��া�স যায়

িব�ুি�য়া তখন অ�ঘার ঘমুায়

আিম তাই �সই �দ�খ �বির�য়

পড়লামআমার ���র প�থর

সিঠক িঠকানা খঁুজ�ত ।

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

�নট ফিড়ং বই�মলা সংখ�ার অনলাইন সং�র�ণ
িব�াপন িদ�ত অিত স�র �মইল ক�ন

netphoring@gmail.com এ।



ছিব ও ভাবনা

ঐিতহ�...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

িন��প

পািখর বাসা

 ম�নর গহীন ব�ন

কাঁটা িব��ধ�ছ খুব,

শ�রা এ�লা�ম�লা

তাই গ�রা িন��প।

পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও
�দখেত চান,

তেব দইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 �ত�লর �জাগান কমা�ব ও�পক, িচ�ায় �ধানম�ী।

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

 কা�ী�র যা�ী �বাঝাই বাস খা�দ, মতৃ ১১

 �ভ পিরণ�য়আব� হ�লন িনক জ� ও ি�য়া�া
�চাপড়া।

 সব ধর�নর ি��কট �থ�ক অবসর িন�লন �গৗতম
গ�ীর।

 অ��িলয়ার িব��� ি�তীয় �ট�� লড়�ছ ভারত।





আট� গ�ালাির

তনু�ী চ�বত�



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

দাঁ�ত িলপি�ক �ল�গ যাওয়ার িবড়�না �থ�ক মিু�
-

১. দাঁ�ত িলপি�ক �ল�গ যাওয়া �থ�ক বাঁচ�ত সব�চ�য়
সহজ উপায় হ�লা িলকুইড ম�াট িলপি�ক-��লা
ব�বহার করা। কারণ, এ��লা �া�ফার��ফ এবং লং-
লাি�ং হয়। যার ফ�ল দাঁ�ত �ল�গ যাওয়ার ভয় থা�ক
না।

২. িলপি�ক লাগা�নার প�রআপনার হা�তর ই���
িফ�ার িদ�য় �ঠাঁট �গাল ক�র িন�য় �ঠাঁ�টর �ভত�র
ঢ� িক�য় িন�য়আবার �বর ক�রআনুন। এ�ত ক�র
�ঠাঁ�টর �ভত�রর িদ�কর এ��া িলপি�কআপনার
িফ�ার-এ চ�লআস�বআর দাঁ�তও �ল�গ যা�ব না।

৩. একিট িটসু� িন�য় িব�শষ ক�র �ঠাঁ�টর �ভত�রর িদ�ক
বিস�য় হালকা ��স ক�র িনন। এরপর ত� �ল �ফলুন।
এ�ত ক�র ি�িম িলপি�ক হ�লও তা ছিড়�য় িগ�য় দাঁ�ত



�ল�গ যা�ব না।

৪. যিদ ি�িম ধর�নর িলপি�ক ব�বহার ক�র থা�কন
ত�ব তা এক �লয়ার ব�বহার করাই ভা�লা।অিতির�
�লয়ািরং িলপি�ক ছিড়�য় �য�ত সাহায� ক�র।

৫. মা�ক� �ট িলপ লক িলকুইড িকন�ত পাওয়া যায়।
িলপি�ক-এর উপ�র এই িলপ লক লািগ�য় িন�ল
িলপি�কআর �া�ফার হ�য় িগ�য় দাঁ�ত লাগার িচ�া
থা�ক না।

৬. িলপি�ক লাগা�নার জন� আদশ� হ�লা িলপ �াশ
ব�বহার করা। এ�ত ক�র িলপি�ক সমানভা�ব এবং
হালকা ভা�ব �ঠাঁ�ট অ�া�াই করা যায় আর দাঁ�ত �ল�গ
যায় না সহ�জ।

৭. অ�ন�করই �ঠাঁট কামড়া�নার অভ�াস র�য়�ছ। যার
ফ�ল িলপি�ক সহ�জই দাঁ�ত �ল�গ যায়। তাই এই
অভ�াস একদম ছাড়�ত হ�ব। নয়ত, �িতিনয়তই হািসর
পা� হ�ত হ�ব।

