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ফিড়ং কথা
ফা�ন মাস চারিদ�ক মদৃমু� হাওয়া বই�ছ, নানান
ফু�লর গ�� ভ�র উ�ঠ�ছ চারিদক। বস� মা�নই নত�ন
সা�জ �কৃিত মখুিরত হওয়ার িদন। ফুল �ফাটার
পলুিকত সময়। শী�তর জরা��তা কািট�য় নত�ন
পাতায় ঋ� হ�য় উঠ�ব �� �কৃিত।ফা��নর
িঝরিঝ�র বাতাসআর �কািক�লর িমি� কলতা�ন
উ�াতাল হ�ব �কৃিত। ফু�লর বস� �যৗব�নর উ�ামতা
ব�য়আ�ন।আন�আর উ�াস মখুরতায় মন-�াণ
ভির�য় �তা�ল। বস�� শত ফু�লর রঙ, বাতা�স কিচ
পাতার কাঁপন �গাটা �কৃিত�কই �যআ�লা ঝলম�ল
ক�র �তা�ল। বস��র রঙ ফুল-পািখহীন নগর�কও
রািঙ�য় যায়। কিব সুভাষ ম�ুখাপাধ�ায় িল�খ�ছন- ফুল
ফুট�কআর না ফুট�ক/ আজ বস�।



আমার জন�

�মৗ হাজরা

আমার জন� �ভ�বা না –

আিম ঝরা পাতার �থ�ক �বিশ িকছ� নই ,

আমার জন� ক� �প�য়া না –

আিম ছ��ট চলা ���ন হঠাৎ �দখা এক দ�ৃশ�র �থ�ক
�বশী িকছ� নই ,

আমার জ�ন� িচ�া �কা�রা না –

আিম শরৎ এরআকা�শ �ভ�সআসা এক ট�ক�রা সাদা
�মঘ, এর �থ�ক �বশী িকছ� নই ,

হয়�তা একট� খারাপ লাগ�ব �জ�ন -

িনিভ�য় িদ�য়িছ, ফুির�য় িগ�য়�ছ,

ড� িব�য়িছ কত �বলা - ভা�লা�ব�স

�তামা�কই �ধু �তামা�কই।



অিভন�ন

অির�ম িব�াস

অিভন�নআজও বত� মান

ভারতবাসী গাই�ছ তার জয় গান

ম�ন রািখস পািক�ান?

আমরা ভাগ হ�ত �দব না আমা�দর এই ভ� িম�ান।

ভারতীয় �সনা জওয়ান

কত জন হাির�য়�ছ �াণ।

আমরা শিহদ�দর ভ� �ল যা�বা না

ভািবস না আমরা তার বদলা �নব না?

কা�ী�র ক�রিছসআ�মণ

আমরা ধা�প ধা�প কর�বা �তা�দর দমন।

জ� িন�ব কত অিভন�ন।

অিভন�নআজও বত� মান

ভারতবাসী গাই�ছ তার জয়গান।

জয় িহ�, ব��মাতরম।



বখা�ট

ইমান�ুয়ল হক

�রািহত নামটা সংল� এলাকায় �বশ পিরিচত। �ছ�লটা
নবম ��ণী�ত পরী�ার সময় �� �লর �দওয়াল টপ�ক
িস�নমা �দখ�ত িগ�য়িছল-পড়া�শানার ইিত �সখা�নই।
আজকাল তা�ক সচরাচর এন এন পা�ক� , রাজবাড়ী
উদ�া�ন অথবা সাগরিদঘী ঘা�ট পাওয়া যায়।আধুিনক
�ছঁড়া-ফাটা িজ�আর গলা �থ�ক নীচ পয�� �বাতাম
�খালা শাট� তার ��ডমাক� ব�ট। মাথার লাল-হলুদ-সবুজ
- বাদািম িবিভ� রঙ �বর�ঙর খাড়া খাড়া চ�ল ��লা
একট�খািন শয়�নর জন� আ��ালন ক�র। বািড়�ত
একরকম �জদ-জলুুম ক�র �ায় প�াশ হাজার টাকা
িদ�য় একটা �মাবাইল িন�য়�ছ। বাবা িকছ� বল�ল উ��র
ব�ল- "�তামার মত এক�ঘ�য় জীবন কািট�য় িন�জর
�যৗবন ন� কর�ত চাই না"। �সলিফ �তালা আর
�সাশ�াল �নটওয়া�ক� এতটাই ব�� �য িন�জর �ান-
খাওয়ারও সময় ��! িকছ� িদন হ�লা মা�য়র গয়না
��লা চ� িপচ� িপ �ব�চ িদ�য় এবং বাবার এিটএম কাড� টা
একরকম অথ�হীন ক�র একটা �কিটএম �মাটরসাই�কল



