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ফিড়ং কথা
গত ১৪ই �ফ�য়ারী পলুওয়ামা ঘটনার পর �ক�ট �গ�ছ
অ�নকিদন। ত�ব �সিদ�নর �ত এখ�না র�য় �গ�ছ
�িতিট ভারতবাসীর ম�ন। ভার�তর �িতিট মানুষ বীর
শহীদ জওয়ান�দর পা�শ র�য়�ছ সব�দা। �নট ফিড়ং এর
প� �থ�ক �সনা তহিব�ল সাধ� ম�তা সাহায� করা
হ�য়�ছ। �তমিনআমরা সকল �কআহবান জানাি�
সাহা�য�র হাত বািড়�য় �দবার জন�।আমা�দর �নট
ফিড়ং সংখ�া ৭৭ স�ূণ���প শহীদ জওয়ান�দর উৎসগ�
করা হল। িবিভ� িনয়িমত িবভাগ��লার পাশাপািশ
িকছ� �দশা��বাধক �লখা িদ�য় সাজা�না হ�য়�ছ �নট
ফিড়ং এর এই সংখ�া। �নট ফিড়ং সািব�ক ভা�ব ভারতীয়
�সনার পা�শআ�ছ।আগামী িদন��লা�তও থাক�ব
একই ভা�ব।জয় িহ�।্



যু� চািহনা

�মৗ হাজরা

৪০িট �াণ অকা�ল,

িগ�য়�ছ অ�াচ�ল-

জািন ত� িম তা�দর জন� ক� �প�য়�ছা ভীষণ;

ক�তা মা�য়র �কাল খািল হ�লা িচরকা�লর মতন ।

�িতবা�দ গ�জ� উ�ঠ ত� িম তাই বল�ছা য�ু চাই, বদলা
চাই;

�িতবাদ �িত�শা�ধর নাম সিত� িক য�ু হওয়া চাই???

সিত� �তা এটাই: যারা য�ু� যায়, তারা য�ু চায় না;

যারা য�ু চায়, তারা য�ু� যায় না ।

িব�াস রা�খা, আর একটা সািজ�কাল �াইক অবশ�ই
হ�ব;

আমরা ৪০ জন �ক হারালাম ওরা ৮০ জন �ক হারা�ব ।।

র�� রাঙা এইআিবর �খলা �� ক�র�ছ ওরা;



চরম শাি� পা�ব ওরা, এ �খলা �শষ করবআমরা।

অ�কা�রর িবপরীতআ�লা �যমন;

স�াস বা�দর িবপরী�ত ভারতীয় �সনা িঠক �তমন ।

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।



শহী�দরআত� নাদ

ভগবতী দাস

মা �যআমার কাঁদ�ছ ব�ড়া!

ব�� হাত ধ�র।

মা �য হল, প�ু হারা...

চ��অ� ঝ�র।।

ভারত মাতা জাগ�ব এবার!

�িত�শা�ধর তা�প।।

জাগ�ব এবার বীর স�ান...

জাগ�ব ভারতবাসী।।

ও�ঠা জা�গা বল স�ব;

ভারত মাতার জয়!!

বীর প�ু�রআত� না�দ,

হ�ব এ পাপ নাশ।।



বস��র দপুরু

জাহা�ীর �হা�সন

"আ�গর বছর বস��র দপু�ুর �তামার িডিপ �দ�খ ���ম
প�ড় �গিছলাম।" মািটর িদ�ক তািক�য় বলল জাহান।

"এই সামান� কথাটা বল�ত একবছর �ল�গ �গল
�তামার" নীলার উ�র।

"���ও �কা�নািদন ভািবিন �তামার ম�তা হাবা�গাবা
�ছ�লটা আমা�ক ���মর কথা বল�ব" পা�া ��
নীলার।

