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ফিড়ং কথা
আজসর�তী প�ূজা। �থ�মই তার ��ভ�া জানাই
সবাই �ক। পা�য় পা�য় �নট ফিড়ং �পৗ��ছ �গল ৭৫
সংখ�ায়। এবার �ধু সাম�ন এিগ�য় যাওয়ার পালা। �নট
ফিড়ং ��র িদন �থ�কই পাঠককূ�লর �দ�য় অিধি�ত।
��র িদন �থ�কই সক�লর সহ�যািগতা ও ভা�লাবাসা
�নট ফিড়ং এর পা�শ িছল। �সই সা�থ িটম �নট ফিড়ং
এর িনরলস পির��মর ফল�িত এই ৭৫ সংখ�া।আরও
িকছ� নত�ন িবভাগ চালু করার পিরক�না চল�ছ, �দ�য়র
িচরকুট িবভাগিট-�কও নত�ন আি��ক সািজ�য়আনার
ই�� র�য়�ছ। সব িমিল�য় ঝাঁ চকচ�ক �নট ফিড়ং
উপহার �দওয়ার পিরক�না র�য়�ছ। সবাই পা�শ থাকুন
এভা�বই। �নট ফিড়ং ছিড়�য় যাক �দয় �থ�ক �দ�য়,
�দশ �থ�ক �দ�শ।

�নেট ঘুের �বড়ায় �নট ফিড়ং...



িবিকিকিন �শ�ষ

�গৗর চ� মজমুদার

হারা�না �নই িকছ� ,

�নই �খাওয়া�নার ভয়

যা িকছ� িছল একা� ব�ি�গত,

তা িবিক�য়িছ ব�িদনআ�গ।

চ� িব�য়িছলাম ত� িল রামধনুর র�ঙ

আর এ�ঁকিছলাম তা�ক ��দ জ�ুড়

তারপর তা�ক িবিক�য়িছআ�লার দ�র,

িব�াপ�নর গ�� বাতাস এখ�না ভারী।

ম�ুঠা�ভা�র ত� �ল িন�য়িছল সবাই

তারপরআর তার কদর ক�রিন �কউ

ছ�ঁ �ড় �ফ�ল িদ�য়িছল রা�ার �মা�ড়



রাত কিটয়ািছল �স অ�কার গিল�ত।

বার িত�নক �প�য়িছ�লা �স উ�ড়ািচিঠ

�দয় িন উ�র, �বা�ঝিন িচিঠর ভাষা

�স তখন ঘলুঘিুলরআ�লা বাতা�স অভ�� িবিকিকিন
�শ�ষ অবিশ� পণ�।

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।



রা�তর কিবতা

�ব�জ�ািত সরকার

িদ�নরআ�লায় রাত�ক �দ�খ�ছা কখ�না;

রা�তর কথা বলিছ।

শতা�ী �াচীন �সই রাত।

�য রাত সূচনার িদন �থ�ক

�� ক�র, আজওআ�স ।

জািন তখন সূয� থা�ক না ।

িক� থা�ক রাত জাগা িকছ� পািখ ।

আর থা�ক রা�তর ফুল ।

ত� িম �তা সকা�ল উ�ঠ কু�ড়া�ত যাও

প�ূজা �দ�ব ব�ল।

�দবতারা সাদা ফুল খুব ভা�লাবা�স।

িক� �ভ�ব �দ�খািন �কা�নািদন,

�হাক না সাদা ফুল,



তারা জ� �নয় সবার অল��

িনভৃ�ত �গাপ�ন, রা�তর আঁধা�র।

আরওআ�ছ রা�তর ��।

�স �ধু রা�তইআ�সআর হাির�য় যায়

�ভা�ররআ�লা �ফাঁটার আ�গ।

অফুরান নয়, িক� তাও ভা�লাবা�সা ত� িম।

ঘ�ুমা�নার আ�গ একবার �রণ �হাক।

আজআরআ�লাটা ���লা না ।

চারিদ�ক আঁধার হ�য় থাক।আর আঁধা�রর

�কাল �থ�ক ত� িম জানালা িদ�য়

�চ�য় �দ�খা ।

�দখ�ব ইিতহাসআজ সাম�নর িদ�ক

�ফরা�না।।



হয়�তা �তামার জন�ই

নািহদা

�তামার সা�থ �বশীিদ�নরআলাপ নয়আমার। তবুও
যখনই ত� িম �হ�স�ছা, �ফা�ন িকংবা স��াপ�ন! তখন
তখনআমার অিল�� এক মাতাল র���াত উৎসব
ক�র �গ�ছ।