িন�য়�ছ। মা�ঝ মা�ঝ ক�াটািরং ক�র ট� িকটািক, �সটা
িদ�য় িসগা�রটআর ম�দর িবল-টা চািল�য় �দয়। স��া
হ�লই সম�ণস�� ব�ু�দর সা�থ প�থর ধা�র অথবা
�া�বর �পছ�ন িকংবা পকুুর ঘা�ট ম�দরআসর �তা
িনত��িটন।আজকাল �তা গাজা-�াগস-�ডন�াইট-
�হায়াইটনার এস�বর �কানটাই বািক �নইআস� হ�য়
�গ�ছ ইিতম�ধ�ই। �কউ �বাঝা�ত এ�ল ব�ল " আিম
জা�ত মাতাল তা�ল িঠক, িন�জর চরকায় �তল দাও"।
�সিদন িব�ক�ল যাওয়ার প�থ �দখলাম, িনউটাউন
গাল�স হাই�� �লর সাম�ন তা�দর দ�লর একজন "আই
লাইক অ�র�" ব�ল উ�� িদল। �রািহতও "নাইস্
কা�ীির আ�পলস্" ব�ল �টান �ক�ট িদল �বশ।
িবপরীত িদক �থ�ক উ�র এল "কখ�না �ট� ক�র �তা
�দ�খা!" পা�শআর একজন ব�ল উঠল, "�হায়াট এ
�সি� িফগার, উফ!" পা�শর �ম�য়িট বলল " আওকািভ
�ম�র সাথ রাত িবতা�ক �তা �দ�খা, ত�ম শা�য়দ অর িভ
জাদা কুল এ� হ�া�সাম �হা যাও�গ!" আিম যিদও খুব
একটা অবাক হইিন কারণ এরকম দশৃ� আজকাল
সচরাচর সব��ই �চা�খ �দখ�ত অভ��। একিদন বাজার
�থ�ক �ফরার প�থ �চাখ প�ড়িছল, �দখলাম-�রািহ�তর
একটা দল �তির হ�য় �গ�ছ, �সখা�ন ক�য়কটা সমবয়সী



যবুতী �ম�য়ও সািমল। ক�লজআর িটউশন ফাঁিক
িদ�য় �বশ সবাই িম�ল িসগা�র�ট সুখটান িদ��। পা�শ
ক�য়কটা িবয়া�রর �বাতলও প�ড় র�য়�ছ।আিম ঈষৎ
একট� মচুিক �হ�স ঘ�র িফ�র এলাম। ভাবলাম এটা �তা
ভারতীয় সমা�জর বা�বতার ক�ণ �িত�িব। িক�
হঠাৎ মন �� কর�লা আমায়- "যবুসমাজই �তাআগামী
ভিবষ��তর ধারক ও বাহক। িক� এভা�ব �নশার �ঘা�র
আস� হ�য়, পিরবার�ক িনঃ� ক�র প�থ বিস�য়
িন�জরা িক অতল-িকনারাহীন সম�ু� হাবুড� বু খা�� না?
িশ�াতরীর নাগাল তা�দর হাতছাড়া, �তা �ছাট�দর
ভা�লাবাসা-বড়�দর এবং �ম�য়�দর স�ান করার
�সৗভাগ� পা�ব �কাথায়? যবুসমাজ যিদ িন�জই িন�জর
�িত, পিরবার-�দশ ও সমা�জর �িত দািয়�শীল না হয়
তাহ�ল নব �জ� িক িশখ�ব?" এসব ���র উ�র
আজও খঁু�জ চ�লিছআিম!

