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ছিব- কৃ���ু নাগ, অনন�া�ী রায়, ইমানু�য়ল হক।

�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 এর �লখক-�লিখকা ও পাঠক-পািঠকা�দর
বড়িদ�নর অ�নক ��ভ�া রই�লা। ইিতম�ধ�ই �নট
ফিড়ং এর পাঠক সংখ�া ছািড়�য় �গল ১৬ হাজার এবং
যারা বাংলা�দশ �থ�ক �নট ফিড়ং প�ড়ন, �লখা পাঠান,
আপনা�দরও অ�নক ধন�বাদ জানাই, পা�শ থাকুন
এভা�বই।আমা�দর ি�য় �লখক-�লিখকা, আপামর
পাঠক-পািঠকার ভা�লাবাসা, উৎসাহ ব�ািততআমা�দর
এিগ�য় চলা 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�া, আগামী ৩০
তািরখ বই �মলায়আমা�দর ��ল তা �কাশ করা হ�ব।
সক�লর সাদরআম�ণ রই�লা।



ব�াথা

জাহা�ীর �হা�সন

বা িদ�কর বু�কর ব�াথাটা আ�রা �ব�ড়�ছ,

�সিদ�নর পর �থ�কআর সই�ত পারিছ না।

�ম! মানিছআিম।

�তামার �কা�না �দাষ �নই,

ত�বআমার িক �দাষআ�ছ ব�লা?

�সিদ�নর পর �থ�ক িঝমিঝম ব�াথা টা আ�রা �ব�ড়
�গ�ছ।

ব�াথার িক �দাষ ব�লা,

সবাই �তা িন�দ� াষ,

ত� িম, আিম ও ব�াথা।



�পৗ�ষ বাদলা

িশবসাগর �দবনাথ

আর তারপর এভা�বই

বৃি� না�ম সাঁওতাল পরগনায়,

আ�রকট� আ�ারা �চ�খ �নয় নদী,

কা�ারা আ�রকট� �দাসর।

িনল�� প�ারালাইিস�সর �ভতর

মাইন পুঁ�তআ�স ��িমক বাদলা।



আ��ালন

ক�পাত �� পান

অনিভ��ত তার অনিধকার আনা�গানা-

�াি�আর �ািন, �াস ক�র�ছ প�ূব�ই |

অি�তীয় �তা অ�ন�কই হয়,

�স হ�ত চায় অি�তীয়া |

র��লালুপ চাহিন �ঘরা নবীনতার দ�ৃশ�,

লড়াইটা হয়�তা তার একার |

হয়�তা এই �ছা� �ভা�রর পািখর,

পথ চল�ত চল�ত রাত হ�য় যা�ব |

দঢ়ৃ�িত� মন তবু জা�ন,

হার �স মান�বনা |

অ�কা�রর অি��ম �পৗছা�না-

হয়�তা ক�কর|অস�ব �তা নয়!



�� �য হাজার তবুও

উ�র �খাঁজার বৃথা তািগদ,

�স অনুভব ক�র না |

তার এই অসমআ��াল�নর -

সব�া�� এবং অি��ম হয়�তা �স একাই |

তবুও িভ�ড়র ম�ধ� িনঃশ�� িব�ব জানায় -

তার শািনত িবভীষণ িচৎকার—

"সত��মব জয়�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।



উপহার

পিল �ঘাষ

বৃি� �ভজা িমি� দপুরু

ঠা�া হাওয়া লাগ�ছ

গা�য় দা�ণ ভা�লা লাগ�ছ ম�ন তাই

ভা�লাই হ�লা �মঘলা ম�ন

বাঁধন হারা আজ�কআিম

�নশায় মাতাল হই যিদ

হাতিট ধ�র �দ�য়র মা�ঝ

�তামায় �প�ত চায় ।

ই�া ক�রই হারাই যিদ

বৃি� �ভজা দপুরু �বলায়

�হাক না িমলন দিুট �দয় ।

আজ না হয় বৃি� ঝ�ক অ�ঝার ধারায়

িভ�জ মািটর�শ� �প�লই



�তামার মা�ঝ এ মন হারায় ।

আজ না হয় িভজকু বাতাস বৃি� জ�ল ।

না হয় ি�য় ত� িম �ব�সা ভা�লা ম�নর ভ� �ল ।

আকা�শর �মঘ ��লা

বৃি� হ�য় ঝ�র �গ�লও

আজআিমআর একা নই

�ধুই ি�য় ত� িম আ�ছা

ব�লআমারই ম�নর মা�ঝ

�দ�য়র একিট �কা�ণ ।



অিধকার

�পন কুমার রায়

অিধকার; ত� িম িক �কান �িতবাদী ক��র ?

