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ফিড়ং কথা
সম�য়র িনয়ম �ম�ন �ক�ট �গল বছ�রর �থম দ�ুটা
মাস। শীত িবদায় �ন�বা �ন�বা ক�রও �যন িবদায় িন�ত
চাই�ছ না। বস� সমাগত জানান িদ�� নানা বাহাির
ফু�লর গ�আর মদৃু বাতা�সর �ছাঁয়া। তবুও রা�জ�র
নানা �া�� পি�মী ঝ�ার কার�ণ ঝড়-বৃি� হ�� তাই
তাপমা�ার পারদ �ন�ম �গ�ছ অ�নকটাই। �খাদ
রাজধানী �কালকাতাও কাবু হ�য়�ছ ঝড় জ�ল। ত�ব
ঋত� পিরবত� �নর এই মর��ম সাবধান থাকাই ��য়।
নানা অসুখ-িবসুখ এর ��কাপ �দখা যায় এই সম�য়ই।
�স সাবধান-বাণীও �শানা যা�� িচিকৎসক�দর ম�ুখ।
আবার সাম�নই রং এর উৎসব �দাল। ি�য় মানুষ�ক
ভা�লাবাসার রং এ রািঙ�য় �দওয়ার অ�প�া�তও
র�য়�ছন �কউ �কউ। তাই ফা�ন হাওয়ায় �ম�ত উঠ�ক
সক�লর মন।



�পৗ�ষ বাদলা

িশবসাগর �দবনাথ

এই িহর�য়আল�সিমর িদ�ন

আমরা চা িন�য়ই ব�স িছলাম,

ম�নর িভতর অলকান�াআ�ছ, জািন

তবু বা��ডা�র �তাআ�সফ� উি� ব�লা!

এই �বিননাদ পায়চারীর িভতর ত� িম

�বলি� টাওয়ার বািজ�য় �দও,

উফফ, িক হর�মানাল মদ ঢ�ল পড়�ছ গা�য়

ত� িম চাখনা সািজ�য় িদ� বািগচায়।



দইু পিৃথবী

�ব�জ�ািত সরকার

�ছাট�বলার দইু ব�ুর হঠাৎ �দখা। �াভািবক বাক�ালাপ,
কুশল িবিনময় তারপর �ক কী কর�ছ জান�ত চাওয়া।

�থম জন : িকআর কির। এই সকাল , স��া দইু �বলা
হাটাহািট। সুগার মা�া ছািড়�য়�ছ , ও�বিসিট, আর
হাইপার�টনশন �তাআ�ছই। ডা�া�রর পরামশ� মত
�রাজ িকিম ছ�য়ক হাঁটা, ওটা ছাড়া আর বাঁচার আশা
�নই। ত�ই িক করিছস ?

ি�তীয় জন : আিমও হাঁটাহাঁিটই কির। এই, �ঠলা িন�য়
এক জায়গায় িজিনসআ�রক জায়গায় ব�য় িন�য় যাই ।
আিমও ওই হাঁটার ওপর িনভ� র ক�রই �বঁ�চআিছ । হাঁটা
ছাড়া বাঁচ�বা না, ব�ল �ান হাস�লন।

তৃতীয় ব�ি�ও একজন িছ�লন ব�ট িক� িতিন িকছ�ই
বল�লন না । ম�ন ম�ন দইু পিৃথবীর িমলটা �খাঁজার �চ�া
কর�লন িতিন।



�বীভ�ত

�রজলুা পারভীন

একটা কিবতার �শ�ষ

জীবন বদ�ল যায়

এক ম�ুঠা র�ীন ��

�মঘ হ�য় ভা�স

‘ত� িম’ তখন অ�নকদরূ...