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ। �লখার ওপর উ��খ
ক�ন �নট ফিড়ং �গ।



মশকরা

জাহা�ীর �হা�সন

ি�িতস প�ুরর ন�গনক কাও �কা�নািদন হাইসপ�ার
দ�া�খ নাই, টাউ�নাতআই�� থািকয়া,

িক�ক উয়াক �দিক সগায় হা�স, উমায় টাউ�নরআও
কইরব�ার না পায় �দিকয়া।

ক��া মশকরা হয় পি�িদ�ন, �যই ন�গন িবড়ায় ঘাটাত,

তাও উয়ায় টাউ�নাত হাঁিট �বড়াই�চ

গাইয়া না�মর অপবাদ িনয়া মাতাত।

ত�াং ন�গন িঝৎ কিরআিছ�লা, িচি� ধির দা�তাত দাঁত,

কাও না কাও একিদনআিস কই�ব, উমরা সগায় রাজার
জাত।



শ�াষম�াশ আিসল �সই িদন, কয়া �গই�লাং সগা�ক
িচকির ড�কির,

ম�নআ�কন, গাইয়া হই�লও হামরা সগায় রাজার
দ�া�শর চ�াংরা-চ�াংির।

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



িনঃস�তা

িম�� স�ূধর

িকছ� িকছ� �িৃত খুবই �বদনাদায়ক। �স��লা ম�ন
পড়�ল িন�জ�ক খুব একা লা�গ। ভাবিছআর �চা�খর
অ� ঝড়াি�। িনঃস� তায় ভ�গ�ছ মন।

এ �যন এক জীব�নর নত�ন পিরহাস। না িফ�র পাওয়ার
এক নত�ন অধ�ায়। বা�ব টা মান�ত হ�ব। ত�ব,�িৃত
��লা সব সময় ম�নর ম�ধ�ই �থ�ক যায়।

�নট ফিড়ং এর �িতিট সংখ�া পড়�ত ি�ক ক�ন �নট
ফিড়ং এর ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ।



�থম �দখা বৃি�র জেল

দীপ�জ�ািত গা�লুী

পব�-৫

(গত সংখ�ার পর...)

২২আগ�, রাত ১০টা, ম�লবার

�িতিদ�নর ম�তাআজও �স িন�জর ঘ�র ব�স। সাম�ন
একটা �টিবল। �টিব�ল একটা কাগজআর িবিভ�
র�ঙর �পন। �সই িবিভ� র�ঙর �পন িদ�য় সাদা কাগ�জ
ক�য়কটা লাইন �লখা।

I don’t love you as if you were a rose of salt,
topaz,

or arrow of carnations that propagate fire:

I love you as one loves certain obscure things,

Secretly, between the shadow and the soul.

I love you as the plant that doesn’t bloom but
carries



the light of those flowers, hidden, within itself,

and thanks to your love the tight aroma that
arose

from the earth lives dimly in my body.

I love you without knowing how, or when, or
from where,

I love you directly without problems or pride:

I love you like this because I don’t know any
other way to love.

অমর জা�ননা ও �যই কাজটা কর�ত যা�� তার উ�র
বা �িতি�য়া িক হ�ত পা�র। িক� এটা িঠক স��হ
কর�ত পার�ছ, যাই �হাক খুব বা�জ ভা�ব অপমািনত
হ�ত হ�ব ও�ক। যিদ না �কা�না িমরাক�াল ঘ�ট।

�ায় পাঁচ মাস হ�য় �গল ট��য়লভ্ -এর। এখনআর
নয়নরা পড়�তআ�সনা িফিজ�। ট��য়ল�ভ ওঠার পর
�থমিদন পড়�ত এ�সই খারাপ খবরটা ��নিছল অমর।
�কা�না এক িব�শষ কার�ণ নয়নরা অন� ব�াচ এ
�া�ফার হ�য় �গ�ছ। ও�দর বদ�ল নত�ন দজুন �ম�য়
এ�স�ছ। তা�দর ম�ধ� একজ�নর সা�থ অম�রর খুব



