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িলেখেছন- �পন কুমার রায়, পিল �ঘাষ, �ব�জ�ািত
সরকার, ক�পাত �� পান,ইনসানআিল, িব�িজৎ
�ামািণক, পািখর বাসা, ি�য়দশ�িন �হ, অিন�মশ
পি�ত, �গৗরভ দাস, সায়ি�তা সরকার এবং আ�রা
অ�ন�ক।

ছিব- কৃ���ু নাগ, অনন�া�ী রায়, জাহা�ীর �হা�সন।

�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 ও�য়বসাই�ট িভিজটর সংখ�া ছািড়�য়
�গল ১৪ হাজার।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। �কাচিবহার বই �মলা �� হ�� ২৯�শ
িড�স��র �থ�ক। বই �মলা উপল�� নানা কম�সূিচ
�নওয়া �� হ�য় �গ�ছ। সারা িব��র বই ��মী মানু�ষর
কা�ছ বই �মলার ��� অপিরসীম। এই �মলার জন�ই
অ�প�া থা�ক সারা বছ�রর। তাই িবগত বছ�রর ম�তা
এবছরওআস�ছ �নট ফিড়ং বই �মলা সংখ�া। পড়ার
আম�ণ রই�লা সবার কা�ছ।



িশ�ার ��য়াজন

�পন কুমার রায়

ও�দর িশ�া দাও, িশ�র িশ�া দাও

আিম �দিখ ক�ব ওরা ভা�লাবা�স,

আজওরা বড় িমথ�া ব�ল

িব�াস ভ� ক�র

সমা�জর জন� ও�দর িশ�ার ��য়াজন ;

অিব�াস মাথাচাড়া িদ�য় উ�ঠ�ছ

িব�াস ঘাতক িন�জ সমাজ�সবক সা�জ

আদশ� প�থ প�থ মার খায়

অহংকা�রর অ�হা�স� ভীত স�� সি��ণ

মানিবকতার জন� ও�দর িশ�ার ��য়াজন;

আিম হাত �মলা�ত পাির না



হাত রাখ�তও বল�ত পাির না

ঐ শয়তা�নর চামড়ায় ব�ু� থাক�ত পা�র না |

তাই�তা বিল ও�দর িশ�া দাও

ও�দর িশ�ার ��য়াজন |



বা�ব

পিল �ঘাষ

আজ �দ�খা ত� িম দরূবীন ছাড়া দরূ আকাশটা�ক

ম�ন হ�� �যন নদীর জ�ল নীলআকাশ �ভ�ঙ প�ড়�ছ।

আজতাই কা�ছ �গ�ল �বাঝা যায় �কআপন �ক পর।

জীবন হ�য় �গ�ছ এমনই একআ�য� অিভনয়।

�দিখআিম উদাস হ�য় তািক�য় বই এর মলাটটা�ক ।

আজ মলাট �দ�খ ম�ন হয়

িক দা�ণ সু�খআ�ছ।

যিদ পা�রা �দ�খা বই এর পাতা উ�� পা�� ।

কাঁ�চর �াস �ভ�ঙ �গ�ল �যমন �জা�ড় না।

আজ িঠকআমার মনও �ভ�ঙ চ�রমার।

িক ভা�ব �জাড়া লাগা�ব।

আমার ম�নর অ�রা�লর একলা উঠান জ�ুড়আ�ছা

ত� িম আ�ছা �ধু উদািস �দয় জ�ুড় �জাছনা হ�য়।



ইিতহা�সর অ�রা�ল

�ব�জ�ািত সরকার

�কাচিবহা�রর রাস�মলা, �যমন ঐিতহািসক �তমনই
িবখ�াত। �িতবছরই নানা �জলার, নানান �া��র
দশ�নাথ��দর িভ�ড় জ�ম উ�ঠ �মলা �া�ণ। ত�ব িভড়টা
�ধু দশ�নাথ��দরই হয় না। িভ�ড়রআরও একটা অংশ
আ�ছ, িকছ� �ু�দ �ু�দ িভখািরর। �কউবা তা�দর ম�ধ�
অ�, �কউ বা প�ু �কউবা অনাথআবার �কউ িনতা�ই
িন�পায় ।

