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ফিড়ং কথা
গত ১৪ই �ফ�য়ারী, িদনটা �� হ�য়িছলআর পাঁচটা
ভা�লাবাসা িদবস িহ�স�বই। িক� �ক জান�তা সকা�লর
লাল �গালাপ র��র লাল িহ�স�ব ধরা �দ�ব িব�ক�ল।
কাপ�ু�ষািচত নৃশংস জি�আ�ম�ণ ঝ�র �গল
তরতাজা ৪৪িট �াণ। মহু� �ত� �� হল �দশবাসী। িন�ার
ঝড় সারা িব� জ�ুড়। সিত� িহংসা আরআ�মণই িক
পথ? ভারতবষ� শাি�কামী রা� তাই ব�লআ�ম�ণ
�িতহত হ�য় চ�প থাক�ব �তমনটাও নয়। এই বব�র
ঘটনার �িতবাদ জানায় �নট ফিড়ং।আহত
জওয়ান�দর �তআ�রাগ� কামনা করিছ। শিহদ
জওয়ান�দর পিরবা�রর সা�থ �গাটা �দশবাসীর ম�তা
সমব�াথী আমরাও। িহংসা ও র�পা�তর পিরসমাি�
ঘট�ক। সারা িব��র �ভ বুি� স�� মানুষ স�াসবা�দর
িব��� এক হও।