ভা�লা ব�ু� হ�য়�ছ। িক� নয়�নর সা�থ �দখা �ায় ব�
হ�য় িগ�য়�ছ। িক� ভা�গ�র �জা�র এখনও ও�দর
স�া�হ একিদন �দখা হয় �সইআিরজ স�ার এর অ�
ব�া�চ।

গত শিনবার িফিজ� ব�াচ এ �সাহাি�নীর সা�থ কথা
হ�য় িগ�য়িছল। �সই কথা ম�তাআজ ও সা�থ িন�য়
এ�স�ছ িজিনসটা।অমর পড়ার �শ�ষ িজিনসটা
�সাহাি�নীর হা�ত ত� �ল িদ�লা। "�দিখস িঠক মত িদ�য়
িদস।আর িকছ� হ�ল ব�াপারটা সাম�ল িনস। ি�জ!!"
"ভাই, �তার �কা�না আইিডয়া আ�ছ এর ির�াইটা িক
ভয়ানক হ�ত পা�র! ত�ই িশওর �তা, িদ�য় িদব?"
�সাহাি�নী িজ��স কর�লা।অমর বল�লা "জািনস
কাল রা�ত অ�ন�ণ �ভ�ব িল�খিছ।আমার ি�য় এটা।
পাব�লা �ন�দা-র �লখা। ম�ন হয়না ির�াই খারাপ হ�ব।
িদ�য় �দ।" "�তার যা ই�া।আিম সাবধান ক�রিছলাম,
প�রআবারআমা�ক বিলস না।" এই ব�ল �সাহাি�নী
চ�ল �গল।

সারািদন খুব �টনশন হ�লা অম�রর। িব�ক�ল
�সাহাি�নী �ফা�ন বলল "ম�ন হয়না ির�াই ভা�লা হ�ব।
িজিনসটা পাবার পর �কমন একটা থম �ম�র �গিছ�লা।



সাবধা�ন হ�া��ল কিরস।"

বৃহ�িতবার িব�কল ছটা �থ�ক পড়া থা�কআিরজ
স�া�রর। পড়�ত িগ�য় নয়ন�ক �দ�খই �কমন একটা
লাগ�লা অম�রর। এমিন�তও খুব ভ�য় ভ�য় িছল। পড়া
চল�লা �াভািবক ভা�বই। পড়া �শষ হবার পর সাই�কল
িন�য় �বশ তাড়া��ড়া ক�রই �বর হ�ত যাি�ল অমর।
রা�া আটকা�লা নয়ন। ডাক িদ�লা ও�ক।

নয়ন িজ��স কর�লা "�লটার টা �কন িদিল অমর?" দ-ু
িতন বার িজ��স করার প�রও �কা�না উ�র �নই।
নয়ন বল�ত লাগ�লা, "�তা�কআিম এরআ�গও
অ�নকবার বলার �চ�া করিছ, আিম এ��লা পছ�
কির না। ভা�লা লা�গ না। িক� ত�ই �তা এ�ি�ম ক�র
�ফলিল।" ব�ল কাঁদ�ত কাঁদ�ত চ�ল �গল নয়ন।অমর
�দখ�লা চারপা�শ বািকরা �বশ মজা িনি�ল।

বািড় িফ�র িক�� ভা�লা লাগিছল না। িন�জর ঘ�র িগ�য়
লাইট অফ ক�র কাঁদিছ�লা অমর। ও �তা �ধু একটা
কিবতা িদ�য়িছল। ও �কা�নাভা�বআঘাত কর�ত চায়িন
নয়ন�ক। িক�আজ ওর জন� নয়ন কাঁদল। িন�জ�ক
খুব অপরাধী ম�ন হি�ল।

ওই ঘটনার পর মাস খা�নকআর কথা হয়িন নয়�নর



সা�থ। িক� একটা িদন দ�ুটা ঘ�া বলা যায় �যন একটা
সাই��া�নর ম�তা বদ�ল িদ�লা ও�দর ���িশপটা�ক।
িদনটা িছল সাত �স���র।অ� ব�া�চর িটচারস �ড
�সিল��শন।অ�নকটা কাছাকািছ এ�সিছল ওরা। িক�
তারপর ও খুব একটা কথা �য হ�য়িছল �সটা বল�ল ভ�ল
হ�ব।

