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ফিড়ং কথা
এই পিৃথবীটা �ধু মানু�ষর একার নয়। ত�ব জীব�ন
চলার প�থ মানুষ এটা ভ� �ল যায় কখ�না-কখ�না।
স�িত ঘটা এনআর এ�সর কুকুর িনধ�নর ঘটনা তা
�মাণ ক�র। �কান িশ�র সাম�নই প�থর �কান �াণী তা
�স কুকুর �হাক বা �বড়াল তার �িতআমরা যিদ
িবমাতৃসুলভআচরণ কির ত�ব তার �ভাব �সই
িশ�িটর ওপ�রও প�ড়। �সও বড় হ�য় তা�দর সা�থ
একইআচর�ণ িনিব� হয়।আমা�দর সমাজ চল�ছ �তা
এই প�থই।আমা�দর বািড়র �পাষা �াণীিটই িক �ধু
�াণী? এই পিৃথবী �তা সবার।আগামী �জ� �ক এই
িশ�ায় িশি�ত ক�র ত�ল�ত হ�ব। নই�ল এমন
�বদনাজনক ঘটনা বারবার থাবা বসা�ত পা�রআমা�দর
সমা�জ।আসুনআমরা আগামী �জ� �কআদ�শ�র
পথ �দখাই।



দাবানল

�গৗর চ� মজমুদার

আ��নর �লিলহান িশখাই প�ুড় চ�ল মন,

�কউ গ� পা�� না

শ�ও পা�� না �কউ

আিম তখনও তানপরুা জ�ুড় বাঁধিছ সুর।

ধী�র ধী�র ছিড়�য় পড়�ছআ�ন,

�াস কর�লা ম�নর অ�ঃপরু

তারপর পিুড়�য় ছারখার কর�লা সব

ব�ি�গত ত�থ�র সা�থ যত�ন রাখা

মলূ�বান �িৃতআর�রিণকা

প�র রই�লা িনরহংকার িকছ� ছাই।

আিম তখনও �ৎিপ��র �িতিট ��কা��



দরূবীন য�� খঁু�জিছ সুর

সবাই তখন সু�রর �নশায় িছল িব�ভার

�কউ খবর পাইিন এ দাবান�লর।

সব যখন প�ুড় ছারখার

চারিদ�ক যখন উড়�ছ ছাই

দাবানল ধী�র ধী�র িন�� িন�জর শা� �প

তখনই দ�ুচাখ জ�ুড় নামাল বৃি�

আিম তাও পির�বশন ক�রিছ �শষ রা�ত

দঃুখ নয়, আ�মা�দর সা�থ।



স�হাদয়

�পন কুমার রায়

সম�য়র সি���ণ

িবভীিষকাময় স�া�সআড়া�ল,

আিম �দ�খিছ

িন��জ িন�লক চাহিন

নু�য় পড়া দিুট মখু ।

আিম িব�ব�কর সা�থ কথা �র�খ এ�ঁকিছ তা�দর

িনরাপরাধ �শাকাত�র নাম-

'মানুষ'

আিম �দ�খিছআমার মা�য়র য�ণায় ছটফট

স�ান হারা উ�� বুক,

আর �চা�খ অজ� �াবণ ।



�তামরা কারা �হ?

�কান কক� শ �কািক�লর ডা�ক

�াব�ণর �চা�খ রং �ম�খ

বস��র �হািল �খলায় ম�?