দাঁিড়�য় আ�ছা

দীপ�র সাধখুান

হাতিট ধ�র দাঁিড়�য়আ�ছা

�চা�খ �তামার য�না।

আমার �চা�খ তািক�য় �থ�কও

ম�নর কথা বল�ল না।

ক���লা আট�ক �গল

জং-পড়া ওই কিপক�ল।

তবুও �তামার সু�খর �খাঁ�জ

হাির�য় �গিছ পাতালত�ল।

িনজ�ন এই পাতালটা�ত

একলা বড়ই ভা�লা লা�গ।

�চাখ খুল�লই য�ণাময়

মনটা �ধু �তামায় মা�গ।

হাির�য় �গ�ল �কাথায় ত� িম



একিটবার িফ�র এ�সা।

�চা�খর �দখা �দ�খইআবার

�তামার জীবন িফির�য় �দব।

পর��নই ভয় �প�য় যাই

িবষাদ মন চ�প ক�র যায়।

আমার এই অ��ত ��ম

�ধুই �তা �তামায় �ালায়।

জীবনআমার দমু�ড় �গ�ছ

বাঁচ�ত �গ�ল শি� চাই।

শি�আিম �তামায় সঁ�প

বৃথাই �ধু খঁু�জ �বড়াই।

��ম যিদ হয় সিত� ত�ব

�তামার সু�খই বাঁচব আিম।

িবপদ �জ�নওআমার কা�ছ

�চারাবািলই অ�নক দামী।



আমার �ম�য়

দীপ�র বম�ন

আমার �ম�য় ওভার�াট�, অ�ব�া�স সাবলীল ও।

পা�া �দয়না �ক �ফরা�লা, �কইবা ও�ক �গালাপ িদ�লা।

�কইবা ও�ক িগলল �চা�খ, �কইবা ও�ক ��� চায়।

এস�ব তার যায় আ�সনা, িনি��ধায় এিড়�য় যায়।

আমার �ম�য় খুব স�চতন, ও জা�ন �লা�কর
�ভাব�দাষ।

কঁুক�ড় যায়না সময় সময়, সবার তা�তই অস��াষ।

মািস�ক ওরও ক� হয়, তবু সহানুভ� িত চায়না।

মাতৃ��র অহংকার, �কা�না �ছ�লই তা পায়না।

আমার �ম�য় �াধীন�চতা, ��ফ িব�য়র দা�য় প�ড়িন।

অিফস যায় হার হ�ায়, দঃু�খআ�পাস ক�রিন।



ও বাস�ব ভা�লা মানুষটা�ক, যাচাই ক�র বু�কর �ত।

ম�নর �নৗকা জিমন �প�ল, কর�ব িব�য় সবার ম�তা।

আমার �ম�য় ল�ী নয়, যা�ক ঘর সািজ�য় কর�ব
আ�লা।

আমার �ম�য়ইআ� ঘর, �দখার জন� �দীপ �া�লা।

�কউ নরম �ভ�ব ছ�ঁ �ত �গ�ল, গাল ছ�ঁ �য় �দয় সপা�টই।

সমা�লাচনায় ভয় পায়না, '�বহায়া' না�ম ল�া �নই।

আমার �ম�য় আঁক�ড় রা�খ, আমার �ম�য় দাঁড়ায় ��খ।

ভরসা িদও, আ�া �র�খা, জিড়�য় রাখ�বআদর ম�ুখ।

আমার �ম�য়ও ভাঙ�ব িঠকই, ভীষণ ভা�লাবাসার
কা�ছ।

নদীও �যমন হার �ম�ন �নয়, যখন �বা�ঝ সাগরআ�ছ।



�না �টনশন ফর এ�াম

পবূ�ালী �দ

চির� সমহূ : মহা�দব, দগু�া, সর�তী

পব� ১

মহা�দব : আহাআহা! িক ম�নারম, চািরিদ�ক সু�রলা
গা�নর �ছাঁয়া, �ধু এই �ভ�বই ক� হয় �য রন মিূত�
ধািরনী দগূ�ার স�ান িকনা সর�তী।।

দগু�া : �ামী, আমার না�ম িক পরিন�া পরচচ� া চল�ছ
�িন।

মহা�দব : িক �য বল, তা বলার সািধ� কী আমার
র�য়�ছ।

দগু�া: তা না হ�লই ভা�লা, কারণআপনার �তাআবার
দরদ ভীমরিত রাগ, ওসকািনর �বণতা �তা একট� �বশী,
িন�জও নাচ�ছনআবার মত� �বাসী �কও নাচা��ন ।

( হঠাৎ সর�তীর ঘর �থ�ক �ভ�সআস�ছ ইমন রাগ)



পব� :২

ক�য়ক ঘ�া পর - ( সর�তীর ��বশ)

সর�তী : �নাম মম , �নাম ড�ািড

দগু�া : তথা� বাছা, �তামার উ�িত �হাক, �তামার সুনাম
িহমালয় ছািড়�য চািরিদ�ক ছিড়�য় প�ক।

মহা�দব :আিমআর কী বলব, সব �তা �তামার মা ব�ল
িদল ম�ত� � মামার বািড় �গ�ল �কয়া �শঠ এ��� িসভ
�থ�ক একটা মনমাতা�না আতর িন�য় এ�সা িক�।

সর�তী : যথা আ�া িপতা,

দগু�া : বু�ড়া বয়�স শখ �দখ�ল গা টা ��ল ও�ঠ। তা
সর�তী ম�ত� � যাবা র ��িত িন� �তাআর �তামার
সংগীত সাধনার িক খবর?

সর�তী : এ বছর ছা� ছা�ী�দর জ�ন� এক িব�শষ
আকষ�ণ আ�ছ, আশা অিডও �থ�ক '' �না �টনশন ফর
এ�াম '' অ�ালবাম �ব�রা��।

মহা�দব : তা এর িব�শষ� কী?

সর�তী : এর িব�শষ� হল, যিদ তারা এই অ�ালবা�মর
ক�া�সট টা িক�নআমার উপাসনা সময় �রকড� া�র



চািল�য়আরাধনা কর�ত পা�র তাহ�লআিম ও�দর
পরী�া �ত সাহা�য� কর�বা।।

দগু�া : সাধু সাধু ! সর�তী, এই না হ�লআমার কন�া।।

মহা�দব : আর �য িকন�ব না তার িকআমার মত
অব�া হ�ব সর�তী?

