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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
�কালকাতায় �� হল িব� বই �মলা। বই�মলা শ�িটর
ম�ধ�ই �যন একটা আলাদা ভা�লা লাগা জিড়�য়আ�ছ।
আপামর বই ��মী মানুষ সারা বছর অ�প�া ক�র
থা�কন এই বই �মলার জন�। �নট ফিড়ংও উ�ড় চ�ল
�গ�ছ �সই �মলায় ঢ�ঁ মার�ত। ইিতম�ধ� শী�তর লু�কাচ� ির
�খলা �দ�খ ম�ন হ�� শীত �যন �ায় িবদা�য়র ম�ুখ।
ফা��নর �রশ �ট�ন বাতাস বই�ছ। নানা র�ঙর ঘিুড়র
�দখা �ম�ল না আর এখনআকা�শ। এখন �তা �ছাটরা
ঘ�র ব�স �গম �খল�তই ব��। সম�য়র �রশ িন�য়
এভা�বই হয়�তা িবদায় �ন�ব অ�নক িকছ�। নত� �নর
আম��ণ �িনত হ�ব চারপাশ। �ছাটরা যারা �লখা
�লিখ ক�রা তা�দর পা�শ �নট ফিড়ং সব�দা আ�ছ।
িনয়িমত �তামা�দর �লখা আমা�দর পাঠা�ত ভ� �লা না
িক�।



বাই�শ �াবণ

�পন কুমার রায়

রিবর িকর�ণ ত� িম িছ�ল

মধ�া��রআকা�শর িচর ভা�র রিব,

অবস� �া� সূ�য�র প�রই

জা�� ধ�র মায়াবী অ�কার,

আজও ত� িম কালআকাশ জ�ুড় ি�� িবধু

�তামার সৃি�র বাতাস �সাঁদা মািটর গ� �ঠ�ল �দয়

আমার িনঃ�া�স সৃি�র িশ�।

আজ রিবর ঘমু ভা�� রিবর ডা�ক

এপা�র ওপা�র জািতর �বাধ

িশ� ত� িল�ত �তামাির ছিব আঁ�ক,

আকা�শর কা�ায় -

আজওজল প�ড় পাতা ন�ড়!



ত� িমই �তা ব�ল �গ�ল -

জ��র পর মতৃ� � নামক �লাকটা িপছ�ন দাঁিড়�য় থা�ক।

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



�বীভ�ত

�রজলুা পারভীন

অনবরত কথা যত �তার আরআমার

সব �ফলনা িম�ছ বায়না র�ঙ মাতবার

দরূ� সওয়া ক�না�দর যতআ�বগ অনুরণন

সব একার গ� হবার মন �দবার �নবার

ক�বকার �কান ভ� �লর মা�ল ছ�ছাড়ায়

অকৃি�ম �দয় িবলাস তাই 'দ'ু িট পাড়ায়'