�ায় িতন মাস পর, জানুয়ািরর আঠাশ তািরখ। সাধারণ
ভা�বই অন�ান� িদ�নর ম�তাই পড়�ত �গিছ�লা অমর।
পড়ার �শ�ষ হঠাৎ চম�ক উঠ�লা একটা আওয়া�জ।
আওয়াজটা খুব �চনা �চনা লাগ�লা ওর। হ�াঁ, িঠকই
��ন�ছ, নয়ন ডাক�ছ ও�ক।অমর ভয় �পল। হয়�তা
আবার ও�ক অপমান কর�ব।আর এইবা�রর
অপমানটা ওআর িন�ত পার�ব না। এই কথা��লা
ভাব�ত ভাব�ত বাই�র �গল ওরা দজুন। তারপর এমন
িকছ� কথা �নল �য বারবার ম�ন হি�ল �কা�না ��
�দখ�ছ না �তা ও! নয়ন ব�ল যাি�ল, "�যই কথা��লা
বলিছ মন িদ�য় �শান।অ�নকিদন �থ�কই ভাবিছলাম
বল�বা িক� বল�ত পারিছলাম না। িক�আজআমা�ক
বল�তই হ�ব।আিম �তা�ক ভা�লাবািস।জািননা ক�ব
িকভা�ব ভা�লা�ব�স �ফললাম। িক� �তার সা�থই
থাক�ত চাই সব সময়।আর একটা কথা, এই কথাটা



�যন �কউ না জা�ন। �কউ না জা�ন �কউ না।আর এখন
�ঘারা�ফরা কম কর�বা, কারণ সাম�নই এইচএস
পরী�া। পরী�ার পর �িতিদন ঘরু�বা। ত�ই িক রািজ?
এখ�না িক ভা�লাবািসসআমা�ক? নািক নত�ন �কউ
এ�স�ছ লাই�ফ?" অমর বুঝ�ত পারিছ�লা না িক বল�ব,
�ধু বল�লা - "আমার ম�ন হয় �� লাভ একবারই হয়।
তাই দবুছর ধ�র একটাই �ম�য়�ক ভা�লা�ব�সিছআর
তা�কই ভা�লাবাস�বা। ত�ই যা বলিব তাই হ�ব।" নয়ন
বল�লা "আ�া, তাহ�লআজআিস।আমার পড়াআ�ছ
আ�রা একটা। প�র কথা হ�ব �ফা�ন। বাই।" ব�লই
একটা হাগ ক�র নয়ন চ�ল �গল।অমরও বািড় িফ�র
আসল।আজওর খুবআন� লাগিছল। ম�ন হি�ল
�যন �না�বল �াইজ �প�য়�ছ। �ায় সারা রাত �ফান
িন�য় অ�প�া কর�লা। নয়�নর গলাটা �ন�ব ব�ল।

না, কাল রা�তআর �ফানআ�সিন।আজসকা�লও না।
িক হ�লা ব�াপারটা বুঝ�লা না অমর।অ�নক �ভ�ব
িন�জই কল কর�লা নয়ন�ক। �বশ িকছ��ণ িরং হবার
পর �ফানটা ধরল।অমর িজ��স কর�লা িকছ� হ�য়�ছ
নািক? কাল রা�ত কল ক�রিন, আজও একবার ও
�কা�না কল �নই। নয়�নর গলাটা ভারী �শানা�লা। নয়ন
বল�লা "কাল �তা�ক বললাম না একটা পড়াআ�ছ।