উলটপরুাণ

জাহা�ীর �হা�সন

'আ�াজাহান, ত� িম �রাজ �রাজ �যআমা�ক আমার
িডপাট��ম� পয�� এিগ�য় িদ�য় যাও, �তামারও �তা
একই সম�য় �াস,�দিড় হয় না �তামার" অনু�যা�গর সু�র
বলল নীলা।

"কই না �তা, আর-র্ ম�াম আমা�ক অ�নক
ভা�লাবা�সন,তাই ই্ িকছ� ব�ল না (অথচ �দিড় করার
জন� �বশ ক�য়কিদন বকা �খ�য়�ছ জাহান) একট�
কি�ত ��র কথাটা বলল জাহান।

"ভা�লাবাসা না ছাই,ঐ ম�াম �কআিম িচিন যা ব�বহার
ওনার, আমার �তা ম�ন হ�� ত� িম �রাজ �দিড় করার
জন� বকা খাও, উ�ম-মধ�ম ও �খ�ত পা�রা" ব�লই
িখলিখিল�য় হাস�ত লাগ�লা নীলা, এবার হািস থািম�য়
বল�লা "�শানা, কাল�ক �থ�কআিম �তামা�ক �তামার
িডপাট��ম� পয�� এিগ�য় িদ�য়আস�বা, বুঝ�ল িম.,
এখন �মাবাই�লর �� ক�া�মরা িদ�য় �দ�খা চ��লর িক
অব�া, আজ�ক �তা িনি�ত �য ম�াম এই চ�ল ধ�রই



�পটা�ব।হাঃ হাঃ হাঃ"

"আ�া,�পটা�ল �পটা�ব, তা�ত �তামার িক!!! ত� িম
�তামার �া�স ঢ��কা যাও।" িকছ�টা রাগ িমি�ত অিভমান
িন�য় বল�লা জাহান।

" আ�া বাবা যাি�! �শানা জাহান, এই নাও �তামার
িচরকুট, বাই, প�র �দখা হ��" ব�ল িচরকুট টা জাহা�নর
হা�ত িদ�য় �া�স ঢ��ক পড়�লা নীলা।

"িব �রিড! কাল �থ�ক উলটপরুাণ �� হ��" িচরকুট
খু�ল পড়�লা জাহান।

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।



�া�ন

নািহদা

না �ভালা যায়িন, �ভালা যায় না। িদন যায় তবুও �স র�য়
যায় ম�নর এক �কা�ণ। হাজার �চ�া �ভালার, সব'ই বৃথা,
�স থাক�বই।

হয়�তা... নত�ন �কউআস�ব তবুও, �স র�য় যা�ব...

ডা�য়রী�ত �িক�য় যাওয়া �গালাপ বা তার �দওয়া
প���র কা�নর দলুটায়... বা হয়�তা ওই িচিঠটায়
�যটায় �স িল�খিছল "ভা�লাবািস"।

সব বাঁধা বারন �পির�য় দ�ুটা �ঠাঁ�টর এক হ�য় যাওয়ার
অনুভ� িত িক �ভালা যায়?

বা তার কা�ছআসায় �সই �দ��ন �ব�ড় যাওয়া?

নাহ... িক�� �ভালা যায় না। তবু আমরা বাঁিচ, এিগ�য়
চিল। �স থা�ক,থাক�বও সারাজীবন।

"আস�ল স�ক� ম�র �িৃতরা নয়"....!!



�থম �দখা বৃি�র জেল

দীপ�জ�ািত গা�লুী

পব�-৪

(গত সংখ�ার পর...)

মাধ�িমক পরী�া �শষ হ�য় �গ�ছ এক মাস হ�য় �গল।
এক মাস ধ�র �চ�র আন�, �চ�র মজা। �খলাধুলা করা,
ব�ু�দর সা�থআ�া �দওয়া। িক� এসব িকছ�র মা�ঝ
িক �যন একটা খুব িমস করিছল অমর। ম�ন হি�ল
িঠক সবটা পরূণ হ�� না।

আজসব �খলা আ�া ভ� �ল এক মাস পরআবার ��
হ�ত যা�� পড়া। �থম পড়া িফিজ�।অ�ান স�ার এর
কা�ছ।

িবকাল সা�ড় চারটা বা�জ।অ�ান স�ার এর বািড়র
সাম�ন দাঁিড়�য়আ�ছ অমর। ওরআরও অ�নক ব�ুরা
আ�ছ ওর সা�থ।অ�নক বড় ব�াচ স�ার-এর, �ায় পঁিচশ
জন এর কাছাকািছ। দরজা তখনও �খা�লিন। যিদও
�বিশ �কউআ�সিন তখনও।

একট� প�র স�ার এ�স বল�লন সবাই�ক িভত�র �য�ত।
ঘরটা �বশ �ছা�টা। স�ার �ব� সির�য় িদ�য় বল�লন



