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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 এর �লখক-�লিখকা ও পাঠক-পািঠকা�দর
�পৗষ-পাব��ণর আগাম ��ভ�া রই�লা। �নট ফিড়ং এর
পাঠক সংখ�া এখন ১৬ হাজা�র �পৗ��ছ �গ�ছ
আপনা�দর ভা�লাবাসায়।আমা�দরআপামর পাঠক-
পািঠকারা সারা িব� �থ�ক �নট ফিড়ং প�ড়ন, �লখা
পাঠান, আপনা�দর 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। �কাচিবহার বই �মলায় �কািশত �নট
ফিড়ং এর বই �মলা সংখ�া প�ড়আমা�দর মতামত
জািন�য়�ছন অ�ন�কই। পা�য় পা�য়আমরা �পৗ��ছ
�গলাম ৭১ সংখ�ায়। সবাই পা�শ থাকুন এভা�বই।



িঠকানা

অমর চ�বত�

নদীর পাড় �থ�ক যা�া �� ক�র িছলাম

তারপর অ�চনা �াম, পথ, ঘাট মাঠ ব�নর ছায়া

একট� একট� ক�র কাি�ত প�থ ি�ত হওয়া

তবু ভ�ল হ�লা িঠকানা!

আমার িঠকানা হ�ব মায়াবী আ�লা�ত, পািখর িশ�ষ

সূ�য�র ডানায় আর �জানাকীর মাধুরী�ত

ত�ব �কাথায় এলাম ভ� �ল!

এইখা�ন �া� মায়া, উ� ছায়া

আ�াদআত�� �বহায়া!

এ �কাথায় বসিত �পলাম!

এখা�নআবরণহীন �দবদা�, রাজনীিত ক�ত�

িন�ল মায়া-মদৃ�, উ�াদ পন��মাচন।

বাসনা আমারআলকাপ, মন ভাওয়াইয়া



ই�� সাির জাির গান

�কাথায় এলামআিম �ধু �দখা অ�দখা অপমান।

�কাথায় িঠকানা �পলামআিম

�দিখ, িত�া-�তাষ�ার জ�ল �ভ�স যা��

মাধবী আর অন� ��মগান।

�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।



ভা�লাবাসার �কাশ

পবূ�ালী �দ

��, িছল িলখ�বা �তামায়,

মন খারাপী ডাইির জ�ুড় —

দঃুখ মা�ঝ রাখ�বা �তামায়

হািস ট�কু ভির�য় িদ�য়।

র� িদ�য় িলখ�বা �তামার-

নামিট আিম �ণ�া��র।

ভা�লাবািস, বল�বা �তামায়

আ�বগ মাখা �দয় িদ�য়।।



এখন ঘ�র ব�সই �য �কা�না বই িকনুন খবু সহ�জ।

কু�িরয়া�রর মাধ��ম বই �পৗ��ছ যা�ব আপনার
কা�ছ।

ও�য়বসাই�ট র�য়�ছ িবিভ� িবষ�য়র িবিভ� বই।
�কা�না বই�য়র �খাঁজ কর�ত WhatsApp এ

�ম�সজ ক�ন 9083000631

www.booksfort.com



ভা�লাবাসা ও বািকটা ম�নাগত

মাধবী রানী িবজিুল

জানলার বাই�র এক�জাড়া ক�পাত-ক�পাতীর িকিচর-
িমিচর �শানা যা��, িকংবা ��মালাপ বলা �য�ত
পা�র।�সই িদ�ক িনির�ণরত দ�ুটা উদ�া� �চাখ,ত�ব
তা�দর িকছ� দিৃ��গাচর হ�� িকনা �সই িবষয়টা য�থ�
স���হর অবকাশ রা�খ!�ধুই �চ�য়আ�ছ মা�,�দ�খ
ম�ন হয় িনব�াক—�স �চা�খর ভাষা অব��, দ�ুব�াধ�।
অবশ� তা কা�রার ম�কপীড়ার কারণ নয়।

�কৃিত চ�ল তার আপন গিত�ত,িন�জর ছ��। সময়
পিরবত� �নর স�ী হ�য় বদ�ল যায় আরও অ�নক িকছ�ই
—অত�� �াভািবক একটা ঘটনা।�য �সই ছ�� তাল
িমিল�য় না চল�ত পা�র তার জন� �কউ অ�প�া ক�র
না,বরং তা�ক সবাই এিড়�য় চলার �চ�া ক�র। এই
ঘটনাই ঘ�ট�ছ ঐ ঘরব�ী জালনার পা�শ
আরাম�কদারায় উপিব� একটা িন��ভ স�ার।অবশ�
আজআর এসব কাউ�ক ব�লও িকছ� হবার নয়,কারণ
যার জন� এত িকছ� �স �বাধশি� হাির�য়�ছ।অ�নক



�চ�া করা হ�য়িছল, িক� িচিকৎসািব�ানও হার
�ীকার ক�র িনল একিদন। কা�রার আর িকছ�ই করার
থাকল না, সবাই বুঝ�ত পারল সব বৃথা। �সসব হয়�তা
এখন ইিতহা�সর গ�কথ�নর মত �শানা�ব।আজ
আ�লাচনা ক�রআর �কা�না লাভ �নই।