জািনস কাল�ক �যই স�া�রর কা�ছ পড়�ত �গিছলাম;
স�ার আমা�ক ��পাজ কর�ছআ�রা অ�নক
আ�জবা�জ কথা বল�ছ।আিম িক কর�বা বুঝ�ত
পারিছনা। বািড়�তও বল�ত ভয় পাি� যিদআ�রা
খারাপ িকছ� হয়।" অম�রর মাথায় আ�ন�লিছল। ও
বল�লা "ত�ই �কা�না ভয় পাস না। �তার িক�� হ�বনা।
পার�ল পড়া বাংক কর।আর পা�া কম িদস একট�
�লাকটা�ক। �বিশ িকছ� বল�ল ঠ��ক িদব।আর যিদ
বিলস �তা এখনই একট� ঠা�া ক�র �দই।" নয়নআ�রা
ভয় �প�য় �গল। বল�লা "না থাক, ত�ই িকছ� কিরস না।
আিমই পা�া কম িদব।" অমর ও�ক �বিশ �টনশন
কর�ত না কর�লা। বলল, সা�থ �তা ওআ�ছই সব সময়,
সব জায়গায়। নয়ন বল�লা, "তাই �তা িনি���আিছ।
আমার বরআ�ছ �তাআমার সা�থ।" ব�লই একটা িমি�
হািস িদ�লা।অমর বল�লা - "এই�তাআমার কুচ�প,ু
একদম ভয় পািবনা।" (চল�ব)



ক�� আিছ ি�য় তবুও �হ�স যাই

অপ�প পাল

ক��র মা�ঝ যিদ িকছ� সুখ পাই,

�মার ক� যিদ �তামা�র ব�থা �দয়

ত�ব ক�আরও বা�ড়, জা�গ ভয়!

চাইনা �মার ক� সখা�র জানাই,

দহণ ক��আিম িন�জ�র মানাই!

ব�ু, ত� িম �মার ক�� নাই বা থা�কা

�তামার সু�খ �মা�র যিদও না ডা�কা

তবু ত� িম �মার ি�য়, িচর আপন

�তামায় জ�ুড় থাক সু�খর �পন,

�তামার সুখআিম �ক�ড় �ন�বা না�কা

�ক�না �ধু �মার ক��র ছিব আঁ�কা!



ক�� ভা�ঙ ��, ভা�ঙ ি�য় বাঁধন

ক��ই দ�ূর চ�ল যায় ি�য় জন,

আিম ক��র কা�ছ মান�বা না হার

ি�য়, �তার সু�খ সই�বা শত ভার,

�তামার হািস�ত �হাক �মার িকরণ

�তামার দঃু�খই �হাক �মার দহণ!

ক��আিছ ব�লই সুখ প�র ম�ন

িকছ� ক� �থ�ক যাও �মার জীব�ন!



�সই �ছা� পািখটা

ঐশী তলাপা�

(প�ম ��ণী)

ব�দরু হ�তআজ এ�সিছ শহ�র,

�া�মর �সই �ছা� বািড়টা �ছ�ড়

�সই বািড়�ত িছল এক দাওয়া,

তার �ভত�র ফাঁকা একিট খাঁচা।

�মলায় িগ�য় �জদ ক�র িন�য় এলাম এক �তাঁতা,

খাই�য়-দাই�য়, য� ক�র বড় করলাম তা�ক

�সিদনকার �সই �ছা� পািখটা�ক।

�শখালাম তা�ক অ, আ, ক, খ-এ, িব, িস, িড

কথা �তা ব�ল না �তাঁতা!

ভাবলাম, সার হলআমার খাটা।

হঠাৎ �স পরূণ কর�লা আমারআশা

ব�ল উঠ�লা- ‘�ড মিন�ং ঋিতকা’,



��ক ফা�� দাওনা একট� ঝাল ঝাল ল�া।’

আিম িবি�ত হ�য় বললাম- ‘�ভ সকাল!’

িদি� �তা�ক দাঁড়া ল�া ঝাল ঝাল’

তারপর, তারপরআবার বল�লা-

‘খু�ল দাওনা এই �� িশকল’

কাতর ভাষায় ম�ন কা�া এ�লা,

খাবার িদ�য়, খু�ল িদলাম িশকলও

উ�ড় �গল �স ব�ল!