"আজ �তামরা একট� ক� ক�র মািট�ত ব�সা আিম
সাম�নর িদ�নর ম�ধ� �ব� এর ব�ব�া কর�বা।" ব�ল
স�ার বাই�র চ�ল �গ�লন।

অমররা ব�স ব�স গ� করিছল। এমন সময় অমর
দরজার িদ�ক তািক�য় অবাক। দরজা িদ�য় িভত�র
ঢ�ক�লা নয়ন। একটা �গালািপ কুিত� আর �� �ডিনম প�র
আ�ছ ও।অম�রর �চাখ ি�র। ও িকছ��ন তাল-�ান
শনূ� হ�য় ব�স থাক�লা। হাট� বীটটাওআচমকা �ব�ড়
�গল। নয়ন ও�ক এক নজর �দ�খ ব�স �গল। িক�
অমর তািক�য়ই থাক�লা একদ�ৃ�। �কন �যন ম�ন হ�ত
লাগল, এতিদন এটাই িমস করিছল অমর।অমর
�কা�না কথা না ব�ল চ�প ক�র ব�স থাক�লা।

আজশিনবার।আজআবার পড়াআ�ছ অ�ান স�ার
এর কা�ছ।আজঅম�রর সা�থ ওর সব �থ�ক কা�ছর
ব�ু সমপ�ন যা�ব। ওরা �ছাট�বলা �থ�ক ব�ু।অমরদীপ,
অ�রীশআর সমপ�ন।আজওরা একসা�থ পড়�ত
যা�ব।

িব�কল সা�ড় চারটা বা�জ।অ�রীশআর সমপ�ন এ�স
হািজর অম�রর বািড়র সাম�ন। ওরা িতন জন িম�ল
সাই�কল িন�য় �বর হ�লা অ�ান স�ার এর বািড়র



উ���শ। বািড়র সাম�ন িগ�য় �দ�খ মা� দ�ুটা �ছ�ল
পড়�ত এ�স�ছ। ওরা িগ�য় �স�ক� �ব�� বস�লা।
িমিনট দ�শক প�র এ�স হািজর হ�লা নয়নআর ওর
সা�থ একটা �ম�য়। �ম�য়টা একটা লাল কুিত� আর
কা�লা �লগ-ইন্ স প�র�ছ। নয়ন সবসম�য়র ম�তা একটা
�গালািপ টপআর �ডিনম।অমর �দখ�লা সমপ�ন এর
�চাখআট�ক �গ�ছ লাল কুিত� পরা �ম�য়টার িদ�ক। ও
অমর�ক �ড�ক বল�লা - "ভাই, �ম�য়টা�ক দ�াখ। িক
�দখ�ত মাইির। �চাখ সরা�ত পারিছ না। হাইট-টাও
আমার সা�থ ম�াচ ক�র। তাই না?" অমর বল�লা "ত�ই
িক মীন কর�ত চাি�স?" "বু�ঝ �ন। �দিখস খুব শী�ই
ইিনআমার হ��ন। িমিল�য় িনস।"

স�ার পড়া�ত ঢ�ক�লা। �ম�য়টার িদ�ক তািক�য় িজ��স
কর�লা "ত� িমও এই ব�াচ-এ? তা �তামার নাম িক?"
�ম�য়টা বল�লা "�িত রায়।" সমপ�ন অ�নক�ন ধ�র
নামটা ফ�লা কর�লা। তারপর বল�লা - "ভাই অমর,
িব�য়র পরআর টাই�টল �চ� কর�ত হ�বনা ও�ক।"
ব�লই একটা �ফাকলা হািস িদ�লা।

আজও নয়ন �কা�না কথা বল�লা না।অমরআজও মন
খারাপ ক�র ব�স থাক�লা। সমপ�ন বল�লা, "ভাইআিম
আসিছ; আর �কা�না ভয় নাই। দইুজ�নর লাইন একই



সা�থ ি�য়ার কর�বা।" অমর চ�প ক�র ব�স থাকলআর
ভাব�ত লাগ�লা সিত�ই িক ভা�লাবা�স ও নয়ন�ক!!!