"��ত�কিট মানু�ষর �ভত�রই একজন ��িমক থা�ক,
�ধু সম�য়র সা�থ সা�থ তার আ� �কাশ ঘ�ট" ল�ার
মাথা �খ�য় �জার গলায় বলল জাহান।

"তা এখা�ন ওখা�ন কিব� না ফিল�য়, কথাটা আ�গর
বছরই যিদ বল�ত তাহ�ল একটা বস� িমস হ�তা না"
কপট রাগ �দিখ�য় বল�লা নীলা।

"অন� �কাথাও কিব� ফলাইিন সু�রী, �তামার জন�
�গাটা বস�টাই ডা�য়ির�ত য� ক�র ত� �ল �র�খিছ কিব�



ফিল�য়ই" �বশ কিব কিব ভাব িন�য় বল�লা জাহান।

(�মশঃ �কাশ�….)

�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।



র�া�

ক�পাত �� পান

আধ�খালা িবকা�লর জানালার ধা�র-

তখনও তার �খালাচ�ল উড়িছল

িদনা�� �গাধূিলর �রাদ,

লুিট�য় প�ড়�ছ �সই এ�লা�কিশর উপ�র-

পবন�দব অকু� িচ�� কর�ছন -

�খালা জানালা িদ�য় অবাধ ��বশ |

ছা�দ ব�স থাকা ক�পা�তরা

��িত িন�� �শষ উড়া�নর |

না! শাি��ত ওড়া তা�দর হ�লা না!

নীচ �থ�ক হঠাৎ �ভ�স এল-



�মজদা'র কক� শ িচৎকার—

—"�রািহনী দরজা খুল�ছ না"

অব�শ�ষ দরজা যখন �খালা হল-

�রািহনীর িনথর �দহটা,

তখনও স�ূণ� সাদা হ�য় যায়িন—

�যৗব�নর উ�ল উ�তা তার শরী�র,

তখনও বহাল তিবয়�ত—

�ধু পাথ�রর �ম�ঝটার রং লাল—

আরআধ�খালা িবকা�লর জানালার ধা�র-

তখনও তার �খালাচ�ল উড়িছল ।



�থম �দখা বৃি�র জেল

দীপ�জ�ািত গা�লুী

পব�-৩

(গত সংখ�ার পর...)

৩ মাস পর.......

�স�ক� ইউিনট �ট��র �রজা� �ব�রা�বআজ। সিত�ই
�টনশনটা একট� �বিশ হ��। এবার সব পরী�াই ভা�লা
হ�য়�ছ, তাও �কন �টনশন হ�� �সটাই বুঝ�ছ না অমর।
যাই �হাক সা�ড় নটা বা�জ। �রিড হ�য় �য�ত হ�ব �� �ল।

সা�ড় বা�রাটা বাজ�ত চলল। স�ার আস�ছন। হা�ত
মাক� স শীট �পল অমর। মাক� স শীটটা �দ�খ �চাখ
আট�ক �গল অমর-এর।

িব�কল সা�ড় পাঁচটা বা�জ।আিরজ স�ার এর বািড়�ত
এ�লা অমর। তখনও পনু�আর অ�রীশআ�সিন।
অমর ঘ�র ঢ��ক �দখ�লা নয়ন ফা�� �ব�� ব�স একটা
বাংলা ম�াগািজন পড়�ছ।অমর ঘ�র ঢ�ক�ত ঢ�ক�ত
বল�লা "�তার বয়স িক উিনশ নািক কুিড়?" নয়ন বল�লা
"আ�া বাবা �র�খ িদি�আর ডায়ালগ িদ�ত হ�বনা।"
অমর একটা মচুিক হািস িদ�লা। একট� প�র পনু�আর