আিমআবার �গাছা�ত �� ক�রিছ িন�জ�ক। ঘাটা
কাজ�ল �বশী�ণ থািক না। এ�লা�ম�লা চ�ল �খাপা
ক�র �বঁ�ধ রািখ। মা�ঝ ম�ধ� আন� হ�ল শািড় পিড়,
সু�র ক�র সািজ। এসব িক �তামার জন�ই। হয়�তা হ�াঁ।

অ�াল�কাহ�লর িবষ �ঠাঁ�টর �থ�ক �বশী �দয়�ক
�পাড়ায়।আর �সই িবষ এর �থ�কও �বশী জিটল ��ম
নামক এই �ছাঁয়া�চ �রাগ। এক দংশ�ন কত মানুষ
ম�র�ছ তার িঠক �নই।

আিম �হািমওপ�ািথ, অ�া�লাপ�ািথ সব রকম িচিকৎসা
অ�া�াই ক�রিছ। এই �রাগ কমার নয়। এই �রাগ �ধু
সার�ত পা�র �তামার ভা�লাবাসায়।



সারািদন পর ঐ ভা�লাবািস কথাটাই আমার এক একটা
ি�িপং িপলস্ এর �থ�কও কায�করী।

আর �তামার কথা যখন ও�ঠ, তখন �তা জীব�নর
সবিকছ� পা�টর সূ�তার মত জিড়�য় িগ�য় কমি��ক�টড
হ�য় যায়।

তখনআমার শরীর, মন সব জ�ুড় ত� িম িবরাজমান।

তখনআমার মি���র িভতর পা�া�লর সূ� , ওহ�মর
সূ�, �ম��ািল�ফর পয�ায়সারণী, িহর�ণর সূ�, িনউটন
সব িচৎকার ক�র ব�ল ও�ঠ ঐ ��ম নামক �রা�গর
�থ�ক �তাআমরা সহজ িছলাম।।



ওরা িপয়ন

সাহানরু হক

উ�ার�ণর �জলখানা �থ�ক শ��রা এ�ক এ�ক ঝ�ড়
প�র-

হ�াঁ আিম ম�দর িনম��ন গা ভািস�য়িছ,

�রাজ �স িনম��ন িন�জ�ক একট� ক�র ধু�য় িনই ।

ভাঙা বু�কর ঘ�র পরু�না ���রা তবুও �জাঁক

তা�ত িক! ত� িম �তা এখন অ�ন�র গৃ�হ সাজা�না �গালাপ

মা�ঝ মা�ঝ উঠা�ন ব�স থািক  ।�িৃতর কাব� নদী বয়

সাম�নর ডাকবা�টায় কা�ক�দর ভীড়

ওরা চ�ল যায়,�ফরআ�স... ওরা িপয়ন

আমা�ত শ�াওলা জ�া�নার িচিঠ প�ড় �শানায়।



�থম �দখা বৃি�র জেল

দীপ�জ�ািত গা�লুী

পব�-১

আজ সকাল �থ�কই খুব িচ�ায় আ�ছ অমর।আজ
�থম ইউিনট �ট� এর �রজা�। পরী�া যিদও ভা�লাই
হ�য়িছল, তবু �কন �যন খুব িচ�া হ��।অ�টা ওর
মাথায় �ঢা�কনা। স�ার এর কা�ছও িঠক পড়া হ��না।
�বশ িচি�ত হ�য়ই �� �ল �গল অমর। খুব অি�র হ�য়
ঘিড়র িদ�ক �দখ�ছ। সময়টা আজ �যন একট� �বিশ
�ত যা��।অব�শ�ষ �সই সময়টা আসল। ঘিড়�ত
বা�রাটা বা�জ। স�ার �া�সআস�লা মাক� স শীট হা�ত।
মাক� স শীট হা�ত িন�য় �দখ�ত থাক�লা অমর। স�ব�তই
ভা�লা ন�র, �ধু অং�ক সা�ড় বাইশ। �যই ভয়টা
�প�য়িছল ওটাই হ�লা।অংকটা ওর মাথা�তই ঢ�ক�ছ না।
িব�কল পাঁচটা বা�জ। �রিড হ�য় �গ�ছ অমর।আজ
সা�ড় পাঁচটা �থ�কআিরজ স�ার এর কা�ছ অ� পড়�ত
যা�ব ও।আকাশ কা�লা হ�য়আ�ছ। �চ� �জা�র বৃি�
হ��। �সই অব�হায় পড়�ত �গল ও।আিরজ স�ার এর
বািড়র প�ুল দাঁিড়�য়আ�ছ ও পনু�আর অ�রীশ।
পনু� অমর �ক �ড�ক বল�লা "আজ �বাধ হয়আর