িবকাল চারটা বা�জ। সমপ�ন�ক �ফান কর�লা অমর।
"ভাই ম�নআ�ছ �তাআজ�ক পড়াআ�ছ?" "হ�াঁ ভাই,
ম�নআ�ছ।আর থাক�ব না, পাগলা নািক ত�ই? চ�ল
যা�বা টাইম ম�তা। �রিড হি�।"

ওরা আজ তাড়াতািড় �বর হ�য়�ছ, যিদও এখন ওরা
তাড়াতািড়ই যায়।আগ� মাস �শষ হ�য় �গল। এখ�না
ও�দর ম�ধ� �কউ কা�রা সা�থ একটাও কথা ব�লিন।
�যই অমরআর নয়ন একটা সময় এক সা�থ রা�া িদ�য়
গ� কর�ত কর�ত �যত �সটা আর �নই।

আজও ওরা স�ার এর বািড়র �গট-এর সাম�ন দাঁিড়�য়।
আ��আ��আরও �ছ�ল �ম�য়আসা �� হ�লা।অমর
এর বািক ব�ুরা এ�স বল�লা আজ�ক সবার �থ�ক
ট�চাস� �ড উপল�� টাকা �তালা হ�ব।আর একটা
বা�জট িদ�য় �দওয়া হ�ব। িঠক পড়া ��র পাঁচ িমিনট
আ�গ নয়নআর �িতআসল।অমর িঠক কর�লা ও
িন�জ িগ�য় নয়ন�ক বল�ব বা�জট এর ব�াপারটা। �সই
ভা�ব সব িকছ� চল�লা। পড়াও �শষ হ�য় �গল।

আজ ৬ �স���রআজঅবিধ অমর বল�ত পা�রিন



নয়ন�ক িক��।অগত�া সম� ��ান �থ�ক বি�ত
থাক�লা ওরা। �সটা অবিধ িঠক িছল। গ��গালটা ক�র
�ফলল মনিসজ। রা�ায় �বর হ�য় নয়ন এর না�ম একটা
খুব বা�জ ক�ম� ক�র �ফলল। ব�াস হ�য় �গল।

আজসাত তািরখ, িব�কল ছটা বা�জ। তমাল স�ার ব�ল
�কউ একজন ইংিলশ পড়ায়। �স���র এর ��,
বাজার চ��র খুব একটা িভড় �নই।অমর, সমপ�ন,
অ�রীশআর পাঁচ জন �ছ�ল িম�ল �ক ক�রআ�ছ
রা�া। ছটা প�নর�ত সাই�কল িন�য় পড়ার �থ�ক
িফরিছ�লা মনিসজ। ও সাই�কল �থ�ক নাম�লা।
অমর�ক িগ�য় িজ��স কর�ত �গল িক ব�াপার। িক�
কথা �শষ হবার আ�গই ডান গা�ল একটা চড় �খ�লা।
িন�জ�ক সাম�ল িন�য় �য পা�া মার�ব �সটারও সাহস
পা�� না। যিদ বািকরা একসা�থ মারা আর� ক�র।
অমর বল�ত লাগ�লা। "ত�ই �যই ওয়াড� ��লা বলিছিল
�সটা কতটা িন�মা�নর ত�ই িন�জও জািনস।আজ�ক
যিদ �তার বািড়র কাউ�ক এই কথা��লা �কউ বলত
তাহ�ল িক করিত? �রস�প� যিদ কর�ত হয় সবাই�ক
কর।আজ�করটা ওয়ািন�ং িছল।আর �যন এইরকম
ভ�ল না হয়"।

তারপরআর খুব একটা িকছ� কর�ত হয়িন। সাধারণ



ভা�বই কাটিছ�লা সময়। প�ুজার সময়টা অমর
�ভ�বিছল �দখ�ত পা�ব। একবার না একবার �তা
পা�বই। িক� একবার ও �প�লানা। বৃি� ধুই�য় িদ�লা।

পড়া �শষ এবছ�রর ম�তা।অম�ররআবার �কমন
�কমন লাগা �� হ�লা। ও ওর একটা বা�বী�ক িদ�য়
অ�নক বার ব�ল পাঠা�লা নয়ন�ক বলার জন�। িক�
�কা�না উ�র �প�লানা। �শষ পয�� অমর িঠক কর�লা
িন�জই বল�ব। ও নয়ন�ক সব খু�ল বল�ব, ওর ম�নর
কথা। িক� বল�ব ক�ব? সময় মতন সাহায� কর�লা
অ�রীশ। িঠক হ�লা সর�তী পজূার িদনই ও�দর �� �ল
িগ�য় বল�ব।