রজত এবং �ীময়ীও এ�স�ছ �মলা ঘরু�ত। তারা দজু�ন
একই অিফ�স চাকির ক�র এবং তারা �ামী-�ী। হঠাৎ
তা�দর সাম�ন �কাথা �থ�ক এক �ু�দ এ�স িঘ�র ধ�র।
একটা বা�া �ম�য়র �কা�লআর একটা �ছা� বা�া,
ভাই হ�ব স�বত। এই কড়া শী�তও খািল শরীর তা�দর।
হাত বািড়�য় িদ�য় অ�� উ�ার�ণ �ম�য়টা ভ�ান ভ�ান
কর�ত থা�ক। ব� িবর� হয় �ীময়ী। রজত প�কট
�থ�ক মািনব�াগটা �বর ক�র। একট� আ�গই �স
মদনবািড়�তআরও ক�য়কজন অসহায় বৃ�, বৃ�া�দর
িকছ� ক�র টাকা িদ�য় এ�স�ছ। �স একটা দশ টাকার



�নাট �খাঁজার �চ�া কর�তই হাত �থ�ক মািনব�াগটা
িন�য় �নয় �ীময়ী। "ইসআিদ�খ�তা! কতজন�ক এভা�ব
টাকা িব�লা�ব ত� িম? জা�না ক'�শা বা�া এভা�ব ঘরু�ছ ?
কতটা জা�না ত� িম এ�দর। এরা সবাই ��িনং �া�।
সকা�ল এ�স এ�দর িদ�য় যাওয়া হয়আবার রা�ত িন�য়
যায়। এই �য যা �দখ�ছা না সবই অিভনয়, এরা অনাথ,
অ� ট� িকছ�ই নয়। টাকা ইনকা�মর রা�া মা�।
ইিতহাস জা�না না �তা এ�দর।" রা�গ গজ গজ কর�ত
থা�ক �ীময়ী।

রজত �কা�না উ�র �দয় না। ম�ন ম�ন ব�ল "�ীময়ী,
ত� িম এ�দর ইিতহাসটা জা�না িক� ইিতহা�সর ইিতহাসটা
জা�না িক! জান�ল এমনটা আর বল�ত না।" আজ
আবার এ�ক এ�ক ম�ন প�ড় যায় রজ�তর এ�কবা�র
�ছাট�বলার কািহনী। িরকশাচালক বাবার অকাল মতৃ� �,
তারপর মা�য়র সা�থ প�থ �ন�মআসা, হঠাৎ ��র
মা�য়র মতৃ� �- তারপর রা�ায় �লা�ক�দর কা�ছ দিুট
খাবা�রর জন� ঘ�ান ঘ�ান করা...। �সিদনটার কথাও ম�ন
প�ড় যায়- ভািগ�স �সিদন �প�টর �ালায়
অিবনাশবাবুর প�কট �থ�ক মািনব�াগটা চ� ির কর�ত
িগ�য়িছল। ব�াগটা চ� ির কর�ত পা�রিন রজত ধরা প�ড়
যায়, িক� চ� ির ক�রিছল অ-সাংসািরক �া�ন



মা�ারমশাই অিবনাশবাবুর �দয়। তারপর তাঁর
বািড়�তইআ�য়, মানুষ হ�য় ওঠা, সবই। ভািগ�স �সিদন
�প�টর �ালায় প�কট কাট�ত িগ�য়িছল �সিদন, নাহ�ল
হয়�তা ওই রকম একটা দ�ল তা�কও অনাথ হ�য়ও
অনাথ সাজার ��িনং িন�ত হত।

িক� এসব �কা�না কথাই রজত �ীময়ী�ক বল�ত পা�র
না। ইিতহা�সর ইিতহাসটা �মলার রাস ঘণূ��নর
অ�রা�লই র�য় যায় িচর অজানা হ�য়।



অ�ভ

ক�পাত �� পান

িদনভরা আজ িবষাদ মাখা,

অবসা�দর অপণূ� আনা�গানা|

িন�াহীন রাি� �হর �গা�ন|

�বাহমান জলধারার �কালাহল-

�শানায় �িৃতমধুর ঘমুপাড়ািন গান|

অ�ধ�ক �াণ�াচ�য�হীন পিূন�মার,

িবকাশ থম�ক দাঁিড়�য়�ছ|

�রািহনীর �প ভ�ল �বাঝা��|

মকূ অনুভ� িতর িনব�াক িচৎকার-

খান খান কর�ছ,

��াচা�রর িনয়মনীিত�ক ;

ধন�বা�দর অ��য়াজনীয়তা

হাির�য়�ছ িব�াস —



তারই অ��র দীপিশখা �ািল�য়,

সয�� লািলত হ��-

�কা�না িবদঘ�ুট অমানুষ |

�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

�নট ফিড়ং বই�মলা সংখ�ার অনলাইন সং�র�ণ
িব�াপন িদ�ত অিত স�র �মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ।