আস�বনা ভাই। যা �জা�র বৃি� পড়�ছ। িমস ক�র �গিল
�বাধহয়।" "�ক?" অমর িজ��স কর�লা। "নয়ন। �সই
ভা�লা পড়া�শানায়। �কা�না অ�আটকায় না। �দখ�তও
খুব সু�র। �দখ�ল �চাখ �ফরা�ত পারিব না।" বল�ত
বল�তই অমর �দখ�ত �পল একটা �মাটর সাই�কল এর
�হডলাইট এরআ�লা।অ�কার িচ�র �চ� �বগ-এ
বাইকটা ও�দর সাম�ন এ�স দাঁড়া�লা। বাইক এ বসা
�লাকটার িপছন �থ�ক �ন�ম এ�লা �রইন�কাট পরা
একটা �ম�য়।অ�কার এ িঠক �দখা যাি�ল না। হঠাৎ
পনু� ডাক িদ�লা, "নয়ন, এিদ�কআয়।" �ম�য়টা ও�দর
সাম�ন এ�স দাঁড়া�লা। এবার অমর ভা�লা ক�র �দখ�ত
�পল �ম�য়টা�ক। সিত�ই �চাখ সরা�ত পারিছল না।
�ম�য়টা এ�স অমর �ক িজ��স কর�লা "ত�ই িক
আজ�ক �থম? এরআ�গ �দিখিন �তা।" "হ�াঁ আজ�কই
�থম।" অমর উ��র বল�লা। "বাহ। �বশ ভা�লা। বাই দ�
ও�য়, আিম নয়নতারা। নয়নতারা মজমুদার।" "আমার
নাম অমরদীপ ব�ানাজ�।" এমন সময় দরজা খু�ল
�বির�য় এ�লা আিরজ স�ার। "আ�র, �তারা সবাই চ�ল
এ�সিছস! কিলং �বল বাজািব �তা! যাই �হাক, িভত�র
আয়।" সবাই িম�ল িভত�র ঢ�ক�লা। িভত�র পরপর
িতন�ট �ব� রাখা।অমরআর অ�রীশ িগ�য় বস�লা



�স�ক� �ব� এ।আর নয়নআর পনু� বস�লা ফা��
�ব� এ।আিরজ স�ার বল�লা "অমরদীপ �তামার
বািড়র �থ�কআমা�ক কল ক�রিছল। �তামার অং�কর
না�ার ভা�লা হয়িন। কত �প�য়ছ?" "স�ার সা�ড় বাইশ।"
ব�ল মাথা িনচ� করল অমর। "আ�া, �কা�না ব�াপার না।
এখন �বিশ ক�র প�ড়া।অ�নক সময়আ�ছ। �কা�না
জায়গায় অসুিবধা হ�লই িজ��স কর�ব। ব�ল স�ার
বাই�র চ�ল �গল। এবার নয়ন বল�ত লাগ�লা "এত কম
�কউ �প�ত পা�র? পড়া�শানা িক একদমই ক�রনা?
নািক মাথায় �গাবরআ�ছ? জািনস পনু�, আিম সা�ড়
আটি�শ �প�য়িছ। �দড় ন�র কাটা �গ�ছ ��প জা�
এর জন�।" ��ন পনু� একটা এমন হািস িদ�লা �যন
িন�জ অত না�ার �প�য়�ছ। �থম িদ�নই অপমািনত
হ�লা �ম�য়টার কা�ছ। খুব কা�া পাি�ল অম�রর। চ�প
ক�র থাক�লা ও। (চল�ব)