দগু�া : কী বল�লন �ামী .... আিমআর এক ম�ু�ত� র
জন� ও এখা�ন থাক�বা না

( দগু�া রাগ ক�র চ�ল �গ�লন, �পছ�ন �পছ�ন সর�তী -
মা �শান �শানআমার কথা.... )

মহা�দব : ভা�লা হ�য়�ছ চ�ল �গ�ছ এবার একট� িনি�ত
হ�য় �নশা�� হ�ত পার�বা।।



দীন-িলিপ

�গৗর চ� মজমুদার

িব�ীণ� শরীর জ�ুড় অকারণ �াি� �ন�মআ�স।

অি���লা �ভ�স �য�ত চায় কক� শ দপু�ুরর ভাত ঘ�ুম।

সবুজ পাতায় ভর ক�র উ�ড় চ�ল ডানা কাটা পািখর
দল।

লা��লর ফালা মি�� চ�ষ উব�র মািট�ত জ� �দয়

শত শত বছ�রর প�ুরা�না ���র শাি�র নীল।

ডাকঘর ব��র অজহুা�ত অ�নক না বলা কথা আর বলা
হ�য় ও�ঠ না।

�াচীন িশক�ড় জল �ঢ�ল বত� মান বাঁচাবার �চ�ায় ব��
মানুষ ��লা

�া�ম বা�স জানালা িদ�য় মখু বািড়�য় �ি�র িনঃ�াস
�নয়।

�য কাগ�জর পাতা ছিড়�য় িদ�য়িছল পিরবত� �নর গ�,



�বকার যবুক �স কাগজ কুিড়�য় চ�ণ� ক�রআবত� �নর
দ�।

কা�দর �য�না কা�ার ঐকতা�ন শহর জ�ুড় নািভ�াস
ও�ঠ,

করা �যন এই িমি� সু�রই খঁু�জ পায় তা�দর যাবতীয়
আ�মাদ।

আিম ভ� �ল যাই তা�দর নাম।

�দওয়াল জ�ুড় নানা র�ঙর �চারই ব�ল �দয়

আবার িনলা�ম উঠ�বআমা�দর মিরচা ধরা িব�াস।

ত� িম আরআিম দজু�নই দু হাত ত� �ল দাঁিড়�য় যা�বা

অদ�ৃ�র পা�ন শনূ� দ�ৃ �র�খ

সব ভা�লা হ�ব �ভ�ব।



�থম �দখা বৃি�র জেল

দীপ�জ�ািত গা�লুী

পব�-২

(গত সংখ�ার পর...)

আজ�ক শিনবার।আজআবার পড়াআ�ছআিরজ
স�া�রর কা�ছ। গত ম�লবার অপমািনত হবার পর
আজআর �য�ত ই�� কর�ছ না অম�রর। িক�আজ
যাওয়াটা ওর কা�ছ একটা চ�া�ল�। কারণআজ ও�ক
অ� ক�র �দখা�ত হ�ব। িতনিদন ধ�র �চ�র অ� ��াি�স
ক�র�ছ। �চ�র টাইপ এর অ�। গতিদ�নর অপমা�নর
�শাধ না �নওয়া অবিধ শাি� পা�� না ও।

িব�কল পাঁচটা বা�জ।আপাতত �রিড অমর। দরজার
সাম�ন দাঁিড়�য় অ�রীশ এর জন� অ�প�া কর�ছ ও।
পনু� চ�ল �গ�ছ।আজওর একট� �বিশই তাড়া।

�সায়া পাঁচটা বা�জ।অ�রীশআসল অম�রর বািড়র
সাম�ন। "িক�র, এত�ন লা�গআস�ত? িক কিরস
বািড়�ত?" অমর িচৎকার ক�র বলল। "না�র ভাই, িব�াস
কর, আ�গই �বর হতাম। হঠাৎ ক�র �মইন িজিনসটা
চাপল। নাহ�ল চ�লইআসতাম।" অ�রীশ বল�লা।



পাঁচটা পঁয়ি�শ বা�জ তখন ওরা �পৗছল স�ার-এর
বািড়�ত। স�ার তখনও পড়া�ত �ঢা�কিন। �ম এ ঢ�ক�তই
�দখ�ত �পল নয়ন�ক।ফা�� �ব�� ব�স �কা�না একটা
অ� করার �চ�া কর�ছ।আর পনু� পা�শ ব�স �সটা
মন িদ�য় �বাঝার �চ�া কর�ছ।অমর�ক একনজর �দ�খ
একটা িবকট মখুভি� ক�রআবার িন�জর কা�জ মন
িদ�লা নয়ন।অমর িকছ� না ব�ল �স�ক� �ব�� িগ�য়
বস�লা।আরঅমর এর পা�শ অ�রীশ।