না-সদ� িপতৃহারা অবুঝ স�া�নর গা�ল

আল�তা চ�মু !

না; ল�া িমিছ�লর সাম�নর সাির�ত িশিখ�য় �দওয়া
�কারাস ক��র ম�তাই -

অিন�াকৃত উ�� াকা�শ ছ�ঁ �ড় �দওয়া মিু�ব� হাত |

"ত� িম",

রাজপ�থ অগিণত হা�ত ��িলত �মামবািতর িন�চ
প�র থাকা অ�কার

সীমা� �স�ন�র শণূ� দিৃ�

শিহদ িমনা�রর অযথা সভা ম�

স�ত�র অভ�� �পট



কাঁটা �ছঁড়া লা�শর উপর রাজনীিতর রঙ

ব�ি� নাগির�কর অিধকার �ঘাষণায় প�পািত� |

ত� িম হও -

আিধ নয় �তভাগার দাবী

উ�প�নর দু িবঘা জিম

ভগত িসং�হর ইনিকলাব িজ�াবাদ

বি��মর ব��মাতরম �িন

�কারাস ক�� জািন�য় দাও এটা আমার জ�ভ� িম |

�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।



অিভনয়

ইনসানআিল

অিভনয় এর এই ভ�বর মা�ঝ �কানটা আসলআর
�কানটা নকল।

�খাঁ�জ িফ�র পাগলা �র �তার সদাই ঘ�ট ম�নর িবকল।

িনখাদ �সানার খিনর িভতর যায়না �দখা গয়না ভরা ।

ম�নর মত ম�নর মানুষ কয় জনআর পায় �গা সাড়া।

ভা�লাবাসার অথ� �যথা লুকায় ভ�য় লালসা�ত।

�দওয়া �নয়ার সু�যাগ �খাঁ�জ ঘরু�ছ এ মন �গালক
ধাঁ�ধ।

�াথ� �যথা শ�ূণ� ভরা ভা�লাবাসার এই অ��র ।

এমন মানুষ �কাথায় ও�গা দাও�গা �দখা আমায় িফ�র ।

য�তাই ভািব এটাই আসল এটাই ও�গা �বা�ু �মা�র।

অিভন�য়ই কী িব� গড়া? তাই সদা �স �চা�খ প�র ।



একািক�

অপ�প পাল

শহ�ররআ�লায় �ধু িকছ� মতৃ মানু�ষরআনা�গানা,

তা�দর �দ�য়র কথা �শানার �কউ �নই �সথায়।

তবুও তারা অিবরত ভা�ব �খ�য় যা�� কানমলা,

তারাও �িত�শাধ িন��, না �শানার �িত�যািগতায়।

সবাই একা, হয়�তা �ধু ক�য়কটা শ� �লখার �চ�া,

খাতাও কখ�না বা মখু িফির�য় �নয় অব�হলায়।

তার পরআর �কা�না উপায় �নই, ঘমু নামক

�কা�না �নৗকায় চ�ড় �মিক মতৃ� �র �দ�শ গা ভাসায়।



ছিব ও ভাবনা

�রলগািড়র কামরা �থ�ক...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

ম�নর �কা�ণ �মঘ তাই

পািখর বাসা

 িনকষ কা�লা আকাশ।

িবরি� �য ঘর �বঁ�ধ�ছ

বল�ছ কা�ন বাতাস।

 পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও
�দখেত চান,

তেব দইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 ই��া�নিশয়ায় সুনািম, মারা �গ�লন শতািধক
মানুষ।

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

 কা�ী�র যা�ী �বাঝাই বাস খা�দ, মতৃ ১১

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

 আই িপ এল িনলা�ম যবুরাজ িসং এবার �খল�বন
ম�ুাই ইি�য়া��র হ�য়।

 অ��িলয়ার িব��� ভার�তর বি�ং �ড �ট� হ�ব
�মল�বা�ন�।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