অ�রীশআসল। স�ার ও ঘ�রআসল। স�ার এ�স
িজ��স কর�লা "�তা�দর �রজা� �কমন?" পনু�
বলল "ভা�লা না স�ার; আিম সা�ড় উনচি�শ �প�য়িছ।
সবাই কম �প�য়�ছ। �রজা� কা�রারই ভা�লা না" স�ার
এবার অমর�ক িজ��স কর�লা।অমর বল�লা "স�ার
প�া�। একটা পাঁচ ন�র �গ�ছ।" সবাই িকছ��ন চ�প।
স�ার বল�লা, "খুব ভা�লা। এভা�বই ��াি�স কর।"

নয়ন �বশ িকছ� কথা বল�ত যাি�ল অমর�ক িক�
জ�ির কার�ণ অমর�ক চ�ল �য�ত হ�লা আ�গ। নয়ন
আর পনু� একসা�থ িফর�ত লাগ�লা। পনু� বল�ত
লাগ�লা "এবার সবাই খারাপ ন�র �পল। �ধু যারা
পরম স�ার এর কা�ছ পড়ত তারাই �বিশ �প�য়�ছ।
দজুন।" নয়ন বল�লা "�কন অমর �তা প�া� �পল।
তাহ�ল? ও �তাআমা�দর সা�থই প�ড়।" পনু� বল�ত
থাকল "ও পরম স�ার এর কা�ছও প�ড়। �তা�ক ব�লিন?
�তার �তা এত ভা�লা ব�ু! অবশ� বল�ব �কন? �তা�ক
হারা�না �তা ওর টা�গ�ট।" নয়ন চ�প ক�র �ন�লা। িক��
বল�লা না। �সিদন রা�ত বািড় এ�স িন�জর ঘ�র ঢ��ক
খুব কাঁদল নয়ন। এইরকম �বইমািন কর�লা অমর! আর
�কানওিদন কথা বল�বনা ওর সা�থ।



আিরজ স�া�রর ব�া�চআজ �শষ িদন। সাম�নর স�াহ
�থ�ক মাধ�িমক।জীব�নর �থম বড় পরী�া।আজ
স�ার �তমন িকছ�ই পড়া�ব না।আজসবাই�ক িকছ�
িটপস িদ�য় এবা�রর ম�তা িবদায় জানা�ব। িব�কল
সা�ড় পাঁচটা বা�জ। সবাই চ�ল এ�স�ছ পড়�ত। িঠক
পড়�ত না, স�ার�ক িবদায় জানা�ত।আজ �কমন �যন
একটা লাগ�ছ অম�রর। ম�ন হ�� িক �যন একটা
হাির�য় �ফল�ত যা��, িক �যন একটা হাির�য় �ফল�ত
যা��। চ�প ক�র এক �কানায় ব�সআ�ছ ও।আজ
নয়ন�ক �দখ�ত খুব সু�র লাগ�ছ। খুব হালকা লাল
র�ঙর একটা শাট� আর �� �ডিনম প�র�ছ।অমর এক
দ�ৃ� অ�ন�ণ তািক�য় থাকল ওর িদ�ক।

স�ার এ�স অ�নক কথা বল�লন মাধ�িমক পরী�া িন�য়।
অ�নক িটপস িদ�লন।আজকথা��লা অম�রর মাথার
উপর িদ�য় �গল। �ধু অি�র লাগ�ছ। স�ার এবার
ও�দর�ক টাকা িদ�য় বল�লন খাবার িক�নআন�ত। যা
পছ� �সটাই।অমরআর অ�িরশ �গল খাবার িকন�ত।
�বর হবার সময় একবার হঠাৎ �চা�খ �চাখ পড়�লা
অমরআর নয়�নর। িঠক তখনই হঠাৎ অম�রর �কন
�যন ম�ন হ�লা আজই ও হাির�য় �ফল�ব নয়ন�ক।

রা�া িদ�য় �য�ত �য�ত ম�ন একটা কথাই ঘরু�ত



লাগ�লা। হঠাৎ নয়ন�ক হাির�য় �ফলার ভয় �কন হ�ত
লাগ�লা ওর ম�ন? লা� িতন মাস নয়ন না ওর সা�থ
কথা ব�ল�ছ না ও�ক পা�া িদ�য়�ছ। যিদওআজও
অমর জা�ননা �কন নয়ন ও�ক ইগ�নার কর�ছ। ও �তা
িকছ� ক�রিন। যাই �হাক।