এবার স�ার আসল। "আ�গর িদন �যই অ� ��লা কর�ত
ব�লিছলাম, ক�রিছস? �কা�না জায়গায় আট�ক�ছ
নািক?" বল�ত বল�তই নয়ন বই খাতা এিগ�য় িদ�লা।
"স�ার এমিন�ত �তা সব জায়গাই িঠকআ�ছ। �ধু এই
িতনিট িমল�ছ না" স�ার একনজর �দখ�লন, তারপর
বল�লন "দ�াখ �তা �তারা �কউ পারিব িকনা?" অমর
একনজর �দখ�লা। ওর ম�ন হ�লা দ�ুটা অ� ও কর�ত
পার�ব। স�ার�ক বল�লা স�ার আিম দ�ুটা অ� �চ�া
কর�ত পাির। স�ার বল�লন "ত�ই পারিব? আ�া, �চ�া
কর।" দীঘ� দশ িমিন�টরও �বিশ �চ�ায় দ�ুটা অ�ই ক�র
�ফলল অমর। স�ার�ক �দখা�ত স�ারও খুব খুিশ।
�বচাির নয়ন অবাক হ�য় ব�স র�য়�ছ। ব�াপারটা �যন
হজম হ�লানা ওর।



আজপড়ার �শ�ষ নয়ন �য�চ কথা বল�ত এ�লা অমর-
এর সা�থ।অমর পা�া না িদ�য় চ�ল �গল।আজও খুব
খুিশ।অপমা�নর �যাগ� জবাব িদ�ত �প�র�ছ ও। ম�ন
ম�ন িন�জ�ক সাবািস িদ�লা ও।

প�রর িদন সকা�ল রা�ায় আবার �দখ�ত �পল
নয়ন�ক। �হঁ�ট �হঁ�ট পড়�ত যা��। পর�ন সাদা কুিত�
আর িজ�। সাম�ন িগ�য় সাই�কল �থ�ক নাম�লা অমর।
"আ�র ম�াডাম িক ব�াপার? সকাল সকাল �কাথায়?"
অমর বল�লা নয়ন�ক। "আ�র অমর, ত�ই! কাল�ক �তা
দা�ন িদিল।আিম যখন ডাকলাম পা�া িদিলনা �কন?"
নয়ন বল�লা। উ�র িদ�লা না অমর। সারা রা�া অ�নক
গ� কর�লা ওরা।অমর পড়�ত �গল জীবন িব�ান
আর নয়ন ভ� �গাল।আজওরা িচন�ত পার�লা দজুন
দজুন�ক ভা�লা ক�র। িক� তাও �থম িদ�নর অপমান
টা ভ�ল�ত পার�লা না ও। �শাধ �নওয়ার ই��টা এখ�না
আ�ছ ওর ম�ধ�। িক� �ম�য়টা�ক যতটা খারাপ
�ভ�বিছল ততটা খারাপ না। ব�ু� করাই �য�ত পা�র।
(চল�ব)