রং �তা! ঢাকা �দওয়া সাদা কাপ�ড় �ছাপ �ছাপ র� ।

িব�বক �বাধ আজ �তা জজুধুান,

িবষা� বাতা�স অিবরত ঘন ঘন িন�াস

আমা�ক �দখ�ত হ�ব িনহত ভাই�য়র মখু,

ছটফট ক�র কঁুক�ড় কঁুক�ড় মর�ত �দখ�ব মা তার
স�ান,

আজউ�দ�াত দান�বর �পশািচক অ�হািস ।

�ধু, উ�তার পারদ �তামার ধমনী িশরায়

�নই �তামার স�হাদয় ভাই�ক বাঁচাবার অিধকার,

কারণ,



�তামার িনর�প�তা, �াধীকার র�� সং�াম

ত� িম �িতবা�দ হওআ�য়ান

র�� �ভজা নু�য় পড়া দিুট মখু �তামারই স�হাদর ভাই ।

তবুও বলিছ,

ভীত স�� বাতাস িফসিফস ক�র ব�ল �গল �য প�থর
িনশানা

ত� িম অিত স�প��ন �হ�ট যাও,

অজ� শাি�র হাত �ধু �তামারই অ�প�ায়

ওই �দ�খা! মা�য়র �ত�জাদী� �চাখ

হা�তর ইশারায় �িত�শাধ,

িঠক! সূয� উঠ�ব ব�লই -

অ�প�ায়আমার মা, �তামার আ�া।



নত�ন ছ�� ছ�� িলখ�বা আমার প�থর িদশা

পিল �ঘাষ

অিল গিল�ত স��ায় ঘ�রর সদর উপ�জলার
জাহা�ীরনগর ঘ�ুর ঘ�ুর িফ�র একই রকম ভা�ব িকছ�
িকছ� মানু�ষর ম�ধ� থাকা �চ�র পিরমান িকছ� িকি�ব�ী
কথা অমতৃ বাণী িনভৃ�ত অিভমা�ন �কঁ�দআজআিম
উপলি� কর�ত �া� অবস� হ�য়আ�ার সীমাহীন
সু�খ অবগাহন এক যাি�ক জীবনদশ�ন হ�য়িছ।

আিমআজ িহমশীতল শী�তর কুয়াশা ঢাকা মহানগর
আওয়ামী লী�গর সমথ�কআজ সিত� সিত� ইিত টান�ত
এক নীড় �বঁ�ধিছ। �য�ত চাই আিমআ�রা অ�নক ভা�লা
এক সুিবশাল ক�আশা ক�র িন�জর ম�তা �কউ
আমা�ক একটা সু�র অসাধারণ কিবতা িল�খ �দা�য়ল
পািখর িমি� গা�নর সুর বািজ�য় িমি� এক নত�ন এক
সকাল উপহার �দওয়ার জন� এিগ�য় সর�ব অ�প�া
কর�ব ।

সতত �মা�র ডািক�ব। �দিখআিম শ�াওলা পড়া �শষ
ক�র িন�জর জীবন অপণূ� র�য় যাওয়া সময়ট�কু



আজকালকার ভা�লা একক ভা�ব যিদ গিড় ম� িক
তা�ত।আিমআিছ �তামার জ�ন� এক সুিবশাল
জনসম�ু হাতছািনআশা হ�য়।আইনশ�ৃলা র�াকারী
বািহনীর িব���আ��ালন কর�ত কর�তআিম �ধুই
ক�না �ভ�স ঊষা �কআগমনী বাত� া �পৗ�ছ িদলাম
উপহার।আিমআিছ �তামার ই�ার িব���আ��ালন
সং�া�ম অ�ণী ভ� িমকা হ�য়।আজকলম হা�ত ত� �ল
ধরা প�ড় থাকা স��ও ব�ি�গত ভা�ব িন�জ�ক িন�জর
কা�ছ �কান পথ চলার সাথী হ�য়।আিমআজ িবকা�ল
�ম�ঠা প�থর মা�ঝ �কবল মা� এক ধূম�কত�।