আজসর�তী পজূা। সব ��ান মািফক �তরী। সবাই
এগা�রাটার সময় এ�স �গ�ছ অমর�দর �� �ল। �বলা
বা�রাটার সময় ওরা িগ�য় �পৗছল নয়ন�দর �� �লর
সাম�ন। িক� িগ�য় �দখ�লা িব�শষ �কা�না গ��গা�লর
জন� �কানও �ছ�ল�কই ঢ�ক�ত িদ�� না িভত�র। সব
��ান মািট হ�য় �গল। এবারও বলা হ�লা না অম�রর।
আবার খুব ক� �পল অমর। নয়ন িভতর �থ�ক �দখ�লা
ও�ক। কথা বল�ত ই�� করিছল নয়�নর। িক� অ�নক
অ�নক অিভমান নয়�নর ম�ন �মঘ জিম�য়িছল। তাই
মুখ ঘিুর�য় দাঁিড়�য় িছল। রাগ হি�ল অম�রর উপর। (চল�ব)



��া�িল

ডািলয়া �ঘাষ

�হ মাতৃভ� িমর বীর �সনারা, �তামরা �জ�গ ও�ঠা আবার,

কলুিষত কর�লা �দশ�ক যারা, তা�দরআঘাত হা�না
শতবার।

শাি� নয় য�ু চাই, �ািল�য় পিুড়�য় কর�বা ছাই-

যা�দর জন� �দশবাসী আজ, হারাল তা�দর �দ�শর ভাই।

খু�ল �ফলা �হাক হা�তর বাধন, �ভ�� �ফলা �হাক তালা,

�বিড়�য় এ�স �দখাক তারা, তা�দর �ংসলীলা।

�� ক�রা ত�ব �লয় নৃত�, শ� �ক ক�রা িছ�,

পিৃথবী �থ�ক ম�ুছ �ফলা �হাক, শ� �দ�শর িচ�।

ও�হ নর িপশা�চর দল, তখন করিব িকআর বল?

পালা�নার ত�র �ছাট প�র যা�ব, এই সম� ধরাতল...

�হ বীর সুভা�ষর মহান ভারত, মহান এ�দর �সন�-

ভারতবাসীর সুখ শাি�, �ধু �তামা�দর জন�।



তব চর�ণ শত�কািট �ণাম রই�লা আমার,

জ� িন�য় এই ভার�তই, িফ�রআিস �যন বারবার।

শ�আিজ অ� �গ�ছ, এ�স�ছ নত�ন সুিদন,

�সলাম ক�র জানাই �তামা�দর

জয় িহ�...জয় িহ�...।

�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।



�তামায় িঘ�র

�কৗিশক পাল

�তামার কথায় �বির�য় এলাম,

একলা-শা� জীবন �থ�ক।

�তামার স�� হ�ব �দখা,

তাই, ক�তা-না ছিব �গিছ এ�ঁক।

দাঁিড়�য় িছলাম অ�নক�ণ।

সারা�বলা, সারা�ণ।

একটা, কথাও �তা হ�ত পার�তা?

হ�তাই না হয় অ��ণ।

দাঁিড়�য় িছ�ল অ�নক ত� িম,

দাঁিড়�য় িছলামআিম।

িকছ� বল�বা �ভ�বও �হ�র �গিছ,

এখ�না হ�য়আিছ �বনামী।



িচিঠর পর িচিঠর ক�লারব,

মখু তবুও �বাবা।

পাশ কািট�য় চ�ল �গ�ল,

আর থা�ক না �শাভা।

ল�া না হয়আমার �চ�র,

ত� িম �তা অ�নক হািসখুিশ।

আজ যখন ত� িমও �নই,

হাির�য়�ছ সব পাড়াপড়িশ।



মাতাল হাওয়া

পিল �ঘাষ

আদর �সাহাগ িদলাম �তামায় আিজ বস��।

আমার ম�নর �সাহাগ িদলাম �তামায় য� ক�র �র�খা।

আমার ম�ু িহয়ার মা�ঝ �তামার চলার প�থ চল�ত হ�ব
তাহ�ল অিধক সময় ধ�র।

আবার নত�ন ভা�ব �কামল ম�নর দয়ুা�র এ�সও হাওয়ায়
�ভ�সআল�তা �ছাঁয়ায় �চা�খর জ�লর সা�থ।