এক পশলা শী�তর সকাল

পিল �ঘাষ

শহ�রর বু�ক এক পশলা প�ুবর বৃি� ঝাঁিক�য় িন�য়
আ�স শীত।

আজছাদহীন রা�ার মানুষ��লা �রা�দ �জ�গ উ�ঠ।
আ�গ উনুন ধির�য় তাপ �নয়।

শীত �চ� শীত থরথর কাঁপন �দওয়া শীত।

লাল নীল হলুদ কমলা কাঁথা �লপ ক�ল জ�া�কট

চাদ�র মাপলা�র জড়া�না শীত।

কাপ �থ�ক লকল�কআকাবাকা �ধাওয়ায়

িন�জ�ক হাির�য় যাওয়া এক ভীষন শীত।

�দ�য়র মখম�ল জমা�না িশিশর �ভজা এক শীত।

গা�ছর ফাঁ�ক িমি� �দা�য়ল িশষিট �তা�লআপন ম�ন।

ম�নরআ�ব�গ ই�� ��লা সািজ�য় ত� িল নানান ঢ�ঙ।

মা�য়র �ছা� খুকু পািঠ�য় �দ�বা �রা�দর খা�ম িমি�
এক িচিঠ।



আমার উ�ঠা�নর �কা�ন গ�� ভরা সুবাসমাখা
িশউিলতলা।

আ�মাদ �ছাঁয়া পাগল ক�র এক পশলা শী�তর সকাল।

�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।



অ�নক বছর �ক�ট �গ�ছ

স�ীপ সাম�

অ�নক বছর �ক�ট �গ�ছ,

�তামার আমার িভ�প�থ,

�মাহনায় নদী িমলল এ�স,

জল �থ �থ, শাি� সা�থ,

সু�খর �খাঁ�জ ছ�ট�ছ সবাই,

শাি���লা রয় অধরা।

�তামার ম�ন শাি�আ�ছ,

�ন�ত পাই তার অ�রা।

অপরাধ�বাধ যাক না ঘ�ুচ,

শাি���লাই �কট �হাক।

িব�মা�ঝ �তা এত পাপ,

�স��লা না হয় িম�থ� �হাক।

ত� িম �ধু 'না' ব�লছ,



িন�জর ���ম শাি� খঁু�জ।

�দশ�নতা �য �লাক ঠকায়,

অবনিত �জ�নবু�ঝ?

মিুদর �দাকা�নআ�ন দাম,

গিরবরা সব ভ���ভাগী।

ধষ�করা সব ঘরু�ছ সু�খ,

িভি�মরা সব �কা�ট�র �রাগী।

�খয়াল ক�র �দখ�ব যখন,

এই��লা�ক �খ�ত হ�ব।

তখন ত� িম িন�জর �থ�ক,

�বির�য় এ�স �াধীন হ�ব।



জীবন পরী�া

ভগবতী দাস

�� হাজার পিুড়�য় িছল তার ম�ন,

��ণর যত দরু�আশা;

ব��তা মন ব��তা সবআশা।।

� �ণর ম�ন পড়ল সব কাটা!

অি�র এ �দয় বাসনা।

পড়লআমার �দয় অ��র,

িক� �দয় বাসনা...হ�য়িছল �ু� ।

�� �গল সব �ভ�ঙ;

�দয় হল কা�লা অ�কার।।

দরু� সবআশা হল িবচ�ণ� ;

সু�আশা হল অপিরপণূ�।।

ব�াকুল হল হাজার উৎক�া,

সু� হল �মার মন বাসনা।



এমনই ক�র হ�ব সব নাশ!

এই�তা হল �মা�দর জীবন পরী�া।।

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।



�লয়

ইনসানআিল

�কাথা �হা�ত এ�স �স �য �লয়৷

�� ��লা ভািঙয়া কিরল লয়৷

�িৃত ��লা ম�নর কুিঠ�র কু�র৷

�ত িব�ত ক�র ম�ন এ�ল প�র ৷

একািক �ত তারা �দর স�ন চািহ না আর৷

আজ চাঁ�দরআ�লা িকনা�র িদ�� ধার৷

এ �যন �কানআন��র �হািলর �খলা ৷

সংখ�ালঘরুা নদীর তী�র ভািস�য়�ছ �ভলা৷

মাতৃ ��া�ড় অ�বধ নব জাত�কর �মলা ৷

কা�ায় ভাসায় বুকআমার �বান ল�ার �ালা৷

�বাসীরা �ধু �লা�পই িদ�য়�ছ সাড়া।

ব�আমার ক�র�ছ বারণ �স �য বা�হারা।

িব�আজ ত� �ধু ধ�ম�র �গাঁড়ািমতায়৷

মানবতার আ�লা অ�গামী িন��র পাশিবকতায়৷



ছিব ও ভাবনা

ইমারত...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

ডাকনাম

সায়নী �ঘাষ

ভ�ল ক�র ডাকা ডাকনা�ম..

�তামার কিঠনতা ছ�ঁ �য়�ছ-

আিমআজকাগ�জর খা�ম

ভ�রিছ গ� �ছাঁয়া�চ..