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।



��ম জা�গিন �তামার ম�ন

জাহা�ীর �হা�সন

ঘন কুয়াশায় �ছ�য় যায়িন চারপাশ,

এখ�না িহমশীতল িশহরণ জাগা�না ঠা�া প�ড়িন।

তাই হয়�তা বা ��ম জা�গ িন �তামার ম�ন।

সকাল এখ�না চা�য়র �পয়ালায় অিতবািহত হয়িন,

িব�কল গড়ায়িন ঝড়া পাতার ঝনঝনািন�ত।

তাই হয়�তাবা ��ম জা�গ িন �তামার ম�ন।

স��া না�ম �রাজ িব�ক�লই, আঁধার রা�ত একা,

গভীর রা�ত �তামার সা�থ, তাই�তা হয়িন �দখা।

�তামার ম�ন ��ম জা�গ না, �ধু অ�প�াই সাড়,

তাই�তা হয়িন �তামার সা�থ ��মআমার।



লড়াই

��সনিজৎ রায়

মানবতা িন�য়ই �� হ�ব নত�ন নত�ন ব�বসা;

বাড়া�বন মানবতার দালাল এই িব��।

ল�া, �চা�খর জ�ল চাই�ব শাি�ময় বুিল

য�ু���� র�� রাঙা সািজ�য় মহাজনী।

ব�ুক কাঁ�ধ ক�র, চাই�ব সু�যাগ

গড়�ব সা�াজ�, সু�র পাহা�ড়র পাদ�দ�শ

য�ু�র কা�লা�া�স হারা�ব যবুসমাজ

তাই বলিছ য�ু নয় শাি� চাই ।

উচ�ঁ ক�র বানা�ব মানবতার সা�া�জ�র দাবানল

উ� নী� সমাজ যা�ব তিল�য়

সংঘ�ষ� র� নদীর ��া�ত �ভ�স যা�ব।

আমরা চাইনা �সই মানবতা

য�ু শাি� সব বজায় �র�খ

চাই সু�র সু�ভা�ব �বঁ�চ থাক�ত।



দইু �ম�

িব�িজৎ �ামািণক

বলার ভাষাটা এখন হাির�য় �ফ�লিছ!

�ধু িমট িমট ক�র �চ�য় �দিখ।

সাম�ন �ধু �কা� মাআর �শষ�া��আিম!

আরআমা�দর মা�ঝ �ধু র�য় �গ�ছ-

িতন িক�লািমটা�রর শণূ�তার দরূ�!

এই শ�ূন�রর মা�ঝ �ছ�য়আ�ছ মান�শ �পী ল�ািধক
�াব�কর িভড়।

এই িভড় ভীষণ প�পাতদ�ু!

কখ�না আমার, �তা কখ�না �তামার।

সব��ই এই িভড় শি� �দশ��নর একটা দা�ন �খলায়
�ম�ত�ছ!

এ শি�-

আিভজা�ত�র শি�।



এইআিভজা�ত�র মা�ঝ-

িবশ হাজার পাঁঠা আর দ'ু�শা �শালার ফুল িব��তা�দর
ম�ধ� চরম মাই� �গম �� হ�য় �গ�ছ!

জীবন য�ু� িট�ক থাকার �গম।

মা �ক খুিশ রাখার �গম!

থুিড় মা �ক খুিশ রাখার এ�লম!

থুিড় �দনাপাওনার একআিভজা�ত�র এ�লম!

আরআিম?

িতন িক�লািমটার দ�ূর শী�তর কাঁথায় ব�ী দ�ুির�
�তামার প�ু!

বিল হ�ত যাওয়ার আ�গর পাঁঠা��লার ম�তাই আজও
িনব�াক!

�তামা�ক খুশী কর�ত না পারার য�ণা আজওআমা�ক
কঁু�ড় কঁু�ড় খায়!

এই অধম স�া�নর মা হ�ত �কউ চাই�বই বা �কন?

িবশ হাজার পাঁঠা,পাঁচ�শা �সানার �নালক,দশটা �মাটা



হার,সাত�জাড়া িটকিলআর হাজার �কিজ ��পার িবছা
িন�য় সকল সুপ�ু�রা রাত �জ�গ দাঁিড়�য়আ�ছ!

আরআিম?

শী�তর কাঁথায় ব�ী দ�ুির� �তামার প�ু!