"ভাইআর ক�রু যািব।আই�স �গিছ।" অ�িরশ বলল।
সিত�ই এ�স �গ�ছ।অম�রর �চাখ ছলছল কর�ছ। ও
বল�লা, "ভাই ত�ই �ঢাকআিম একট� �প�াপ ক�র
আিস।" ও সাই�ড একটা অ�কার জায়গায় িগ�য় �চাখ
মছু�লা। িন�জ�ক সামলা�লা।

পড়ার �শ�ষওআজঅম�রর সা�থ �কা�না কথা বল�লা
না নয়ন। রা�ত বািড় িফ�র খুব একা লাগিছ�লা
অম�রর। খািল ম�ন হি�ল িকছ� একটা হাির�য় �গল
ওর জীবন �থ�ক। (চল�ব)



শহীদ

পিল �ঘাষ

আিম িনভ�ক, আিম �যা�া আিম ভারতীয় �সনা,

আিমআজ�ধুই শহীদ হ�য়িছ এই ভারতমাতার জন�
লড়াই ক�র।

শ��দর �থ�ক ি�য় মাতৃভ� িম �ক বাঁচা�নার ত�র।

ি�শ ল� শহী�দর র��র িবিনম�য় অিজ�ত আমরা
এ�দশ িকিন।

এ�দ�শর মািট�ত ঘিুম�য়আ�ছ ল� শহী�দর র��র
লাশ।

আমরা যখন ভা�লাবাসা খঁুিজ,

শহীদ তখন গা�য় মা�খ র� করবী

আমরা যখন �দ�য় খঁুিজ ���মর �জায়ার,

শ� তখনআ�স সম� িদগ� িব�ৃত ক�র,

ি�শটা ভারতীয় �সনাবািহনী বু�ক

িব�ধ�ছ �কবল গরম বু�লট আঁ�চ।



�দ�শর হ�য় লড়�ছ যারা,

আজতারাই জাগ�ছ ভা�লা�ব�স।

মািটর বু�ক ঘিুম�য় �গল িচরত�র তারা।

সুয� �ডাবার �শ�ষ

জীবন িদ�য় িমিট�য় �গল

মাতৃভ� িমর ত�র।

আজভার�ত র� ঝ�র পড়ার নত�ন এল এক বস�।



সবুাস

অ�ণ কুমার চ�বত�

ফা��নর পলাশ িশম�ূলর সুবাস

মন মাতা�না আন��রআবীর

জীব�নর সুরিভ ।

ফা�ন মা�ন বস�-িদন

ফা�ন মা�ন �া�ণর ছ�

জীবন-ছ�,

আবীর-সুবাস

ফা�ন মা�ন জীবন ছ�,

ফা�ন মা�নআ-ন-�।।

�হ-���াড়, �ছাট ব�ড়ার �াণ।।

আসুক ফা�ন বা�র বা�র

িন�যআন� উ�াস ।।



আলাদা িকছ�

�শা� সরকার (�সৗম�)