আমার সকল দঃু�খর মা�ঝআিম একলা আকাশ বৃি�
�তামা�ক িদলাম ভ�বন ভ�র।

আজ�ধুই এক নদীর তী�র দাঁিড়�য়আিছ �তামার
ম�ু�া অলস �মঘলা আকাশ বৃি� �তামা�ক িদলাম।

আজআ�লাআশার ফুল ফু�ট�ছআমার ���মর
�গালাপ পাপিড় হ�য়।

আিমআজ যা�বা �তামার ম�ু�া িহয়ার মা�ঝআমায়
একট� জায়গা িদও �তামার লাজকু ম�ুখর হািস ম�ুখর
বাঁকা �চা�খ �চা�খ।



আবার সূ�য�র ম�তাই নত�ন ক�র িকছ� ম�ুত� ��লা
�ম�ঘ�দর �ভলায় যা�� িচর ত�র।আরঅ� নীল
আকা�শর উপ�র উঠ�ত থা�কআমার ���মর �বদনা
ভরা সুবাসমাখা বস� উ�াস।আর িক লা�গ বু�ঝ
�গ�লও চ�প অ�কা�র িম�শ �থ�কিছ এই �ভ�ব একিদন
ত� িম আমায় িহ�মল হাওয়া এ�স খািনক �িৃত �দয়
�কা�ণ থাকুক পিৃথবীর সকল দঃু�খর �দীপ ���ল
িদ�য়।



লা� িসন

িব�িজৎ �ামািণক

হঠাৎ চ�ািটং �শষ কর�ল �ডনাইটআর সুইট �ীম
িল�খই!

কত িকছ� বলার থাক�লওআর সাহস জটু�লা না এই
হতভাগার!

ত� িম �তা "�ডনাইট" িল�খইআজ�কর ম�তা চ�ািটং
�থ�ক িবদায় িন�য়ছ!

কাল সকাল ছাড়াআর পথ �নই!

এই দঃুসহ রাি��ক '�ডনাইট' শ�ব��র অিভন�য়ই
আজ িকনা িন�জ�ক পাির িদ�ত হ�ব!

�ম�স�ার ব��র একদম উপ�রর �া�� �তামার না�মর
নী�চও "1min" �পওয়াচ �ভ�স উ�ঠ�ছ!

সম�য়র ঘিড় কতটা িন��র!

আস�ল ত� িম "�ডনাইট অ�া� সুইট �ীম" িল�খই



�ম�স�ার ব�টাই হয়�তাআজ�কর ম�তা ব� ক�র
িদ�য়ছ!

হয়�তা বা �ডটা কা�নকশনটাই অফ ক�র িদ�য়ছ!

�হায়াটস্ অ�া�পও �তামার না�মর নী�চ �ল�ল ক�র
�দখা�� "ট��ড দ�ুটা সাতা�"!

ত� িম �শষবা�রর ম�তা �হায়াটস্ অ�াপ �থ�ক �বির�য়
�গ�ছা!

িক�আিম?

আকাশ�জাড়া ই��র কথা হাজার বািক থাক�লও
"�ডনাইট" িল�খইআমা�ক চ�ািটংটা অব�শ�ষ িকনা
�শষ কর�ত হ�লা!

ত� িম িল�খ িদ�য়ছ "�ডনাইট", �ধু িকনা তা�তই!

আ�া এত�ণ �য কথা��লা আমার মন�ক ভািব�য়
ত�ল�লা?

উতলা কর�লা আমারআ�বগ�ক?

ল�� ি�র হ�লা কত কিঠন পথ �প�রা�নার?

ত�ব কীভা�ব এই কিঠন ভয়াল রাি��ক একা একা
"�ভ" কির ব�লা?



িকভা�ব �� �দিখ ব�লা?

তাওআবার "িমি� ��" �দিখ কীভা�ব ব�লা?

কী অ��ত!

