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�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
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ফিড়ং কথা
গতকাল িছল ভার�তর ৭০ তম �জাত� িদবস। �নট
ফিড়ং এর প� �থ�ক ��ভ�া জানাই সবাই-�ক।
ভার�তর নানা �া�� মহা সমা�রা�হ পািলত হল িদনিট।
�স�ত ভার�ত সাধারণত� িদবস বা �জাত� িদবস
পািলত হয় ১৯৫০ সা�লর ২৬ জানুয়াির তাির�খ ভারত
শাস�নর জন�। ১৯৩৫ সা�লর ভারত সরকারআই�নর
পিরব�ত� ভারতীয় সংিবধান কায�করী হওয়ার ঘটনা�ক
�রণ ক�র। ১৯৫০ সা�লর ২৬ জানুয়াির ভারতীয়
গণপিরষদ সংিবধান কায�করী হ�ল ভারত একিট
গণতাি�ক রা�� পিরণত হয়। তাই সব�দা গণত��র জয়
�হাক, ভারতব�ষ�র জয় �হাক।জয় িহ�... ব��
মাতরম... ভারত মাতা িক জয়।



িততা�সর �বলা

সায়নী �ঘাষ

উ�া�আিম, �ভা�রর �দা�য়লমনা

আঁচল ছ�ঁ �য় পাতার ঘ�রর

উ�ড় �বড়ায় কাশব�নর ছায়াপথ িঘ�র...

নদীর সব�চ�য় উ�াল পাল�তালা-

�ঢউটার হাত ধ�র

ছ� �ট যাই িততা�সর পার িফ�র...

�যখা�নআনার�সর ব�ন,

হলুদ �টাপর �ব�শ-

নব�যৗবনা কঁুিড়��লা;

িন�জর পিরচয় �াপন ক�র।

সারা দপুরু িঝঁিঝঁর ডা�ক-

�পঁচা�িল ঘিুম�য় থা�ক।

ঘঘুরু বাসায় ম�ু আঁ�ক;



মা ঘঘু�ুদর দল।।

ধান িসঁিড়�দর পাশ �ঘ�ঁষ

চ�ল যায় �ম�ঠা পথ..

নূপ�ুরর িরিনিঝিন ডা�ক

ভা�ঙ �াি�র �ঘার...

এর মা�ঝ হাির�য় যায় হা�টর �শার�গাল...

হারায় শাি�বাতায়ন..

দাম, িবিকিকিনরআড়া�ল

�বলা গিড়�য়আ�স �গাধূিলর রা�শ..

আিবর রাঙা আভায় এই উ�না িদন;

ঘিুম�য় প�ড় �কতাঁরার পা�ন �চ�য়।।



�ছ�ল�বলা

সমুন কুমার সা�

আজ�ক মজা খুিশরিদ�ন রিঙন রঙ ত� িল

হ�রক রকম �খলনা ভরা দাদু িদদার ঝুিল ।

আমার চাই �রাবট গািড়, �বা�নর পতু�ল খািন

চক�লট চাই িব�� ট চাই �কানটা �য ছািড়।

শী�তর দপুরু �খলাধূলা ই�� ল �য ছ� িট

আমরা সবাই কিচ কাচা কির লু�টাপিুট ।

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



�ণকন�া

�ব�জ�ািত সরকার

তখন �শষ িব�কল। দইু রা�ার �মা�ড় একিট একতলা
সাজা�না �গাছা�না সু�র বািড়। রা�াদিুটর একিট
�সাজা চ�ল �গ�ছ "িদগ�" বৃ�া��মর িদ�ক। বািড়িটর
সাম�ন একিট ট�াি� দাঁিড়�য়। গািড়র �পছন িস�ট
একজন বৃ� ও বৃ�া ব�স। কারও জন� হয়�তা অ�প�া
কর�ছ । বািড় �থ�ক এক যবুক গািড়�ত উঠ�তই গািড়িট
�ছ�ড় �দয়। যবুক বৃ�-বৃ�ার �ছ�ল হ�ব স�বত ।