অিভনয়

ইনসানআিল

অিভন�য়র এই ভ�বর মা�ঝ

�কানটা আসল �কানটা নকল।

�খাঁ�জ িফ�র পাগলা �র �তার

সদাই ঘ�ট ম�নর িবকল।

িনখাদ �সানার খিনর িভতর

যায় না �দখা গয়না ভরা।

ম�নর ম�তা ম�নর মানুষ

কয় জনআর পায় �গা সাড়া।

ভা�লাবাসার অথ� �যথায়

লুকায় ভয় আর লালসা�ত,

�দওয়া �নওয়ার সু�যাগ খঁু�জ

ঘরু�ছ এ মন �গালক ধাঁ�ধ।

�াথ� �যথায় শ�ূন� 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 ব�ু �মা�র,

অিভন�য়ই কী িব� গড়া?

তাই সদা �স �চা�খ প�ড়।



�না �মার লাইফলাইন

িব�িজৎ �ামািণক

�শা�না মতৃ� �,

কাল দপু�ুর কা�ছ এ�সা।

�শষ রাি�রটা বাঁচ�ত দাও!

ও�গা ি�য়তমা,

এ�সা িশয়�র কা�ছ ব�সা।

আজ রাি�রটা কাঁদ�ত দাও!

অ�নক গ� হ�ব,

হাজার ভাব হ�ব,

হ�ব িকছ�টা মা�ঝ অিভমান।

�হর �� হ�ব,

সূয� �তজ হ�ব,

তবুও হা�ত হাতটা রাখব অিবরাম।

�দাহাই মতৃ� �,



আজআর নয়,

কাল দপুরু পয�� �হর িনলাম।

ি�য়র �চা�খ �চাখ রাখব,

রা�তর �নশায় সকাল মাতব,

মতৃ� � �দাহাই �তামায়,

আজআর নয়,

কাল দপু�ুর এ�সা,

িঠক িন�জর �দয় ত� �ল িদতাম!



ছিব ও ভাবনা

মন খারাপ হ�ল কুয়াশা...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

উ�তা

পািখর বাসা

 �ম�ঘরা উ�িক মা�র

�রা�দলা জানলায়,

বৃি� �য �িক�য় �গ�ছ

�তামার উ�তায়।

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��� �থম �ট�� সুিবধাজনক
অব�ায় ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



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 ৬৬ 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�া

ঝাল সিুজ

পািঠ�য়�ছন- সায়ি�তা সরকার

উপকরণঃ ২৫০ �াম সুিজ, ১ মালা নার�কল �কারা,
১কাপ সাদা �তল, ফুলকিপ �ছা�টা ক�র ট�ক�রা করা
৪০ �াম, ২ টা বড় �পঁয়াজ কুিচ, কাঁচাল�া কুিচ ১০টা, ৩
টা গাজর কুিচ, ৫০ �াম কাজবুাদাম, ১ টা িডম, এলাচ ৮
টা, পিরমান ম�তা হলুদ, নুন - িচিন �াদ ম�তা।

�ণালী: �থ�ম কড়াই �ত সাদা �তল গরম কর�ত হ�ব।
তারপর �তল এ এলাচ �ফাড়ন িদ�য়, ফুলকিপ ও গাজর
কুিচ �িল িদ�য় িদ�ত হ�ব। হালকা ভাজা হ�য় এ�ল
নার�কল �কারা, �পঁয়াজ কুিচ, কাচাল�া কুিচ ও
কাজবুাদাম িদ�য় ভা�লা ভা�ব �ভ�জ িন�ত হ�ব। ভাজা
হ�য় এ�ল নািম�য় িন�য় কড়াই �ত অ� �তল িদ�য় িডম
িদ�য় িদ�ত হ�ব। িড�মর ঝুিড় �তির হ�য় এ�ল সুিজ িদ�য়
িদ�ত হ�ব। তারপর সুিজ �িল ভাজা হ�য় এ�ল হলুদ,
ফুলকিপ ভাজা, গাজর ভাজা ও কাচাল�া ভাজা, নুন -



িচিন - হলুদ িদ�য়আবার অ� �ভ�জ িন�য় হালকা জল
িদ�ত হ�ব, যা�ত ওই জল এ সুিজ টা �স� হ�য় যায়
এবং জল ও �িক�য় যায়। হ�য় এ�ল ধ�নপাতা সহ
নািম�য় িন�য় পির�বশন ক�ন গরম গরম ঝাল সুিজ।



��ত-��...

Camera-man of the week

জাহা�ীর �হা�সন



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