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



�ীপিশখা

পিল �ঘাষ

আজআমার যতদরূ �চাখ যায়,

�কবলই িনয়নআ�লার �ীপিশখািট

আজ�মশ ফ�াকা�শ ম�ন হয়।

আজশহ�রর �সািডয়াম বািতরআ�লায়

�দিখ �কাথাও �কাথাওআ�লাক �লতার অভাব

�সািডয়াম বািতর একআ�লায় �ঘরা,

স��া�বলায় িন�জ�কআ�লার মা�ঝ একট� �বঁ�চ থাকার
আশা।

আজ িন�জ�ক অ�কার �থ�কআ�লার প�থআন�ত
�লখা িমি� শ��রআনা�গানা ।

আিমআজ আঁধার �ক কির ভয়।

একট� আ�লার মা�ঝ িন�জ�ক �ম�লধরা।



তবুওআিমআ�লার মা�ঝ �� িন�য় বাঁচ�ত �শখা।

আজতবুও �দিখ সূয� অ� যাওয়ার �শ�ষ, আ�লা �রাজ
�ভা�ত

�দয়াল �ঠ�ল এ�স জমা হয় নত�ন এক �প�নরআগমনী
বাত� া িন�য়।

একট� �রা�রু হা�ত িন�য়আিমআমার িমি� শ��র

ভা�ার সািজ�য় ত� িল রাম ধনুর আকা�র কল�মর
ডগায়।

আিম �তাআজ পরািজত না হার মানা �তাআমার
�শাভা পায় না।

আিম উঠবআবার ��লআমারআপন শি�র ব�ল ।

আঁধার�ক হার মািন�য়আিমআ�লার �ীপ িশখা হ�য়
�ল�বা।



িকছ�

�শা� সরকার(�সৗম�)

িকছ� �� হয়

রাত জাগা �চা�খর জল

িকছ� ভাবনা হয়

কল�মর কািল

িকছ� ব�থা হয়

এক ট�ক�রা হািসর উৎস

ত� িম হইওআিম

আিম হই এক রাশ বািল,

িকছ� হাওয়া

সু�খর বন�া

আর িকছ� হয়

কৃষ�কর র�,



িকছ� রাগ হয়

সব�নাশা

িকছ� হয়

ভা�লাবাসার আশা

িকছ� িদন হয়

রা�তর কারণ

আর িকছ� রাত হয়

িদ�নর মরণ।

�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।



জীব�নর �শষ মা�ন

িম�� সূ�ধর

জীব�নর �শষ মা�নটা িক ? ম�ন হয় �কাথাও �জ�না
হাির�য় যাই। ত�ব,হাির�য় যাওয়ার িঠকানা িক পাওয়া
যা�ব? ম�ন ম�ন িন�জ�ক �� কির অ�নক িক� উওর
খঁু�জ পাইনা ।

�া� পিথক মনআমার,বার বার িপছন িফ�র চায়।
জািননা এর সমাি� ক�ব ঘট�ব। ত�ব সম�য়র
অ�প�ায়।



�াণ অ�র

ভগবতী দাস

�দয় মা�ঝ পড়�লা বািত;

িভজল �চা�খর পলক।।

হাজার রা�ত উঠ�ব তাঁরা,

মন �া��র বা�জ।

একলা আকাশ থম�কআ�ছ....

তাঁরই বািশর সু�র।।

হারা�লা মন ওঠ�লা �াণ;

তার �স �ী�পর মা�ঝ!

ওঠলআকাশ �কান সকা�ল,

সূয� আ�লার ��াত ভািস�য়।

বই�ব নদী �মার �সই...

�াণ অ��রর মা�ঝ!!

একআকা�শর মা�ঝ �স''

হাির�য় যা�ব �াণ অ�র �থ�ক।।



িঠকানার �খাঁেজ

�তীক িব�াস

কখনও �দ�খছ িম�শ �য�ত সাগ�রর বু�ক তার �ঢউ

কখনও �দ�খছ কং�ী�টর জ��ল একট�ক�রা
নীলাকাশ-

ত� িম �দ�খছ বষ�ায় কা�লা �ম�ঘর ঘন�ঘার

ত� িম �দ�খছ ত� ম�ভ� িমর বু�ক ম�দ�ান

ত� িম �দ�খছ িহমশীতল রা�ত বর�ফর উ�তা

ত� িম �দ�খছ শী�তর কুয়াশার �ভার

কীভা�ব িম�শ�ছ সূয�রাঙা আকা�শ

�যমন ভা�ব িম�শ�ছ নত�ন �ভাত ম�ু নীলাকা�শ ;

ত� িম এ�সা তাই নবীন হ�য় এ নবীন ব�ষ� ।।

আ�লা আঁধািরর �খলায়আজ ম� �গাটা িব�,

িনত�িদনআমরা সবাই হি� �কবল িনঃ�।

��ম িন�বদনআজ সবার ম�নই সু�;