�য �চা�খ হাজার �� বাঁিচ�য় রাখ�ত এত�ণআবদার
ক�রছ,

আর �স �চা�খই নািক ঘিুম�য় ঘিুম�য় িহমশীতল মগ�জ
িমি� �� �দখ�ত ব�লছ!

কতটা এক�প�শ ত� িম!

কতটা �-িব�রািধতা �তামার কথায়!

কতটা নাট��ক হ�য়ছ ত� িম!

প�ড় থাকা বািক রাি�র �ালা�তও অিন�াকৃত
"�ভরাি�" �লখার অ�ভ�স র� কর�ত হ�য়�ছ
আমা�কও!

"�ভরাি�" শ��র অিভজাত� ছ�াঁকা সহ� কর�ত কর�ত
িন�জ�ক ই�াত কিঠন বািন�য় �ফ�লিছ!



আবার এই ব�িভচারী শ�ব� �তামা�ক িফির�য় িদ�তও
�পশাদার হ�য়িছ কতরাত!

বড়ই তাল�গা�ল সব িহ�সব��লা!

�তামার ই��রআকাশ��লা পণূ� করার ��� �জ�গ
�জ�গ �চাখ ��লা মশাির�ত �র�খই রাতট�কু পাির �দব?

নািক ঘমু� ��� মগ�জর এ�লা�ম�লা ভাবনায়
জাগিতক �� এিড়�য় যাওয়ার �কৗশ�লই রাতখানা
পাির �দব?

কতটা জিটলআনু�ািনকতার মারপ�াচ!

সিত�ই ধা�ার শ�����লা কতটা �বমানান!

কতটা িন��র!

কতটা চাপা স�াসী!

সিত�ই কতটা �বাবা ক�র �তা�ল এক িন�ম�ষই!

কতটা পাথর চাপ �দয় ই��র সব জগ�তই!

�ধু একটা �ছা� টাইপ...

"�ড নাইট & সুইট �ীম"।



ছিব ও ভাবনা

�িতিব�...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ





পরমাণু কিবতা

��ক�ন�

িব�িজৎ ম�ল

যাওয়া আসার ��াত িম�শ যায়

জল�ীিত আঁিখর �দ�শ

নত�ন কঁুিড়র ছ�আসুক

�তামার �ছাঁয়ায়, ���ব�শ...

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

 ভারত থাকায় ইসলািম স��ল�ন �নই পািক�ান।

 মাসুদ পািক�া�নই কবুল কু�রিশর।

 �দ�শ িফর�লন এয়ার �ফা�স�র কম�া�ার অিভন�ন
ভত� মান।

 জি� দম�ন ভার�তর পা�শ থাকার বাত� া িদল
আ�মিরকা ও রািশয়ার।

 �চ�াই এফিসর হা�রআই িল�গ চ�াি�য়ন হওয়ার
আশা বজায় থাক�লা ই��ব��লর।

 অ��িলয়ার িব��� িট-২০ িসির�জ ২-০ �ত হার
ভার�তর।





আট� গ�ালাির

�দবিষ� �ঘাষ (িশ� িশ�ী)



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

�ম�য়�দর সাজ�গা�জ ৫িট ভ�ল -

সাজ�গাজ �তাআমরা সবাই কির। িক� িঠক ঠাক ভা�ব
কির িক? িঠক কত�ণ �ান করা উিচৎ বা শ�া�ু �কমন
ভা�ব কর�ত হ�ব তারও িক� িনিদ�� িনয়ম র�য়�ছ।
�জ�ন িনন এমন পাঁচিট ভ�ল যা �ায় আমরা সক�লই
ক�র থািক।

১। প�ুরা মাথায় কি�শনার লাগা�না- এই ভ�লটা �ায়
সক�লই ক�র থা�কন। শ�া�ু করার পর চ��লরআ��তা
ধ�র রাখ�ত কি�শনার লাগা�ত হয়। ত�ব �বিশর ভা�গ
����ইআমরা �গাটা মাথায় কি�শনার লাগাই।
কি�শনার �ধু চ��ল লাগা�না উিচৎ, মাথার ��া�� নয়।

২। �পাশা�ক পারিফউম- পারিফউম সরাসির শরী�রর
��ক লাগা�না উিচত। �পাশা�ক নয়। এ�ত �পাশা�ক