শী�ত ��কর য� -

�চ�র পিরমা�ণ জল পান ক�ন: �ধু বাই�রর িদক �থ�ক
��তা �িত�রাধ করাই নয়। িন�জ�ক িভতর �থ�ক
সজীব ও স�তজ রাখার জন� �চ�র জল পান করা
দরকার। এমিন�ত �বিশ জল খাওয়ার উপকািরতার
�কান িবক� �নই। এই শী�ত তা �ক �তা ব�টই, সারা
শরী�র সু�তার জন�ই কাজ �দ�ব। ডাব এর জলও পান
কর�ত পা�রন। �লাশন ব�বহার না ক�র ি�ম ব�াবহার
ক�ন। ��কর �চ�র পিরমা�ণআ��তা দরকার। ি�ম
একটা �তলা�আবরণ �তির ক�র। শরী�র টান টান
ভাব দরূ ক�র। �ঠাঁট �ফ�ট যাওয়া এটা একটা বড়
�ব�ল। এটা �থ�ক �রহাই �প�ত হ�ল �প��ািলয়াম �জল
ব�াবহার কর�ত হ�ব। শী�তআমা�দর অ�ন�কর হাত পা
�ফ�ট যায় তা�দর�ক বলিছ এখিন �ভসিলন িক�ন
আনুন। �া�নর সময় সুগি� সাবান সাধারনত ব�বহার
ক�র থািক িক�আমরা এটা জািননা �য শীতকা�ল



সাবান ব�বহার কর�ল �ক �� ও �� হয় ।ফ�ল �ক
�ফ�ট যায় তাই সাবান ত�াগ ক�ন ।আর ব�বহার ক�ন
ি�ময�ু বিড-ওয়াশ। শীতকা�ল অ�নক সবিজ পাওয়া
যায় । ��কর য�� সবিজ ভ� িমকা অপিরসীম । সবিজ
ভাল লা�গ না ব�ল নাক কপা�ল ত�ল�বন না। বরং এই
সবিজর িভটািমনইআপনার �া�� ও �ক�ক স�তজ
রাখ�ব।ফলও একা� ��য়াজনীয়৷ জ�ির িভটািমন ও
খিনজ সরবরা�হ এ�দর িবক� �নই। শী�ত নার�কল
�তল ব�বহার করা �য�ত পা�র। ত�ব সিরষার �তল
ব�বহার না করাই ভা�লা। হালকা গরম জ�ল �ান
কর�বন।অ�জ�ল ও অ� সম�য় �ান কর�বন।
িনয়িমত চ�ল এবং চ��লর �গাড়া পির�ার ক�ন। চ�ল
আঁচড়া�তও ভ�ল কর�বন না কখ�নাই। শী�তর �রা�দ
��কর �িত হ�ত পা�র। বাই�র �ব�রা�ল ছাতা ব�বহার
ক�ন। ব�বহার কর�ত পা�রন সান ��া�টকশন ি�ম বা
�লাশনও। �া�নর পর ও রা�ত �শাবার সময় ��ক
অিলভ অ�য়ল, ি�সািরন বা �প��ািলয়াম �জিল
লাগা�ত পা�রন।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) ইিতহা�সর পাতায় �লখা অতী�তর কথা,

আরজীব�নর পাতায় গাঁথা শত ক��র কথা।

২) ভা�লা কা�জ বাধা আস�বই, �স��লা অিত�ম
ক�রই এিগ�য় �য�ত হ�ব।

৩) যার �যাগ�তা য�তা কম, তার অহংকার ত�তা �বশী।

8) সমা�লাচনা মা�নআরও এিগ�য় যাওয়ার
অনু��রণা।

৫) মািটর ম�তা সহ� �মতা রাখ�ত হ�ব, ত�ব সাফল�
ধরা �দ�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�া

কা�লা িজ�র বাটা িদ�য় কাজিলমাছ

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ কাজিলমাছ ২৫০�াম, বিড় ৬টা, কাঁচাল�া
৪�ট, কা�লািজ�রবাটা ২চামচ, ধ�ন�ঁ�ড়া ২চামচ,
আদাবাটা ১ চামচ, স�ষ�র�তল ও হলুদ�ঁ�ড়া
��য়াজনম�তা, নুন �াদম�তা, কা�লািজ�র ১চামচ।

�ণালী: কাজিলমাছ ও বিড় �ভ�জ ত� �ল
রাখুন।কড়াই�ত �তল িদ�য় কা�লািজ�র ও কাঁচাল�া



�ফাড়ন িদন।নুন,হলুদ, আদাবাটা,ও ধ�ন�ঁ�ড়া িদ�য়
�ন�ড় সামান� জল িদন।মাছ��লা িদন।এরপর অ�
জ�ল কা�লািজ�রবাটা জ�ল ��ল মা�ছর ম�ধ� িদ�য়
ভা�লা ক�র �মশান।ফু�ট উঠ�ল ভাজা বিড়��লা িদ�য়
নািম�য় িনন।তারপর গরম গরম ভা�তর স�� পির�বশন
ক�ন।



ি�� শীতলতার �ছাঁয়া...

Camera-man of the week



ইমান�ুয়ল হক

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