শীতব�হীন পাহান পাড়ায় নািক যার প�ড়আ�ছ মন!

রা��র কা�ছ যার র�য় �গ�ছ �বিহ�সিব ��!

���র উ�র না পাওয়া পয�� �স �থ�ক �গ�ছ িনব�া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।



�ােশর অিভধান

মাহদী হাসান(িরয়াদ)

আ�াহ ব�লন �চা�খর িযনা

ত� িম ব�লা �াশ

দিুনয়ার �মা�হ ত� িম ম�তায়ারা

হ�ব একিদন লাশ।

িনভ� �য় ত� িম �চ�য় থা�কা

�পবতী কন�ার িদ�ক

হ�ব একিদন ক�ঠার িহসাব

িধ�ার িদ�ব িন�জ�ক।

অধুনা ফুির�য় যা�ব জীবন

প�ড় র�ব িনজ �দহ

হাির�য় যা�ব অমলূ� �যৗবন



স�ী হ�বনা �কহ।

তবুও ব�ু �ম�তআ�ছা ত� িম

িম�ছ �ীিতর পলু�ক

অ�জ�ল িস� ক�রা �লব

�য�ত নািহ চাও নর�ক।



মন চাই�ছ

অপ�প পাল

বৃি��ত �ভজা কদম,

�সৗ�য�� �ঘরা �কৃিত-

�তামার�শ� িম�শ থা�ক হাজার �রনু�ত;

অনাকাি�ত বাত� া িন�য়আিম ছ��টআস�বা �তামার
দয়ুা�র

কদমআহর�ন।

সুখ সি���ণআপন িবিল�য়

দিুট বা�ক� খঁু�জ �ন�বা পিরচ�য়র দলু�ভ �াি�-

এই বৃি��ত যার মাধুয� ছ�ঁ �য় যায় মন,

তার স�ুখ হ�ত িফ�র

বড় ম�ু হ�য়িছ ভালবাসার �িত।

হল�দ কদম ত�র ব�ন, �মহগিনর ছায়ায়

আর একবার দাঁড়া�ত মন চাই�ছ।



ছিব ও ভাবনা

ব��তা...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

��ক�ন�

িব�িজৎ ম�ল

 যাওয়া আসার ��াত িম�শ যায়

জল�ীিত আঁিখর �দ�শ

নত�ন কঁুিড়র ছ�আসুক

�তামার �ছাঁয়ায়, ���ব�শ...

 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।

 িবতিক� ত ম��ব�র �জ�র িনব�ািসত রা�ল-হািদ�ক।

 অ��িলয়ার িব��� একিদ�নর িসির�জ ১-১ ক�র
সমতা �ফরা�লা ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

শী�ত খশুিক দরূ করার সহজ উপায় -

শীতআস�ত না আস�তই হািজর খুশিক। মাথার
�রামকূ�প ময়লা জ�ম এবং ছ�া�কর �ভা�ব খুশিক
হয়। এ ছাড়াআ��তা ক�ম িগ�য় চ�ল �� হ�য় �গ�লও
এমন সমস�া হ�ত পা�র।

খুশিক সক�লর কা�ছই ভীষণআত��র। �ধু মাথার
�তলা� তালুই নয়, যা�দর �� তালু, তারাও এর িশকার
হ�ত পা�রন। শীত কা�ল খুশিকর ��কাপ �ব�ড় যায়।
এর অন�তম কারণ, গরম জল িদ�য় �ান এবং পয�া�
পিরমা�ণ জল িদ�য় মাথা না �ধাওয়া।

শী�তর সময় ঘ�রায়া প�িত�ত কী ক�র খুশিক দরূ
কর�বন তা িন�য়আজ�করআ�লাচনা।

# শ�া�ু করার আ�গ চ�ল িভিজ�য় িনন এবং অ� লবণ
ঘষনু।



# সারা রাত জ�ল �মিথ িভিজ�য় �ব�ট িনন। �সই
�প�টা চ��লর �গাড়ায় লািগ�য়আধ ঘ�া �র�খ অ�াি�
ড�ান�াফ শ�া�ু বা িরঠা িদ�য় চ�ল ধু�য় �ফলুন।