ঐ �বাধগম�হীন ব�ি�রআ�িরক মম� এই—�য মানুষটা
তা�ক একিদন কথা��ল হয়�তা ব�লিছল তার জন� �স
সব কর�ত পা�র, �সই মজার ছ�ল বলা কথাটা �স তার
এই স��রা�� বয়স সীমায় এ�সও ম�নর �িতটা �কা�শ
এমন ভা�ব �গঁ�থ �র�খ�ছ �য সম� িব� সংসার তা�ক
�বাঝা�লও �স তার ম�নর িব�াস �ভ�ঙ �ফল�ত
পা�রিন।আজও তার ম�ন ঐ কথার অনুরণন হ��—�স
হয়�তা বা িফ�রআস�ব �কা�নািদন। িফ�র এ�ল �থ�মই
তা�ক িজ�াসা করব ‘এত িদন পর ত� িম িফ�র এ�ল?
আমায় পরী�া �নওয়া �শষ এতিদ�ন? ত� িম িক কখনও
�বা�ঝা িনআমার না বলা লাজকু হািস? আিম �য
�তামায় কতটা’

নাহ! আর ভাব�ত পারল না, �চা�খ অিবরল ধারা।
আজও তার ম�ন ঐআশাট�কু বাঁিচ�য় �র�খ�ছ, তার
�া�ণর সা�থ ঐআশা িনব�াণ িশখায় �ল�ছআজও।



আর কিদন পর �তা িচতার আ��ন প�ুড় ভ� হ�য় যা�ব
শরীরটা,িক� এই মানিসক য�ণার �থ�ক িক �কা�না
িন�� িত �নই? একট�ও শাি� িক পা�ব না?�ায় প�াশ
বছ�রর ওআ�গর কথা। কতটাই না �া�ণা�ল িছল
�সই িদন��লা।

হ�াঁ, �স এখন একআ��ম থা�ক।আর �কাথায়ই বা
জায়গা হ�ব তার?বািড়র সবাই হাল �ছ�ড় িদ�য়�ছ,আজ
আর তার �খাঁজ খবর �নওয়ার �নই �কউ।জগৎটা
এরকমই।�াথ� �শষ,��য়াজনও �শষ। বাবা-মা যতিদন
িছল অ�ত তার জন� আফ�সাস করার �কউ িছল,এখন
�তা তারাওআর �নই। তার নামটা �ীপণ�া।আজ�ক �স
িনস�, একাকী� ছাড়াআর িকছ�ই তার অবিশ� �নই।

হায়�র! যিদ িনতাই চাঁ�দর জন� একট� �াণটা কাঁদত।

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



ক�ানভাস

সায়নী �ঘাষ

আিম এক ক�ানভাস

যা�ত �িতিনয়ত ��ত��ক এ�ঁক যায়-

রংত� িলর এক দীঘ� িনঃ�াস

�িতিদন �ভার হয়;

সূ�য�র �সানালী আভায়-

আমার বুকখানা ভ�র ও�ঠ

নত�ন সত��ক রং ভর�ত।

িক� দপু�ুরর �খর তা�প-

আমার উ�ল বুক…

রং �িক�য় ফ�াকা�স হ�য়আ�স।

অ�চনার গভী�রর বাত� া িন�য়আ�স �স।

িচরপরুাতন �ক ক�র �তা�ল-

নূত�নর বাত� াভাস।



আিম স�য় যাই �িতিদন িন�য়-

ধূলাহীন, িন�াপ ব� কল�হীন টান..

িকছ� টান আমার �দ�য়র মাঝখা�ন-

র�য় যায় িচরশাি�র �খাঁ�জ;

আিম িচন�ত পাির মা�ঝ মা�ঝ-

তা�দর অকল�ময় �দয়খািন ..

আমা�কই ভরসা ক�র �বঁ�চ থা�ক।।



ম�নর কাঁটাতার

পািখর বাসা

�গাধূিলর লাল িব��র�ণ

�ীণআ�লািকত কাঁটাতার।

�ঠাঁট ভা�া কা�ার আ�ব�গ

মিলন �াণহীন �িতিট শ�।

ভা�লাবাসায় যা�র পাইিন

�প�য়িছ তা�র কাঁটাতা�র।

দ-ুধা�ররআি�ক স�ক�

আর মান অিভমা�নর মা�ঝ

কাঁটা িব��ধ আ�ছ �িতিট তা�র।

��তাই �শষ কথা!

�ধু অপলক দিৃ��ত �দখা..



�বীভ�ত

�রজলুা পারভীন

(১)

মা�ঝ মা�ঝ মািন�য় িন�ত হয় �র মন

ভ�ল হ�লও চ��ক �দওয়া যায়না

�দ�য়রআপন পর।

সব �খলা �শ�ষ ডাক�ব এ জন �স জন

সব ডা�কর প�রায়া �নই

সব ভ� �ল িগ�য় একইআপন ।

(২)

গান �লখা যখন �শষ হ�ব,

মন �দওয়া �নওয়া যখন ফু�রা�ব,

সূয� �গ�ল অ�

িবরহ সাথীর গ�

হা�ত �বঁ�ধ �র�খা রািখর সুখ�িৃত ।



(২)

সম�য়র সুখ গান...