নীিত ও মলূ��বাধ হ�য়�ছ অবলু�।।

�রাদ ঝলম�ল িদন �শ�ষ, ঘিন�য়আ�স অ� িব�কল

�া�আিমআনমনা হ�য় িফরিত প�থ �দিখ;

ব�� রা�ার পা�শ,

অিববািহত হািসর ��পািল িঝিলক।।

িদশাহীন �চা�খ, িঠকানার �খাঁ�জ;

�ক�ট�ছ সারা িদন অ�প�ার �হর ��ন।

ভাঙা ম�ন মা�ঝ;�জাছনা আ�লা চমক �দয়

বিল�রখার ফাঁ�ক।।

চাঁদ �যআজ ��

�চ�য়আ�ছ দ�ূরর গা�ছ গা�ছ,

চ� িপ চ� িপ বাতাস ব�য় িফির�ছ কা�ছ কা�ছ ।

গভীর িনশী�থ একাকী যখন বিসয়া মিলন�া�ণ;

আিমও র�য়িছ �তার পা�শ ব�স, �চ�য় �তার মখুপা�ন।।

অন� এআকা�শর �কা�ল,

বাঁিধয়ািছ �মারা ঘর।



শত ভাঙন �খ�বা �মারা ;

আসুক যতই �বল �কান ঝড়।।



িবজয় মা�ন?

মাহদী হাসান(িরয়াদ)

িবজয় মা�ন �দ�য়র গহী�ন

জিম�য় রাখা দীঘ��াস

িবজয় মা�ন �াধীন জীবন

িফ�র পাওয়ার আ�াস।

িবজয় মা�ন অবুঝ িশ�র

বু�ক,�চ�প রাখা হািস

িবজয় মা�ন স�ান হারা�না

মা�য়র,অ� ভরা খুিশ।

িবজয় মা�ন শহীদ ভাই�য়র

র��র ফসল

িবজয় মা�ন গাজী ভাই�য়র



দঢ়ৃ ম�নাবল।

িবজয় মা�ন বাঙালী জািতর

�গৗরব

িবজয় মা�ন িড�স��র অিজ�ত

�সৗরভ।



ছিব ও ভাবনা

�ফরা...

ি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

 আ�মিরকায় ঠা�ায় মতৃ ২১

 আ�মিরকা ও চী�নর বািণজ� জট কাটা�ত খুব
শী�ই হ�ত যা�� �া�-িজনিপং �বঠক।

 কা�ীর িন�য় ল��ন পাক-সভা।

 অসংগিঠত �িমক�দর জন� চালু হ�� �পনশন
�যাজনা।

 �ডিভস কা�প �থম িদনই িবদা�য়র ম�ুখ ভারত।

 ইিতহাস গ�ড় িকউিয়�দর িব��� একিদ�নর
িসির�জ জয়লাভ কর�লা ভারত।

 �শষ একিদ�নর ম�া�চ িজত�ত মিরয়া ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

শী�তর �শ�ষ ��কর য� -

শীত �শ�ষর িদ�ক। বাতা�স ফা��নরআ�মজ �যন।
�কৃিতর হঠাৎ পিরবত� �নর িচ� প�ড়আমা�দর ��কও।
তাই এই সম�য় ��কর িদ�ক �খয়াল রাখা জ�ির। �ক
ভা�লা রাখ�তআমরা য�তা িকছ�ই কির না �কন, �ক
পির�ার-পির�� রাখা হ�� �থম শত� । তাহ�ল �ক
থাক�ব সু�র ও সজীব। এছাড়া িনয়িমত ��কর
পিরচয�া কর�ত হ�ব। চলুন �জ�ন �নই এই সম�য় ��কর
য� �নয়ার িকছ� উপায়-

মলুতািন মািট, কাঁচা হলুদ ও জলপাই�য়র �তল একস��
িমিশ�য় মা� �তির ক�র ম�ুখ, হা�ত ও পা�য় লািগ�য় ২০
িমিনট �র�খ ধু�য় �ফল�লও �ক স�তজ হ�ব।