# িবট �স� ক�র �সই জল িদ�য় �িত িদন চ��লর
�গাড়ায় মাসাজ ক�ন উপকার পা�বন।

# রা�ত �শাওয়ার আ�গ �লবু ওআমলিকর রস িমিশ�য়
মাথায় লাগান, সকা�ল শ�া�ু ক�র িনন।

# নার�কল �তল বা অিলভ অ�য়ল গরম ক�র চ��লর
�গাড়ায় ঘ�ষ ঘ�ষ লাগান।

# টক দই�য়র স�� পািত�লবুর রস ও িনমপাতার রস
িমিশ�য় মাথায় �ম�খআধ ঘ�া পর শ�া�ু ক�ন।

# �পঁয়া�জর রস, িড�মর সাদা অং�শর স�� অ�ধ�ক
পািত�লবুর রস িমিশ�য় মাথায় িদ�য় এক ঘ�া �র�খ
শ�া�ু ক�ন।

# অবশ�ই আলাদা �তায়া�ল এবং িচ�িন ব�বহার
ক�ন।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) অতীত �থ�ক িশ�া িন�য় জীব�ন এিগ�য় চলাই ��য়।

২) ভ�ল করা মা�নই আগামী কা�জর জন� অিভ�তা
একধাপ �ব�ড় যাওয়া।

৩) রা�জ�ই থা�ক রাজার রাজ�আর�ানীর রাজ�
থা�ক সারা িব��

8) শণূ� কলিশ বা�জ �বশী।

৫) �বাবার শ� �নই।



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

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

১] ��ত�ক প�ুষ ভা�ব তাঁর �বৗ হ�ব "িমস ইউিনভাস� "
এর ম�তা সু�রী, আর তাঁর ব�বহারটা হ�ব "কা�জর
মাসীর" ম�তা....!!

২] ��ত�ক নারী ভা�ব তাঁর �ামী �রাজগার কর�ব

"ম�ুকশআ�ানীর" ম�তা, আর তাঁর ব�বহারটা হ�ব

"মন�মাহন িসং" এর ম�তা.....!!



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 ৭২ 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�া

মুরিগর মালাইকাির

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ মাংস ৫০০�াম, ট�ম�টা ২টা, �পঁয়াজ বাটা ২
চামচ, রসুন বাটা ২ চামচ, দধু ১ কাপ, কাঁচাল�া বাটা ২
চামচ, দ�ুধর সর ২ চামচ, গরম মশলা ২ চামচ, িকশিমশ
বাটা ২ চামচ, িঘ ১ কাপ, বাদাম বাটা ৪ চামচ।



�ণালী: প�ান এ িঘ গরম ক�র �পঁয়াজ বাদািম ক�র
�ভ�জ ত� লুন। এবার ওই �ত�ল মাংস িদ�য় ভাপান।
�পঁয়াজ বাটা ও রসুন বাটা িদ�য় িদন। একট� কষ�ত
থাকুন। িকছ��ণ বা�দ িদন ল�া বাটা, আদা বাটা ও নুন।
মশলা ভাজা হ�ল ওর ম�ধ� দধু �ঢ�ল িদন। �স� হ�ল
বাদাম বাটা িদ�য়আর ও একট� রা�া হ�ত িদন। মাং�সর
ওপর দ�ুধর সর টা �ঢ�ল িদন।অ� �ন�ড় গরম মশলা ও
িকশিমশ বাটা িদ�য় নািম�য় িনন। ওপ�র ভাজা �পঁয়াজ
ছিড়�য় িদন। গরম ভাত �িট অথবা প�রাটার স��
পির�বশন ক�ন।



জ�ল-িবহার...

Camera-man of the week

তািরফুল ইসলাম



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