�কউ কা�রা নয় �তাআপন

সব ভ�ল সমাধান পাক

সব মন পথ হ�য় থাক

সব গা�নর �শ�ষ ব�াকুল �হাক �বলা

�তামার তখন ঘ�র �ফরার পালা

আমরা িক চাই আমরা �তা জািননা

ভা�লা লা�গ দ�ূর �য�ত পািরনা...



আপিন আেছন �বশ

শাহীন ইমিতয়াজ

রা� �মরাম�তর কাজ হ�লানা,

হ�লানা রাজ� �মরামত

বাংলা�দ�শর মতআমরা পািরিন রা�ায় নাম�ত

প�রর �ছ�ল পরমান�

�িমক ছা��র িব�ব �সটা কী �হ?

নাম িদ�য়�ছআর.এস.এস

ধামাচাপা দ�ু� তীর উপর অিভ�যাগ

িফনিক িদ�য় িব�বী লাল র�ঙর

ছ'টা,

আপিনআ�ছন �বশ

বাংলা �চ�য় বাঙালী আহত



ভীড় জ�ম�ছ বাঙলা �খ�ত

আপিনআ�ছন �বশ ৷

�িলও চ�লআজকাল

ল�টাকা হ�লই �থম হওয়া যায়

সু�যাগ �প�লই িন�া করা যায় চা�য়র �দাকা�ন

�চয়ার �ট�ন

এক কাপ চ�ম�ুক

আপিনআ�ছন �বশ ।।



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 ।



ছিব ও ভাবনা

ইমারত...



িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ

পরমাণু কিবতা

ম�নাবল

পািখর বাসা

 �জাপিত ডানা �ম�ল

িল�খ �দয় কিবতা,

কা�লা �মঘ �ঝ�ড় �ফ�ল

ম�ন রা�খা দঢ়ৃতা।

 পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও
�দখেত চান,

তেব দইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 প�াির�স হঠাৎ িব��ারণ, িনহত ৪।

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

 কা�ী�র যা�ী �বাঝাই বাস খা�দ, মতৃ ১১

 িসট সংর��ণ িবমা�নর ম�তা িনয়ম হ�� �র�লও।

 িব�কাপ �খলার আশা ছাড়�ছন না যবুরাজ িসং।

 অ��িলয়ার িব��� �ট� িসিরজ িজ�ত ইিতহাস
গড়�লা ভারত।





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।

�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) 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

জীব�ন চলার প�থ িকছ� কথা সবসময় ম�ন রাখ�বন-

১] ��ত�কটা মানুষ �দখ�ত ততটা খারাপ নয়,

যতটা তাঁ�কআধার কা�ড� �দখায়,

আর �দখ�ত ততটা ভা�লাও নয়, যতটা তাঁ�ক

�ফসবু�ক �দখায়....!!

২] �ছ�লরা ততটা খারাপ নয়, যতটা তাঁর �বৗ

তাঁ�ক ভা�ব, আর ততটা ভা�লাও নয়, যতটা

তাঁর মা তাঁ�ক ভা�ব.....!!



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 ৭১ 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�া

�ব�ন বাহাির

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ �ব�ন ৫০০�াম, �পা� বাটা ২চামচ, স�ষ�
বাটা ২চামচ, ট�ম�টা বাটা ৪চামচ, ধ�নপাতা কুিচ
৪চামচ, �চরা কাঁচাল�া ৬টা, হলুদ ও নুনআ�াজম�তা,
নার�কল কুর�না ১কাপ, িচিন ১চামচ এবং ��য়াজন
অনুযায়ী স�ষ�র �তল।



�ণালী: �ব�ন ড� �মা ড� �মা ক�র �ক�ট নুন হলুদ ও িচিন
মািখ�য়আধ ঘ�া �র�খ িদন।কড়াই আঁ�চ চাপান। এ�ত
�তল িদন। �তল গরম হ�ল �ব�ন �ভ�জ ত� �ল রাখুন।
অ� �ত�ল স�ষ� বাটা িদ�য় �ন�ড়�চ�ড় িন�য় �পা� বাটা
িদন। িকছ��ণ ভাজার পর নার�কল কুর�না িদন।
বাদািম রং না ধরা পয�� ভাজ�ত থাকুন। তারপর বাটা
ট�ম�টা িদ�য় অ� সময় �ন�ড়�চ�ড় �ব�ন ভাজা িদ�য়
িদন। সামান� জল িদন। তারপর একট� �ন�ড়�চ�ড়
নািম�য় িনন। পির�বশ�নর সময় উপ�র ধ�নপাতা কুিচ
ও নার�কল কুর�না ছিড়�য় িদন।



হাসিছ �দ�খা...

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