ভা�লা আিছ

পিল �ঘাষ

অনু-পরমাণু �বামা হামলার ঘটনা �থ�ক ওআজআ�লা
আশার �দীপ �ািল�য় �ভ�স উঠ�ত পারিছ এটাই কম
িক পাওয়া।আিম িন�জ�ক উিড়�য় িদ�য়আ�বগ
হাওয়ায় হাওয়ায় �ভ�সআসা �িতিট আ�বগ ভরা �চাখ
দিুট কুসুম কুসুম �কামল ম�নর িদগ�� �মঘ বািলকা
হ�য় �ল�ছ ।আজ হঠাৎ ক�র এমন হ�লা আমার �যটা
ভা�লা স�ক� ভা�লা �সটা বুঝ�ত না পা�রা িক� নাড়ীর
টা�নআট�ক �গ�ছ রা�তর ��া�ত �ভ�সআল�তা
�ছাঁয়ায় �চা�খর তারার আ�লায় উ�ািসত �হাকআমার
�াি�কর মহু�ত� ��লা।আিমআপন মানুষ ভরা
সুবাসমাখা জীবন তর� ব�য়আনুক অনািবলআন��র
মা�ঝ।আিম জািনআমার �ছাট তরী বাই�ত ঐখা�ন
যা�ব�� �নই �যখা�নআ�ব�গর নীরব ছিব ত� �ল
পাঠাও।আিম ঝ�র পির �ভা�রর অজ� �শফািল ফু�লর
অগাধ স�ান �দশ�ন কর�ত কর�ত।আিমআজ হ�বা
ি�য় �তামার অনুভ�ব অন� সু�খর ভািগ।তাই �তাআিম
আজ�ধুই ক�না জ�ুড় �জাছনা রা�তর অ�কা�র



িম�শ �থ�কিছআমার �� �া�ণর��ন ভা�লা আিছ
ব�ল।আজএকঅসহায় অব�া �জারদার িকছ�ই �নই
�ধু িন�জর জীব�নর সব�চ�য় ভা�লা আিছ।জািন না
�কাথায় ��আর �শ�ষর পিরনয় িক।আজআ�লা
আশার �দীপ �ািল�য় রািখব �দয় জ�ুড় ম�নর িদগ��
উ�আদাল�ত হািজর হ�বা আিম। তখন একাই চ�ল
যা�বা অ�নক অ�নক ভা�লা ঊ��তন কম�কত� া�দর
কা�জর তািগ�দ।আিম গিব�ত আিম িন�জই িন�জর
লড়াই এ স�ম এক ভ�গভ� � ভ� িমকা। পা�শ কাউ�ক
িব�াস ক�র পাই িন। বদ�ল িতর�ারআর অপমান। যা
বলার জন� আিমআমার জীব�নর সব�চ�য় ভা�লা
আিছ।আজ যারা আমা�কআশা িদ�য় িনরাশ ক�র�ছ
তা�দর উপর বিস�য় িদলামআমার স�ান।আমার
আ�লাআশার �দীপ �ািল�য় রািখব �দয় জ�ুড়
�জাছনা রা�তর অ�কা�র ড� �ব।



বই �কনা এখনআরও সহজ। ঘ�র ব�সই
অড� ার ক�নআপনার ��য়াজনীয় বই।
আর �প�য় যান ১-৪ িদ�নর ম�ধ�ই।

আস�ছআরও নত�ন নত�ন বই।

www.booksfort.com



���র ��িমকা

ল�িজতা দাশ��

আিম ���র ��িমকা হ�বা,

দঃুখ�ক জিড়�য় ধর�বা,

অ�প�া�ক গলায় লাগা�বা,

আিম ���র ��িমকা হ�বা...

িদ�নর �শ�ষ ওর তা�বর�স িশ�

হ�বা, ওইআ��নর উ�তা ম�ন

লাগা�বা, আিম ���র ��িমকা হ�বা...

আিম �তার গা�য়র ছাইভ� হ�বা...

ওই �শানচারীর আিম শব হ�বা...

ও�হ �জাটাধারী আিম �তার

�জাটা হ�বা, আিম �তার

��িমকা হ�বা ��...

�তার হ�য় নয় িবষটা আিম পান কর�বা,



নই�ল �তার নীলক�টা নয়আমার না�ম

ক�র �ন�বা...

আিম তবুও ���র ��িমকা হ�বা...

�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।



সমু� �দিখবআিম

িফর�দৗিস �বগম

আিম �দিখিন �য তা�র,

যা িছল দরূ �কান এক �কা�ণ।

শয়�ন���ন খঁুিজতাম �য তা�র,

ক�না িছল �য, �স সু�র হ�ব।

দরূ �থ�ক খঁুিজআিম তাঁ�র

�স �য দরূ এক �কা�ন।

তাঁর �ঢউ ছ�ঁ �য় যা�ব �যআমার �া�ণ।

ত�বআিম �দিখিন �য তাঁ�র,

একিদনআ�ব�গর টা�ন

ছ�ঁ �ট �বির�য়িছ তা�র �দিখ�ত।

ম�নর সীমাহীন খুিশ িন�য়,

আজ �যআিম �দিখব তা�র



সব �ঢউ উথ�ল উ�ঠ িম�শ,

যা�ব ম�নর গিহ�ন।

দহুাত ত� �ল হাির�য় যা�বা

তাঁর �ঢউ�য়র �শষ িকনা�র।

�শ�ষ �চাঁখ খু�ল �দিখলাম তা�র,

ম�ুছ �গ�ছ জীব�নর �শষ সীমা �র,

আমার ক�না �য কম িছল �র,

এ �য সু�র না ভয়ংকর সু�র �র,

আিম �দিখিন �য তা�র।



�কউ �নই

�শা� সরকার (�সৗম�)

�কউ �নউআজআর �কউ �নই

আ�ছআমার ভাবনা-

আ�ছআমার �সই বািলশ,

যা আ�� হ�য়�ছ �চা�খর জ�ল।

সিত� �নইআজ �কউ �নই…

হাির�য় �গ�ছআশা �িল,

লুিট�য় �গ�ছ কথা �িল

িম�শ র�য়�ছ �িৃত।

�নই আর �কউ �নই।

ফাঁকা মা�ঠআিম একা

সম�ু ত�ট িবষ�তা;



জীব�নর খাতাআজ শনূ� ফাঁকা।

আজ �নইআমার ভাবনা �িলও �নই ।

িনিশ�ত ���র মা�ঝ �ভ���ছ ঘমু-

�জ�গ �দিখ, ঘিড় টাও সা�থ �নই;

��� �দখা িকছ� নাম, হয়�তা বা��ব তা �নই।

�নই আজ �সও �নই…

ব�লিছলআিম �তার িচর�ন…

�� মা�ঝ ব�থা সা�জ;

ক�র�ছ �সও পলায়ন।



ছিব ও ভাবনা

আ�লা-ছায়া...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

সিত� িক

সায়নী �ঘাষ

 ঝলম�ল অিভমা�নর পাহা�ড় জম�ছ ��তার
বালুরািশ-

আিম িক সিত� �তামার ��� িশয়�রআিস!

 পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও
�দখেত চান,

তেব দইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



জয় মা সর�তী



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��� ৪-১ ব�বধা�ন
একিদ�নর িসির�জ জয়লাভ কর�লা ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

৯িট ঘ�রায়া প�া�ক উ�ল �ক -

আমা�দর ��কর িনয়িমত য� ��য়াজন। ��ক উ�ল
ও সু� রাখ�তআমরা কত�িল অভ�াসআয়� কর�ত
পাির। �যমন:

১. �িতিদন ৮ �াস জল খাবার অভ�াস �তির ক�ন।

২. ভা�লা ঘমু ��কর জন� খুব ��য়াজন। তাই রা�ত
�দরী ক�র না তাড়াতািড় ঘিুম�য় প�ন।

৩. �িতিদন অ�ত ৩ ০ িমিনট ব�ায়াম করার অভ�াস
�তির ক�ন।

৪. ��কর য� করার জন� একিট �িটন অনুসরণ ক�ন।

৫. এছাড়া িনয়িমত ��কর �ািবং ক�ন। এ�তআপনার
��কর মতৃ �কাষ ঝ�র যা�ব এবং �ক �দখা�ব উ�ল।
�াবার িহ�স�ব ওটিমল ব�বহার কর�ত পা�রন।
এছারাও বাজা�র অ�নক অপশনআ�ছ!



৬. �িত রা�ত ঘমুা�নার আ�গআপনার �মকআপ ম�ুছ
�ফল�ত ভ�ল�বন না িক�।

৭. আপনার খা�দ�র িভটািমন এ এবং িভটািমন িস সম�ৃ
খাবার আ�ছ িকনা তা অবশ�ই �দ�খ �ন�বন। িভটািমন
এ এবং িভটািমন িস সম�ৃ খাবার আপনার ��কর
একিট �াকৃিতকআভাসআন�ত সাহায� কর�ব।
িভটািমন িস ট�াব�লট িহসা�বওআপিনআপনার
লা��র প�র �িত িদন একটা ক�র িন�ত পা�রন।