গািড় এিগ�য় চ�ল িদগ��র রা�া ধ�র। বৃ� উদাস ম�ন
�পছন িদ�ক �চ�য় থা�ক। বৃ��র নাম অনুভব।অনুভব
একিট �বসরকাির অিফ�স চাকির কর�তা ।অ�নক
ক�� টাকা জিম�য় বািড়িট �তির ক�রিছল �স। ক��র
�চ�য়ও �বিশ জিড়�য়আ�ছ তার ��। ইট িদ�য় নয় ��
িদ�য়ই �সটা িনম�াণ করা। �দখ�ত �দখ�ত অ�নক দ�ূর
স�র যায় তারা, ঝাপসা হ�য়আ�স বািড়িট। তার িন�জর
আবাস এভা�ব �কা�নািদন �ছ�ড় িদ�ত হ�ব তা ���ও
ক�না ক�রিন।অনুভ�বর িকছ� বলার িছল না । তা�দর
�ছ�ল �প প�রর িদ�নর �াই�টই কানাডা চ�ল যা��।



�ক �দখ�ব এখন তা�দর।

অন�িদ�ক ফঁুিপ�য় কাঁদ�ত কাঁদ�ত �চাখ ব�আ�স
বৃ�ার। �সই অ�নক বুিঝ�য় অনুভব�ক রািজ কির�য়�ছ,
�থম �থম �তাআস�তই চাইিছল না । একাকী
জীব�নর �শষ সময়টার কথা ক�না ক�র মাথা ধ�র
আ�স তার, একট� প�র হয়ত ঘিুম�য়ও প�র।

গািড় �পৗ��ছ যায় িদগ��র �গ�ট। হঠাৎ �দখা যায়
অ�লী দাঁিড়�য়।অ�লী তা�দর �থম স�ান । তা�ক
এক�কার না জািন�য়ই এই িস�া� �নওয়া হ�য়�ছ ।
'�াইভার গািড় �ঘারাও' বল�তই ��পর সা�থ তার িববাদ
�ল�গ যায়। �প বািড়�ত িফির�য় িন�ত অ�ীকার কর�ল
অব�শ�ষ িঠক হয় বৃ�-বৃ�া �ম�য়র বািড়�তই থাক�ব।
অ�লী িন�জ �� ল িশি�কা তাছাড়া বরও চাকুরীজীবী,
বািড়�ত এক �ম�য় সুতরাং �কা�না অসুিবধা হওয়ার
কথা নয়। ট�াি�র গিতপথআবার পা�� যায়।

গ��র �শষটা �বাধহয় এমিন �ত�ািশত িছল। িক� না,
�শষটা আর এরকম হয় না।অ�লী�ক �য জ�া�তই
�দওয়া হয়িন। এ�সিছল অ�লী িঠকই িক� তা�ক
পিৃথবীর আ�লাআর �দখ�ত �দওয়া হয়িন।জ�াবার
আ�গই তা�ক ম�র �য�ত হ�য়�ছ। িস�া�টা অনুভ�বর



িছল।অ�লী কন�া �ণ শনা� হওয়ার পর �থ�ম রািজ
না হ�লও প�র রািজ হ�য় �য�ত হয় বৃ�া�কও। কন�া
��ণর জন� আজ এতিদন বা�দ বুকটা মষু�ড় ও�ঠ
বৃ�ার।

ট�াি� িদগ��র সাম�ন তা�দর নািম�য় িদ�য় িফ�র যায় ।
তারা 'িদগ��র'র �গট �পির�য় এিগ�য় �য�ত থা�ক
সাম�নর িদ�ক। তখন সূয� ড� বু ড� বু। �শষ িব�ক�লর �ান
আ�লাআকা�শ ছিড়�য় �গ�ছ। এক বুক অসহায়তা
�চা�খর জ�লর স�� িম�শ নদী বই�য় �দয় িদগ��র
বু�ক। দজুন এ�ক অপ�রর হাত ধ�র কাঁপা কাঁপা পা�য়
এ�গা�ত থা�ক। দরূ �থ�ক পড়� �রা�দরআ�লা তখন
অ�লীর হািসর স�� িম�শ অ��র িদ�ক।