ভাবলাম-‘�স এবার ম�ু, �নই �কান বাঁধা তার’

আজও শহ�র এ�স, ভ� িলনা তার কথা,

ম�ন প�ড় �সই �ছা� পািখটার কথা।

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ। �লখার ওপর উ��খ
ক�ন �নট ফিড়ং �গ।



রে�র দাগআজ বসে�

পিল �ঘাষ

আজআমার ি�য় ভারতমাতা

মাতৃভ� িমর বু�ক

লুিট�য় প�র�ছ ভারত�সনা �দর লাশ।

ঘমু �ক�ড় িন�য় �শানা যায় ,

বাতা�সর দীঘ��াস।

আমা�দর �শাকাহত �দশ

বীর সুভাষ �নতাজীর �দশ।

জীব�নর �শাকাহত �সনা�দর য�ু�,

আবারআমরা আনব নত�ন জীবন য�ু�র জয়গান।

স�াস বাদী �তামরা আজ �জ�ন �র�খা �িত�শা�ধর
আ��ন প�ুড় ছাই হ�য় যা�ব।

আমরা জীবন িদ�য় িমিট�য় যা�বা ভারতমাতার
অপমান।



গ� নয়

িব�িজৎ �ামািণক

রা� নয়,

রাত এ�গা�তই-

�� �ঠাঁট য�ু মখুী!

ভা� নয়,

আট �হ�রই-

ভ� �দয়আ� কিব!

খাদ� নয়,

রাত দপু�ুরই-

ম� জঠর ��ম �ুধািত!

সাধ� নয়,

সাত সাগ�রই-

��পাঁজর িদল দরিদ!

ঠ�ন�কা নয়,



রাত �বরা�তই-

ভা�ঙ �দয় �� তরী!

শ� নয়,

দাঁত চািপ�য়ই-

কা�া খসায় িনত� িনিশ!

নৃত� নয়,

রাত �প�রা�তই-

��আ�স ই�� খুিশ!

মতৃ� � নয়,

পর �বলা�তই-

পাষাণআিম ভ� �বশী!

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



ছিব ও ভাবনা

ঘ�র �ফরা...

ি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...



এক-নজের �গাটা স�াহ

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

 মাসুদ পািক�া�নই কবুল কু�রিশর।

 ভারতীয় �নৗবািহনী-�ক সতক� থাকার বাত� া িদ�লন
�নৗ-�সনা �ধান।

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

 আই িলগ চ�াি�য়ন হল �চ�াই এফিসর।

 ভার�তর িব��� একিদ�নর িসির�জ ২-১ কর�লা
অ��িলয়ার।





আট� গ�ালাির

�দবিষ� �ঘাষ (িশ� িশ�ী)



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

পাঁচ রক�মর �মকাপ িটপসঃ-

�রাজ ক�লজ, অিফস যারা যাও তারা কুিত� , টপ ,
চ� িড়দার পর িন�য়ই । এবার তাহ�ল �পাশা�কর সা�থ
তাল িমিল�য় একট� িন�জ�ক সািজ�য় নাও খুব সহ�জ ।

‘িটপ’ �ন�লই ম�ন হয় ব� �স�ক�ল �স�ক�ল । িক�
এই ‘িটপ’ এককা�ল িছল বাঙালী নারীর �শাভার
অন�তম উপকরণ । ‘িটপ’ িক �ধু শািড়র সা�থ �শাভা
পায় ? না। �য�কা�না �পাশা�ক ‘িটপ’ পরা �য�তই পা�র।
�খয়াল রাখ�ত হ�ব িক ধর�নর সাজ�ত চাইিছ �স
িবষ�য় । শািড় পর�ল ‘িটপ’ শািড়র র�ঙর সা�থ িমিল�য়
আমরা সাধারনত প�র থািক । কুিত� বা িট-শা�ট�র ����
লাল বা কা�লা �পাশা�কর র�ঙর সা�থ সাম�স� বজায়
�র�খ পর�তই পা�রন।

সাজ মা�নই একগাদা রংচঙ �ম�খ সঙ সাজা নয় ।
সাজ�গাজ িবষয়টাই প�ুরা ম�ুডর ওপর িনভ� র ক�র ।



বাই�র যা�বন িক� মডু �নই সাজার , ভাব�বন না ।
হালকা ক�র �চা�খ কাজল লািগ�য় িনন। �য�কা�না
�পাশাক প�ন । �ধু �চা�খ কাজল লাগান হালকা বা
গাঢ়। ই�� মতআইলাইনার িদ�ত পা�রন ।