যা�দর হা�তর চামড়া অত�ািধক পিরমা�ণ ��, তারা
�ারয�ু সাবান ব�বহার না ক�র ম�য়�ারাইজারয�ু
সাবান ব�বহার কর�ল উপকার পা�বন।



িত�লর �তল, ি�সািরন ও �গালাপজল সমপিরমা�ণ
িমিশ�য় ��ক ব�বহার কর�ল �ক সু�র ও মসৃণ হয়।

স�া�হ একিদন মধু, ি�সািরন, �লবুর রস একস��
িমিশ�য় মা� �তির ক�র লাগা�ত পা�রন। এই মা�
পির�া�রর পাশাপািশ ম�য়�ারাইজা�রর কাজ কর�ব।

পািন ��কর ম�য়�ারাইজ িহ�স�ব কাজ ক�র। �চ�র
পিরমা�ণ জল পান কর�ল ��কর ম�য়�ারাইজ বজায়
থাক�ব।

মা�স অ�ত একবার ভা�লা �কা�না িবউিটপাল�ার �থ�ক
�মিনিকউর ও �পিডিকউর কর�ল হাত-পা�য়র �ক
সু�র থা�ক।

��ক কা�লা দাগ হ�ল দাগয�ু �া�ন �লবুর রস ও মধু
লাগান। �লবুর রস ও মধু ��কর কা�লা দাগ দরূ ক�র।
হাত-পা�য় ি�সািরন বা �লাশন ম�াসাজ কর�ল ��কর
িভত�র র�-স�াল�ন হয়, ফ�ল �ক সজীব হ�য় ও�ঠ।
এসময় �চ�র তাজা ফলমলূ ও শাক-সবিজ পাওয়া যায়,
এসব �খ�লও �ক ভা�লা থা�ক।



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।

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

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



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

১] বত� মা�ন িবউিট পাল�ার হ�লা আজব একজাদরু
কারখানা। �যখা�ন �ম�য়রা জিরনা হ�য় ��বশ
ক�র,আর �বর হয় ক�াটিরনা হ�য়!!!

২] আজ�ক �ভা�র একটা িচৎকার ��ন হঠাৎ ক�র
ঘমুটা �ভ�� �গ�লা-�ক �যন িচৎকার ক�র বল�ছ I love
U তখন ব�াপারটা ভা�লাভা�ব �দখারজন� বািহ�র িগ�য়
�দিখ �লবুওয়ালা িচৎকার কর�ত�ছ-এই ল�াবু!!!!



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 ৭৪ 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�া

িচংিড় মালাইকাির

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ িচংিড় মাছ ১০িপস, িঘ পিরমাণম�তা, আদা
১০�াম (স� ক�র কুচা�না), কাঁচাল�া ৬িপস (িচ�র
িনন), নার�কল কুরা�না ১ কাপ, নার�ক�লর দধু
পিরমাণম�তা, নুন �াদম�তা, িচিন ১�টিবল চামচ,



পািত�লবু ১টা।

�ণালী: িচংিড় মাছ পির�ার ক�র ধু�য় নুন ও �লবুর
র�স ম�াির�নট ক�র রাখুন।প�া�ন িঘ িদন।গরম হ�ল
আদা কুিচ ও কাঁচাল�া িদন।মাঝাির আঁ�চ সামান�
�ন�ড়�চ�ড় িচংিড় মাছ িদন।ভাল ক�র না�ন।িচংিড়
একট� লাল হ�ল কুরা�না নার�কল ও নার�ক�লর দধু
িদন।�াদম�তা নুন িদন।একট� নাড়াচাড়া ক�র সামান�
িচিন িদন।আবার ভাল ক�র �ন�ড় িনন।িকছ��ণ ঢাকা
িদ�য় রাখুন।তারপর নািম�য় গরম গরম ভা�তর স��
পির�বশন ক�ন।



�সানার �রাদ...

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