�হাক না �স খুব ক� কর,

�হাক না �স �ল� অি�িশখা,

�হাক না �স সাই�বিরয়ার অিত �বল �শত��বাহ,

�হাক না �স পািক�া�নর ঝলসা�না গরম,

�হাক না �স মািরয়ানার �বল জ�লর চাপ,

�হাক না �সআমাজ�নর গভীর জল রািশ,

�হাক না �স মািক� ন য�ুরা��র টাইফুন

�হাক না �স িমিশিসিপর ট�ন��ডা

�হাক না �স িহমাল�য়র িসয়া�চন

�হাক না �স দরূ িব�ৃত সাহারা

হ�ত পা�র �স বামু�ডার দরজা

হ�তপা�র �স এভা�র��র চ�ড়া



হ�ত পা�র �সআি�কার জ�ল

হ�ত পা�র �স নীলন�দর খর��াত

হ�ত চাই আ�লার গিত�বগ

হ�ত চাই ��হর মা�ঝ বৃহ�িত

হ�ত চাই পািমর

হ�ত চাই িভসুিভয়াস

আিম নীলআকাশ

আিম অমাবস�া

আিম সবুজ ভ� িম

আিম চাঁদ।



অস�ণূ� মৃত� �

িব�িজৎ �ামািণক

ঐ হাসপাতা�লর �কা�না একিট ��চা�রইআমার িনথর
�দহটা �শায়া�না থাক�ব!

এটা �ভ�বই এখনই �রামাি�তআিম।

��চা�র �ল�গ থাকা অ�ন�র ধূসর হ�য় যাওয়া আবছায়া
র�ছাপ��লা পির�ার িকছ� িদ�য় ম�ুছ িদও দয়া ক�র!

�দখ�লই �য শরীরটা ভীষণ িঘনিঘন ক�র ও�ঠ!

হাসপাতা�লর সাম�নর রা�া িদ�য় যতবারই িগ�য়িছ
ততবারই �দয়টা ছ�াঁৎ ক�র উ�ঠ�ছ!

�দ�য়র �কা�না এক �কাণ �থ�ক িবষা�দর �রাল �ভ�স
ও�ঠ!

'মতৃ� �',

তা নািকআমা�কও একিদন অবধািরত�শ� কর�ব!

�চাখ��লা ফ�াকা�স হ�য় যা�ব!



বু�কর বাঁিদকটা আর একিটবারও ওঠানামা কর�ব না!

অনুভ� িত��লা তখন �রব�ণ�র ৡ কা�রর ম�তাই হ�য়
যা�ব অি��হীন!

আমার �হাবর-অ�হাবর যাবতীয় কৃতকম�-বীর�-
সামািজকতা-অসামািজকতা-পাপ-পণু� সবটাই
আখ�ািয়ত হ�ব অ�ন�র মলূ�ািয়ত শ�ব�নী �থ�কই !

�ধু �শানার জন� আিম থাকব না!

কা�ার জ�ল অ�ন�ক ছ��টআস�ব হাসপাতা�লর
বারা�ায়!

ম�গ�র র�মাখা �ম�ঝ�ত ল�ালি� �ফ�ল রাখ�বআমায়!

দগূ�� �াস ক�র থা�ক চািরিদক!

পার�ল �তামা�দর ম�তাআমার না�কও গামছা িদও,

তখনও অ�ন�কই অ�প�া কর�ব বড় গা�ছর তলায়!

�ধু �দখার জন� আিম থাকব না!

শববাহী গািড়�ত �তালা হ�বআমায়!



সাদা মািক� �ন মাথা যা�ব �ঢ�ক!

গাঁদা ফুলমালার বাঁধ�ন ��চা�র িব��ধ রব!

পা-তলা িকছ�টা �বির�য় যা�ব,

মাথার �সলাই �ব�য় তখনও র� ঝড়�ব!

�ধু ক��র কথা বলার জন� আিম থাকব না!

কা�ার �রা�ল বািড়রআকাশ গ�জ� উঠ�ব!

�িত�বশী আমার প� িন�য় িফসিফস কর�ব তত�ণ!

ব�ুরা আমায় ত�লিসতলা �ছাঁয়া�য়ই �শা�ন �ছাটা�ব!

সুগি� িঘ িদ�য় িচতায় রাখ�বআমায়!

�ধু �াণ �নবার জন� আিম থাকব না!

ভীষণ �জা�র পড়ুবআিম!

ঘ�া দ�ুয়ক �নব সময়!