�ফয়ার ি��নর জন� ঘ�রায়া িবউিট প�াকস:

১. চা�য়র জল এবং মধ্ুর ম�ুখ প�াক:

১ কাপ ঠা�া চা এর জল, চা�লর ময়দা ২ চামচ, ১/২
চামচ মধু

উপ�রা� উপকরণ�িল িদ�য় একিট প�াক �তির ক�ন
এবং ��ক লাগান । মা�িট �ায় ২০ িমিনট বা তার �বশী
সময় পয�� ম�ুখ লািগ�য় রখুন। যত�ণ না প�াকিট
স�ূণ� �িক�য়আ�স। প�াকিট �িক�য় এ�ল জল িদ�য়
পির�ার করার আ�গ, একবার ম�ুখর �ক ম�া�সজ ক�র
িনন। এ�ত মতৃ চামড়া স�র যা�ব এবং চামড়া টানটান



�দখা�ব। এরপর ঠা�া জল িদ�য় মখু ধু�য়
�ফলুন।চা�লরআটা খুব ভাল �াবার িহ�স�ব কাজ
ক�র এবং মধু ��ক ম�ারাইজ কর�ত সাহায� ক�র।

২. ওটস এবং �লবুর প�াক:

১ চামচ ওটস (গরম ক�র �ঁ�ড়া ক�র িনন) ও ১ চামচ
�লবুর রস। যিদআপনার �ক সং�বদনশীল হয় তাহ�ল
আপিন জল স�� �লবুর রস িমিশ�য় িন�ত পা�রন।

সব উপকরণ িদ�য় একিট িম�ণ বািন�য় ম�ুখ লাগান।
২০ িমিনট পর জল িদ�য় ধু�য় �ফলুন।

৩. হলুদ এবং �লবুর প�াক:

আটা, হলুদ, �লবু রস, ও দধু১ চামচ ক�র �মশান এবং
ম�ুখর ওপর সমানভা�ব লাগান।

৫ িমিন�টর জন� প�াকিট ম�ুখআল�তা ক�র �ািবং
ক�ন এবং প�র ২০ িমিন�টর জন� �কা�ত িদন।
�িক�য় �গ�ল জল িদ�য় মখু পির�ার ক�ন।



৪. হলুদ ও ট�ম�টা প�াক:

ট�ম�টা জুে্সর স�� হলুদ িম� ক�র িম�ণিট আপনার
ম�ুখর ��য়াগ ক�ন এবং এিট �িক�য় �গ�ল কুসুম
গরম জল িদ�য় মখু ধু�য় �ফলুন।

এই প�াকিট ঘ�র �তির করা খুব সহজ এবং এর ফলও
খুব ভা�লা পাওয়া যায়। তাই নারী�দর কা�ছ �বশ
জনি�য় প�াক।আপিন ই�� কর�ল �ধু ট�ম�টা �থঁ�তা
ক�রও �ক ম�া�সজ কর�ত পা�রন। ১৫-২০ িমিনট প�র
ধু�য় �ফলুন। তফাৎআপিন িন�জই বুঝ�ত পার�বন।

৫. হলুদ িদ�য় প�াক:

ময়দা, হলুদ এক িচি�ট ও দধু এক স�� �মশান এবং
প�াকিট ৫ িমিন�টর জন� আপনার ম�ুখআল�তা ক�র
�াব ক�ন এবং ২০ িমিন�টর জন� �র�খ িদন। �িক�য়
এ�ল জল িদ�য় মখু পির�ার ক�ন।

৭. দই এবং �ক�না কমলা�লবুর �খাসার প�াক:

১ চামচ কমলার �খাসার �ঁ�ড়ার স�� ১ চামচ দই
িমিশ�য়, প�াকিট ১৫-২০ িমিন�টর জন� আপনার ম�ুখ
��য়াগ ক�ন �িক�য় এ�ল জল িদ�য় ধু�য় িনন।

৮. দই এবং �লবুর প�াক:



১ চামচ দই এর স�� ১ চা চামচ �লবুর রস ভাল ক�র
�মশান। িম�নিট ১৫-২০ িমিন�টর জন� আপনার ম�ুখ
��য়াগ ক�ন �িক�য় এ�ল জল িদ�য় ধু�য় িনন।

এিটআপনার ��কর �ধুমা� উ�লই কর�ব না এ
আপনার ��ক যিদ �ণ িচ� বা �কান কা�লা দাগ থা�ক
তা কমা�ত সাহায� কর�ব।