�তামার নীল ���মআিম,

এ�ঁকিছলাম �� �ভার..

সাদা পাল�কর �ভজা আবছায়

িল�খিছ গ� �তার।।

পরমাণু কিবতার িবভা�গ যিদ িন�জর �লখাও �দখ�ত
চান, ত�ব দইু/চার লাই�নর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 আ�মিরকায় ক�ািল�ফািন�য়ায় বন�া পিরি�িত।

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

 কা�ী�রর পলুওয়ামা �ত জি� হানায় শিহদ হ�লন
৪৪ িসআরিপএফ জওয়ান।

 পলুওয়ামা কা�� ভার�তর পা�শ থাকার বাত� া িদল
আ�মিরকা ও রািশয়া।

 ইরািন �িফ�ত অবিশ� ভার�তর িব��� লড়�ছ
িবদভ� ।

 অ��িলয়ার িব���আস� একিদ�নর িসির�জর
দল �ঘাষণা হল। বাদ পড়�লন কািত�ক বদিল ঋষভ
প�।





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 না ক�র 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।
এছাড়াও 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�ুখর 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 িচমিট 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 কাল 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 কা�লা 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) যাক বাবা বাঁচা �গল িক �যন ওসব িদবস িটবস �গল
এখনআবার সব �সামবার ম�লবার।

২) যা�দর এ�তা জ��ত যাবার ই�� তা�দর এ�তা
��িুত িক�সর �হ? আয় না সাম�ন �সাজা যম�লা�ক
পাঠা�বা।

৩) যারা য�ু চায় তারা য�ু� যায় না আর যারা য�ু� যায়
তারা য�ু চায় না। িচর�ন সিত�।

“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] ত� িম আমার অিচন পািখ �তামার নাম িটয়া, সু�র
একটা বাদর �প�ল �তামার িদতাম িবয়া।

২] আম গা�ছআম ধ�র নাির�কল গা�ছ ডাব
�ছ�ল�দর�ক িমসকল মারা �ম�য়�দর �ভাব

৩] 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।



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 ৭৬ 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�া

�ছাট মা�ছর �ঝাল

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক

উপকরণঃ �ছাট মাছ ২৫০ �াম, �পঁয়াজ কুিচ ১০০ �াম



বা চা�য়র কা�পর এক কাপ, হলুদ �ঁ�ড়া ১/৪ চা চামচ,
মিরচ �ঁ�ড়া বা কাঁচা মিরচ ফািল �াদমত, লবণ �াদমত,
�তলআ�াজ অনুযায়ী, ২ �টিবল চামচ িদ�লই হ�ব
ট�ম�টা, ধ�ন পাতা ইত�ািদ কুিচ।

�ণালী: মাছ খুব ভা�লা ক�র ধু�য় জল ঝির�য় িনন।

এবার মা�ছর সা�থ ধ�নপাতা বা�দ �তলসহ বািক সব
মশলা �ম�খ িদন। �কানআদা-রসুন-ধিনয়া �দবার
��য়াজন �নই। মাখা�না হ�ল সামান� জল িদন।আর
মা�ছর সা�থ জল থাক�ল �সটাও �দয়ার ��য়াজন �নই।
এবার মাছ মাঝাির আঁ�চ চ�লায় বিস�য় িদন। ৪/৫
িমিন�টর জ�ন� �ঢ�ক িদন। �দখ�বন তরকাির�ত জল
উ�ঠ �গ�ছ। এবার আঁচ সামান� বািড়�য় জল �িক�য়
মাখা মাখা হওয়া পয�� রা�া ক�ন। মাছ �মা�টও
নাড়�বন না। কড়াই ধ�র একট� ঢিল�য় িদ�লই হ�ব।
�টংরা বা পাবদা বড় সাই�জর হ�ল মা�ঝ একবার উ��
িদন।

ধ�ন পাতা িদ�য় িদন। চাই�ল �লবু পাতাও িদ�ত পা�রন।
চ�লা ব� ক�র ৫ িমিনট �ঢ�ক �র�খ তারপর পির�বশন
ক�ন।



বস� জা�ত �া�র...

Camera-man of the week

পবূ�ালী �দ



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