�ছা� িটপ হালকা িলপি�কআর ব�ললনা । িঠকই
ধ�র�ছন ! িলপি�ক । িলপি�ক িদ�য় �ঠাঁট রাঙা�না
মা�নই সাজ নয় । িকভা�ব িক ধর�নর �পাশা�কর সা�থ
িলপি�ক পর�বন �সটাই আসল কথা। �ধু মা� শািড়
বা সা�লায়ার পর�লই িলপি�ক লাগা�বন একদমই না।
িট- শা�ট�র সা�থ িলপি�ক �াই ক�ন, �দখ�বন অ�নক
�বিশ সু�র ও �াট� �দখা�ছন ।

অলংকার হল �ম�য়�দর �শাভা । কা�নর দলু ছাড়া
�ম�য়�দর সাজ স�ূণ�তা পায় না । শািড় পর�লইআমরা
ঝুম�কা বা �ঝালা দলু প�র থািক । টপ বা িট-শা�ট�র
সা�থ ঝুম�কা �াই ক�র �দখ�ত পা�রন । �বশ অন�রকম
�দখা�বন । িট – শা�ট�র সা�থ ঝুম�কা পর�ল গাঢ় ক�র
কাজল লাগা�বন । �বিশ সু�রী �দখা�বন

সা�জর ���� সব সময় চ�ল িন�য় সমস�ায় পর�ত হয় ।
যা�দর �ছাট চ�ল তারা িঠক সাম�ল �নন িক� সমস�া



�দখা �দয় বড় চ��লর ���� । িবনুিন বা �খাঁপা করা
ছাড়া অন� উপায়ওআ�ছ । চ�ল খু�ল রাখ�ত পা�রন ।
�খালা চ�ল �য�কা�না �পাশা�কর সা�থ যা�ব।তাছাড়া
দপুাশ �থ�ক চ�ল িন�য় ি�প িদ�য় হালকা ক�র �বঁ�ধ
িদ�য় �দখ�ত পা�রন।

সাজ�গাজ স�ূণ� িনজ� ব�পার।ব�� সম�য়র িভ�ড়
�ধু একট� বল�ত চাই। �ম�য়�দরআভ��রীণ �সৗ�য�ই
আসল। যা িকনা �মকা�পর �মাড়�ক ধরা যায় না।
বািহ�ক �সৗ�য� আভ��রীণ �সৗ�য��ক িবকিশত ক�র
থা�ক মা�।



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 - পিু�তা পাল

ছিব �সৗজ�ন� - িরজু মা�া



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 ৭৯ 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 �ব�ন চড়চিড়

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক

উপকরণঃ মলা মাছ ১/২�কিজ, �ব�ন ১/২�কিজ,
�পঁয়াজ ১�কিজ, রসুন ১/২�কিজ, আদা ১ চা- চমচ,
িজরাবাটা ১ চা- চমচ, ধিনয়া �ড়া এক চা- চমচ, কাঁচা
মিরচ ৮-১০িট, লবণ ও হলু�দর �ড়া পিরমাণ ম�তা,
�তলআপনার চািহদা অনুযায়ী।



�ণালী: পির�ার করার সময় মা�ছর মাথা ��লা�ক
�ক�ট বাদ িদ�ত হ�ব। এপর ভাল ভা�ব ধু�য় িন�ত হ�ব।
�ব�ন ��লা�ক �ছাট-�ছাট ট�ক�রা ক�র �ক�ট িন�ত
হ�ব। �থ�ম গরম �ত�ল �পয়াঁজ ও কাঁচা মিরচ হালকা
ভা�ব �ভ�জ িন�ত হ�ব এরপর, এ�কক ক�র সব মশলা
িদ�য় একট� কিষ�য় িন�ত হ�ব । এবার মাছ��লা�ক
মশলার ম�ধ� �ছ�ড় িদ�য় িকছ��ণ নাড়া�ত থাকুন।
মাছ��লা কষা�না হ�য় �গ�ল পিরমাণ ম�তা জল িদ�য়
িদন। ২িমিনট পর �ব�ন��লা �ছ�ড় কিষ�য় গরম জল
িদ�য় �ঢ�ক িদন। ১০-১২ িমিনট পর �ঝাল ঘন হ�য়
�গ�ল নািম�য় পির�বশন �� ক�ন।



নীলাভ...

Camera-man of the week

সায়ি�তা 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