��ন �তা ধ�রই, �র�খ িদ�ল �পাশাক �থ�ক অ��ত গ�ও
�বর হয়।

৩। গলার �ক- ময়�ারাইজার, ি�ম বা �নকআপ
লাগা�নার সময়আমরা �ধু ম�ুখই লাগাই, �বিশর ভাগ
সময়ই গলার ��ক লাগাই না। গলার �ক িক� অ�নক
�বিশ নরম ও সং�বদনশীল।ফ�ল ি�ম না লাগা�নায়
ম�ুখর ত�লনায় গলার �ক �দখ�ত �� লা�গ।আবার
�মকআপ না কর�ল ম�ুখর ��কর র�ঙর স�� গলার
র�ঙর পাথ�ক� �বাঝা যায়। তাই ময়�ারাইজার, ি�ম বা
�মকআপ যাই লাগান না �কন ম�ুখর স�� গলা�তও
লাগা�বন।

৪। �চা�খর �কা�ল ময়�ারাইজার- ময়�ারাইজার �ক
হাই��ট ক�র নরম রা�খ। িক� �চা�খর �কা�ল
ময়�ারাইজার লাগা�ল �চাখ �ফালা �দখ�ত লা�গ,
�চহারায় �া� ভাব আ�স। তাই ময়�ারাইজার
লাগা�নার সময় �চা�খর �কাল �ছ�ড় লাগান।



৫।অিতির� �া�নর অভ�াস- অ�ন�করই অিতির� �ান
করার অভ�াস থা�ক। তাঁরা ম�ন ক�রন শরীর, �ক বা
চ�ল পির�ার রাখ�ত �বশী�ণ ধ�র �ান করা ��য়াজন।
এ�ত িক� শরী�রর এ�সনিশয়াল অ�য়ল ক�ম িগ�য়
��করআ��তা ন� হয়।



ফিড়ং উবাচ

িন�বদ�ন-জগ�ল সাঁতরা

১) ভা�লাবাসা মা�ন কা�রা কা�ছ �খলা আবার কা�রা
কা�ছ �গাটা জগৎটাই ভা�লাবাসা।

২) ��কআপ হ�ল নািক সব�চ�য় �বশী ক� হয়, তা ি�য়
ব�ু ���ম প�ড় কখ�না পা�� �গ�ছ?

৩) যা কর�ব ভা�লা�ব�স ক�রা, নয় �ানীর রা�জ� �সরা
হও নয়�তা শয়তা�নর রা�জ� �সরা হও।

“একবুক সাহস িন�য় এই িবভাগিট �� করা, এই
অধ�মর ভ�ল-�িট �মাসু�র দিৃ��ত �দখ�বন এইআশা
রািখ।”



স�া�হর �সরা মুখ

িন�বদ�ন- দীপ�জ�ািত গা�লুী

ছিব�ত - �পৗলমী �গা�ামী।

ছিব �সৗজ�ন� - �রািহত সর�খল।



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 ৭৮ 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 পাকুড়া

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক



উপকরণঃ �ছাট মাছ ২৫০�াম, আলু ১িট, �পয়াজ ৪-
৫িট, কাচাঁ মিরচ ৫-৬িট, আদা বাটা ১চা- চামচ, লবণ ও
হলু�দর ��ড়া পিরমাণ ম�তা, সা�থ ধ�ন পাতা কুিচ,
ভাজার জন� �তল, �বশন ১/২কাপ, ময়দা পিরমাণ
অনুযায়ী।

�ণালী: �ছাট মাছ, আলু কুিচ, �পয়াজ কুিচ, মিরচ কুিচ
এবং বািক সব মশলা (ময়দা ও �বশন বা�দ) এক সা�থ
মাখা�ত হ�ব। এরপর মাখা�না উপকরণ ��লার সা�থ
ময়দা ও �বশন মািখ�য় �পঁয়ািজ িকংবা চপআকা�র
বািন�য় গরম �ত�ল �ছ�ড় িদ�ত হ�ব। বাদামী রং ধারণ
কর�ল ত� �ল �ফল�ত হ�ব। এবার পির�বশ�নর জন�
�তির হ�য় যা�ব �ছাট মা�ছর পাকুড়া।



��য়াজন �শষ অব�হলাও ��...

Camera-man of the week

সিৃ� সরকার



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