�শষ অি�হট�কু নদীর বু�ক �দ�ব ফঁু�ড়।

�ত�রা িদ�নর প�রই পিৃথবী চল�বআবারআ�গর ধারায়!



আমার িকছ� ছিব আর ক�া�ল�া�রর তাির�খ অ�ন�র
ভাবনায় আসবআিম,

�ধু এট�কু ভাবার জন� আিম থাকব না!

'মতৃ� �'

সিত�ই আমা�ক অবধািরত�শ� কর�ব!

বু�কর বাঁিদকটা একিট বারও ওঠানামা কর�ব না!

আর একিট বারও না!

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



ছিব ও ভাবনা

জং...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ





পরমাণু কিবতা

পু�রা�না রঙ

�ফিরওয়ালার ডাক ছািপ�য়

প�ুজায় শিপং ম�লরআওয়াজ �শা�ন,

তবু আমার শহর মর�চআ�লায়

আজও িচ�ল�কাঠায় �হর �গা�ন...



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��� জয় লাভ
কর�লা িবদভ� ।

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





আট� গ�ালাির

�দবিষ� �ঘাষ (িশ� িশ�ী)



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

৯িট িবউিট িটপস �িতিদন রা�ত অবশ� পালনীয় -

০১।�মকআপ ত� �ল �ফলুনরা�ত ঘমুা�নার আ�গ অবশ�ই
�মকআপ ত� �ল ঘমুা�নার উিচত। হাজার

আল�সিম লাগ�লও কখনই �মকআপ সহ ঘমুা�না িঠক
নয়। কারণ �মকআপ সহজ ঘমুা�ল ��ক �মকআ�পর
রাসায়িনক উপাদান��লা �িতর সৃি� ক�র।ফ�ল �ক
অনু�ল হ�য় ও�ঠ এবং ��ণর উপ�ব বৃি� পায়।

০২। দিুট বািলশ ব�বহার ক�নউ�চ� বািল�শর ঘমুা�নার
অভ�াস ক�ন। উ�চ� বািলশ না থাক�লও কমপ�� দিুট
বািলশ মাথার িন�য় িদ�য় ঘিুম�য় প�ন। উ�চ� বািল�শ
ঘমুা�ল ঘমু �থ�ক ওঠার প�রর �চা�খর িন�চর ও ম�ুখর
�ফালা ভাব থা�ক না।

০৩। িপউিরফাইং মা� লািগ�য় িননঘমুা�ত যাওয়ার
আ�গই অবশ�ই ��ক �কা�না ভা�লা মা�নর মা� রাখা



উিচত। ম�ুখর দাগ কমা�নার িকংবা উ�লতা বাড়া�নার
জন� �কা�না হারবাল মা� ব�বহার কর�ত পা�রন
ঘমুা�নার আ�গ।অ�া�লা�ভরার রস ও ব�বহার কর�ত
পা�রন মা� িহ�স�ব।অ�া�লা�ভরার রস ম�ুখ লািগ�য়
প�ুরা রাত �র�খ িদ�লও ভা�লা ফল পা�বন।

০৪। হ�া� ি�ম ব�বহার ক�ন সারািদ�নর বার বার
সাবান ব�বহার এবং ধুলা ও ময়লায় হাত �� হ�য় যায়
এবং আমা�দর নখ ��লা অসু�র হ�য় যায়। তাই রা�ত
ঘমুা�নার আ�গ হ�া� ি�ম ব�বহার ক�ন। এ�ত সকা�ল
ঘমু �থ�ক ওঠার প�ড় হাত ও নখ ��লা থাক�ব সু�র।

০৫। িস��র �তির বািল�শর কভার ব�বহার ক�ন ।সুিত
কাপ�ড়র বািল�শর কভার �বশ খসখ�স যা চ��লর
িকউিটক�লর জন� �িতকর। তাই রা�ত ঘমুা�নার জন�
িস��র বািল�শর কভার বািন�য় িনন। এ�ত চ��লর �া��
ভা�লা থাক�ব।