৯. দধু, �লবুর রস ও মধুর প�াক:

১ কাপ দধু বা �ঁড়া দ�ুধর ও ব�বহার কর�ত পা�রন এর
স�� মধু ও �লবুর রস ভা�লা ক�র িমিশ�য় একিট �প�
�তির ক�ন। ১৫-২০ িমিনট ম�ুখ লািগ�য় রাখুন। �িক�য়
�গ�ল জল িদ�য় ধু�য় িনন।

এই ভা�বআপিন �পঁ�প ও মলুতািন মািটর প�াক যা
�ী��র জন� আদশ� , তাছাড়া আলুর রস, আলুর ট�করা
বা �প� িদ�ন দইুবার ব�বহার কর�ত পা�রন,�লবু বা
কমলা রস কাঁচা দধু স�� িমিশ�য় ম�ুখ, শরী�রর �খালা
অং�শ ব�বহার ক�ন এ�ত কা�লা দাগ সহ�জই দরূ
হ�ব।

আমা�দর �দ�শ ঐিতহ�বাহী একিট প�াক হল �বসন,
হলুদ এবং দই এর িম�ণ। হলুদ �ক�ক উ�লতা �দয়
এবং কাল দাগ সির�য় �ফল�ত সাহায� ক�র। দই



অত�িধক �রা�দ �পাড়া দাগ ম�ুছ �ফ�ল, এবং, �বসন
আপনার ��কর পির�শাধক িহ�স�ব কাজ ক�র। স�া�হ
িতন িদন প�াকিট ব�বহার ক�র �দখুন।আপনার �থ�ক
�কউ �চাখ সরা�ত পার�বনা।



ফিড়ং উবাচ

িন�বদ�ন-জগ�ল সাঁতরা

১) যা কাল কর�ত চাও, তাআজ ক�রা।আর যাআজ
কর�ত চাও তা এখুিন ক�রা।

২) যারা খারাপ সম�য় পা�শ থা�ক না, ভা�লা সম�য়
তা�দর পা�শ থাকার �কান অিধকার �নই।

৩) এই পিৃথবী�ত মা-বাবা ছাড়া �কউআপন নয়।

“আিম মশাই সাউথ-এ থািক, ন�থ�র �� বু�ক আঁিক, এই
যা একট� ইং�রিজ হ�য় �গল বাংলায়। একবুক সাহস
িন�য় এই িবভাগিট �� করা, এই অধ�মর ভ�ল-�িট
�মাসু�র দিৃ��ত �দখ�বন এইআশা রািখ।”



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

১] কপালআর লু�ীর ম�ধ� িমল �কাথায়? দ�ুটাই
�য�কা�না সময় খু�ল �য�ত পা�র! কপাল খুল�ল �পৗষ
মাসআর লু�ী খুল�ল সব�নাশ।

২] আিম �বাকা তাই, ত� িম িদ�য়�ছা �ধাকা ত� িম চালাক
তাই আিম িদ�য়িছ তালাক।

৩] �ছাট �ছাট �ছ�ল- �ম�য় ���ম প�ড়�ছ । পা�ক� িগ�য়
তারা আবার ধরা প�ড়�ছ। �ক �দ�খ�ছ �ক �দ�খ�ছ
িটচার �দ�খ�ছ । এবার ব�লা িটচার �কন... পা�ক�
িগ�য়�ছ???



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 ৭৫ 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�া

কমলা�লবরু চাটিন

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক

উপকরণঃ কমলা�লবু ১০টা, িচিন ২০০�াম, িকশিমশ



১০০�াম, স�ষ�র �তল ৬চামচ, স�ষ� ২চামচ, নুন ১চামচ।

�ণালী: �থ�ম কমলা�লবুর �কায়া��লা পির�ার ক�র
ছািড়�য় বীিচ ছািড়�য় একটা পা�� রাখুন। তারপর
কড়াই�ত স�ষ� �ফাড়ন িদ�য় �লবুর �কায়া��লা তা�ত
িদন। এবার একট� ভাজা ভাজা ক�র তার �ভতর
নুন,িচিন ও িকশিমশ িদ�য় জল িদন।ফু�ট উঠ�ল নািম�য়
িনন। তারপর �শষপা�ত কমলা�লবুর চাটিন পির�বশন
ক�ন।



�ছাঁয়া...

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