এখন বই �কনা আরও সহজ। িভিজট ক�ন
www.booksfort.com, িকননু �যআপনার
পছ��র বই।আর ঘ�র ব�সই �প�য় যান

২-৫ িদ�নর ম�ধ�ই।



মা

িরয়া দ�

�চাখ �ম�ল �থম �দখা ��হময়ী �যই মখু

চাওয়া পাওয়া সব িমিল�য় িন�য়তার সুখ

মান অিভমান হািস কা�া সব িকছ� যার কা�ছ

হারা�না িকছ� ই�� ��লা বাঁ�চ তারই মা�ঝ

�স �যআমার মা...

আমার কা�ছ ত� িমই হ�ল সু�খর �িতমা।

�তামার কা�ছই হাট��ত �শখা

�তামার সা�থই জগৎ �দখা

জননী হারা হ�ল িকআর স�ান সু�খ বাঁ�চ???

�তামার িশ�ায় �ব�ড় ওঠা �তামার অংশআিম

আমার কা�ছ এই জগৎ-এ ত� িম সব�চ�য় দািম।



তৃতীয় িল�

পূব�ালী �দ

�থম ি�তীয় িল� নয়,

িল� টা আমার তৃতীয় -

�ছাট �থ�কই মা বলত

সবার �থ�ক �তার আলাদা থাকাই ��য়

বুঝতাম না—

বুঝলাম যখন, তখন সময় অ�নক এিগ�য় �গ�ছ

িপিছ�য় �থ�কিছআিম -

''অিভশ� '' ''বৃহ�লা "শ� দাপ�ট

আজআিম তৃতীয় িল��র অিধকািরণী।।



ি�য় স�াট

পিল �ঘাষ

অিল গিল�ত স��ায় আিম একটা ছিব ।

অিল গিলআজআমার জীব�নর সব�চ�য় �বিশ ি�য়
স�াট ।

জীব�নর �থম চলার প�থ ঘাত �িতঘাত এক পশলা
অজানা অ�চনা আপণআশ�া।

ম�নর িহয়ার মা�ঝ িহ�মর পরশ পাথর �বঁ�ধ ও�ঠ
র�জবা হ�য়।

�দিখআকাশ জ�ুড় �ধুই জম�ছ �ম�ঘর �ভলা সাির
সাির ।

আিমআমার জীবন �ভলা ভািস�য় িন�য় চিলআপন
হা�ত �বঠা �ব�য়।

আমার ভালবাসার দইু নয়ন খঁু�জ সারা�ণ �ধু ত� িম
ত� িম ক�র।

এখন �দিখআিম শ�াওলা পড়াআ�ছআমার িমি�
আদ�রর ল�ী �সানা।



িভড় বাড়া�ত হাত �র�খ িদলাম �তামার ম�ু�া ম�ুখর
হািস মখু পা�ন।

আমার সকল সা�ধর বনলতা মালা �গঁ�থ থাক�ব ম�নর
মা�ঝ।

আিম খুিশর হাওয়ায় পাল ত� �ল িদ�য়আ�বগ হাওয়ায়
হাওয়ায় �ভ�স �গলাম অনপমু �সৗ��য�র �বিচ��।