০৬। চ�ল �বঁ�ধ ঘমুান ।রা�ত ঘমুা�নার সময়আমা�দর
চ��লর �তল, ময়লা ও নানান জীবাণুর কার�ণ ��ক
��ণরআ�মণ হ�ত পা�র। �ক ��ণরআ�মণ �থ�ক
বাঁচ�ত চাই�ল চ�ল �বিণ ক�র অথবা �বঁ�ধ ঘিুম�য় প�ন।
এ�ত চ�ল��লাও য�� থাক�ব এবং আপনার �কও



ভা�লা থাক�ব।

০৭।এ�ফিল�য়টর ব�বহার ক�ন

পির�বশ দষুণ ও সূ�য�র অিত�ব�নী রি�র �ভা�ব
আমা�দর ��কর �িত হয় �িতিদনই।আর তাই ��কর
জন� ��য়াজন এ�ফিল�য়টর। ঘমুা�নার আ�গ
�িতিদনই ভা�লা মা�নর এ�ফিল�য়টর িদ�য় �ক
ম�াসাজ ক�র ধু�য় �ফল�ত হ�ব।

০৮। ৮ ঘ�া ঘমুানসু�র ��কর জন� চাই পিরিমত ঘমু।
�া���া�ল ��কর জন� �িতিদন কমপ�� ৮ ঘ�া
গভীর ঘমু ��য়াজন। তাই সু�র �ক ও চ��লর জন�
�িতিদন রা�ত কমপ�� ৮ঘ�া ঘমুা�নার অভ�াস করা
��য়াজন।

০৯।আই ি�ম ব�বহার ক�ন।বয়স যতই �হাক �চা�খর
িন�চর ��কর য��আই ি�ম ব�বহার করাটা জ�ির।
নাহ�লআপনার �চাখ �জাড়া�ক ব� �া� �দখা�ব।



ফিড়ং উবাচ

িন�বদ�ন-জগ�ল সাঁতরা

১) ���ম পড়�ল নািক রা�ত ঘমু আ�স না, ভাবিছ এবার
��ম কর�বা, ঘমুটা যিদ ক�ম!

২) �হ �হ যম�লাক �থ�ক খবর পািঠ�য়�ছ এ�দর �য
ওখা�নও ঠাই �নই, হায় �র �পাড়া কপাল।

৩) ভয় �প�য় পালা�� �য ই�ান �বঁড়ার ওপা�র �লজ
�িট�য় ব�সআ�ছ।



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 ৭৭ 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 চড়চিড়

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক



উপকরণঃ কাচিক মাছআধা �কিজ, �পয়াজ ১কাপ,
কাচা মিরচ ৮িট, ট�ম�টা অ�ধ�ক, হলু�দর �ড়া ১/২
চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, িজরা বাটা ১ চা চামচ,
�তল ১/২ কাপ, লবন পিরমাণ ম�তা, সা�থ সামান� ধ�ন
পাতা।

�ণালী: �থ�ম মাছ ধু�য় জল ঝির�য় িন�ত হ�ব। �য
পা�� রা�া করা হ�ব �সই পা�� �তল, মাছসহ বািক সব
উপকরণ সমহূ�ক (ধ�ন পাতা বা�দ) এক সা�থ হাত
িদ�য় মাখা�ত হ�ব। তারপর সামান� পিরমাণ জল িদ�য়
চ�লায় বিস�য় ঢাকনা িদ�য় �ঢ�ক িদ�ত হ�ব। ৪-৫ িমিনট
পর ধ�ন পাতা িদ�য় �ন�ড় জল �িক�য় �ফল�ত হ�ব ।
জল �িক�য় �গ�ল নািম�য় �ফলুন। এরপর পির�বশন
ক�ন।



িশকারী...

Camera-man of the week

দীপ�র বম�ণ



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