৮. খাওয়া দাওয়ার সম�য় িলপি�ক �া�ফার হ�য়
দাঁ�ত �ল�গ �য�ত পা�র। তাই খাওয়া বা িকছ� পান করার
প�র �চক ক�র �নওয়াই ভা�লা।



৯. সব �থ�ক বড় কথা হ�� িলপি�ক লাগা�না। �ায়ই
িলপি�ক লাগা�নার সম�য়ই দাঁ�ত �ল�গ যায়।
তাড়া��ড়ার কার�ণ হয়ত �খয়াল করা হয় না। িক�
পরবত��ত িবড়�নায় পড়�ত হয়। তাই িলপি�ক
লাগা�নার সময়আ�� ধী�র �খয়াল ক�র লাগা�নাই
বুি�মা�নর কাজ হ�ব।

আস�ল এই দাঁ�ত িলপি�ক �ল�গ যাওয়াটা এতই কমন,
সবাই �মাটামিুট এই �ব�লম-এ �ভা�গ! তাই সা�থ িক�
একটা প�কট িমরর রাখ�ত ভ�ল�বন না! মা�ঝ মা�ঝ
�চক ক�র �ন�বন।আর �ফইস িটসু� �র�খ �দ�বন, �যন
ম�ুছ �নয়া যায়।আর সা�থ �ঠাঁ�টর ম�য়�ারাইিজং-এ
কমিত রাখ�বন না। িলপি�ক �র�খ �দ�বন ��য়াজন
�তা পড়�বইআ�রকবার �দয়ার জন�।আশা করিছ
ইনফর�মশন-��লাআপনা�দর জন� �হ�ফুল হ�ব।
ভা�লা থাকুন।

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

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



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

িতন ব�ু ঘমু �থ�ক উ�ঠ একজনআ�রকজন�ক ���র
কথা বণ�না কর�ছ।

�থম ব�ুঃ "জািনসআিম ��� �দখলাম, ম�ভ� িমর সব
বািল �সানা হ�য় �গ�ছআরআিম �স��লার মািলক
হ�য় �গিছ।"

ি�তীয় ব�ুঃ "আিম ��� �দখলামআকা�শর সব তারা
�ণ�ম�ুা হ�য় �গ�ছআরআিম তার মািলক হ�য় �গিছ।"

তৃতীয় ব�ুঃ "আিম ��� �দখলাম এ�তা িকছ� �প�য়
�তারা খুিশ�ত হাট��ফল ক�রিছসআর মরবার আ�গ
আমা�ক �তা�দর সব স�দ উইল ক�র িদ�য় �গিছস।"



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 ৬৫ সংখ�ায় পা িদলআমা�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�া

কাতল কািলয়া

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ ৪ িপস কাতল মাছ, ��ট ট�ম�টা, ��ট
িপয়াজ, টকদই ২চামচ, িমি� দই ১চামচ, নুন পিরমাণ
ম�তা, আদা রসুন বাটা ১চামচ, গরম মশলা পিরমাণ
ম�তা, ল�ার ��ড়া পিরমাণ ম�তা হলুদ, িজরা, ধ�ন
��ড়া, কাজু বাদাম বাটা, �তজ পাতা, সর�ষর �তল।

�ণালী: মাছ��লা হলুদ লবণ �ম�খ �ভ�জ িন�ত হ�ব।
অন� একিট পা�এ সব মশলা একসা�থ িমিশ�য় িন�ত
হ�ব। কড়াই-�ত �তল গরম ক�র তার ম�ধ� �তজ পাতা
�পঁয়াজ কুিচ �ভ�জ সব মশলা ��লা িদ�য় ভা�লা ভা�ব
ভািপ�য় তার ম�ধ� জল িদ�ত হ�ব। িকছ� সময় এর জন�
জলটা ফুট�ত িদ�ত হ�ব।

�ঝাল গাড় হ�য় এ�ল মাছ��লা িদ�য় িকছ��ণ �র�খ
নািম�য় িন�ত হ�ব। গরম ভা�তর সা�থ পির�বশন ক�ন।



ি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