গি� �পিরেয় যায় সীমা

িফর�দৗসী �বগম

এ জীবন �যন বড়ই ��ময়,

সম�য়র সা�থ অিবরাম ব�য় যায়।

কিঠন বা�ব ব�ল,

এ জীবন �য �থ�ম থাকার নয়।

ভাবনা ���ক রাখ�ত চাই,

আমরা আমা�দর গি�র �শষ সীমায়।

িক� ভাবনা আর িচ�া �য,

আমা�দর �পাষ মানা পািখ নয়।

চ�ল যা�ব গি�র সীমা ছািড়�য়।

থাক�ব না�কাআমা�দর হা�তর ম�ুঠায়।

জীব�নর �শষ ক�ব জািন না �যআমরা,

তবুও �� ভাবনা আমা�দর,

জীব�নর �শষ সীমায় িগ�য় �পৗ�ছায়।



�চনা জগত ও �যন জীব�নর কা�ছ,

এ�স বারবার �ধু ���র,

�রখা বু�ন িদ�য় যায়।

এ জীবন �য বড়ই ��ময়।



হারা�ত চাই

অপ�প পাল

�তার এ�লা�ম�লা চ��লর পর�শআর

হারা�ত চাই না আরআমার অনুভব

িম�শ থাক তারা ঝরা ফু�লর দ�ল

�তার ই�� ক�রআক�ড় ধরা হা�তর ম�ুঠায়

এ �দয়আর রাখ�ত চাইনা

�ম�ঘর �দ�শ হাির�য় যাক অজা��।

�তার আদরমাখা িচমিটরআচ�ড়

িলখ�বানা আর �কান গ� কিবতা

�ভ�স যাক যত অনুভ� িত

িবরহী এ �াব�ণ,

রাগ ক�র �তার দ�ূর থাকার �স মহু�ত� ��লা

রাখ�বানা আর �িৃতর ধূসর পাতায়

পথ�ভালা �জানাকীর মত



হাির�য় যাক গহীন আঁধা�র।

�তার নাম না জানা

শত অিভমা�নরআড়া�ল

রাখ�ত চাইনা আমার সু�খর জলছিব

িশিশরকণায় তারা হাির�য় যাক িনভৃ�ত,

�তার মায়া কাজ�লর ব��রখায়

আঁক�ত চাইনা এ ম�নর ক�না আর

�গাধূলীর �শষআ�লায়

হাির�য় যাক অ�গাচ�র।

�তার জলভরা �চা�খর ছলনায়

ক��র অব�� ভাষা বুঝ�ত চাইনা আর

দীঘ��াস হ�য় িম�শ থাক নীরব বাতা�স,

অধরা ভালবাসায় আ�লয়ার আ�লা�ত

���র ছায়া �দখ�ত চাইনা আর

অপণূ�তার আচ�ড় তারা আঁকা থাক

আপন ম�নর আঁধা�র ।।



ছিব ও ভাবনা

আবছায়া...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

কামনা

পািখর বাসা

 ঝলম�ল �রা�রু

�ঢ�ক যায় �ধায়াঁশায়

শালীনতার মিহমা

�ঢ�ক যায় কামনায়!!

 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।

 ইিতহাস গ�ড় অ��িলয়ার িব��� একিদ�নর
িসির�জ জয়লাভ কর�লা ভারত।





আট� গ�ালাির

অিপ�তা �দ



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) শনূ� 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 ৭৩ 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 মাল�পায়া

পািঠ�য়�ছন- ছিব ধর

উপকরণঃ একবািট চা�লর �ঁিড়, একবািট সুিজ,



ক�য়করকম সবিজ, ল�া, নুন পিরমান ম�তা, সাদা �তল,
িডম।

�ণালী: �পঁয়াজ কঁুিচ, ল�া কঁুিচ, গাঁজর কঁুিচ, িবনস,
ধ�নপাতা ফুলকিপ কঁুিচ সব সবিজ িমিল�য় এক বািট
ম�তা িন�য় ও��লা নুন িদ�য় �চাট�ক িন�য় তা�ত একটা
িডম এক বািট চা�লর �িড় ও একবািট সুিজ জ�ল
সবিকছ� �ম�খ �র�খ িদ�ত হ�বআধ ঘ�া l এবার সাদা
�তল গরম হ�য় �গ�ল হাতা িদ�য় মাল�পায়ার ম�তা ক�র
ভাজ�ত হ�ব l �য �কা�না সস িদ�য় �খ�ত অসাধারণ
লাগ�ব এই ঝাল মাল�পায়া l

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

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



সূ�য�াদয়...

Camera-man of the week

ি�য়া কু��



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


