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বিণক এবং আ�রা অ�ন�ক।

ছিব- কৃ���ু নাগ, অনন�া�ী রায়, সায়ি�তা সরকার।

�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
আনােগানা। থাকেছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণু কিবতা,
আট� গ�ালাির, সাজ-�গাঁজ, ফিড়ং-উবাচ, স�ােহর �সরা
মুখ এবং রা�া-বা�া।



ফিড়ং কথা
সক�লর ভা�লাবাসা ও অনু��রণায় পা�য় পা�য় �নট
ফিড়ং �পৗ��ছ �গল ৮০ সংখ�ায়। �নট ফিড়ং এর এই
িব�শষ বস� সংখ�া�ত �দ�খ �নওয়া যাক বস� িন�য়
িবখ�াত িকছ� মানু�ষর নানা উি�।

কারও কারও জীব�ন বস� িনভৃ�তআ�স বাই�র �কাশ
পায় না। তারআ�ম�জ �স িন�জই পলুিকত হয়।

- জন ��চার

ফা��ন �� হয় �ন�নানী, �ভামরাটা গায় গান ঘমু
ভাঙািন

- ফর�খআহ�মদ

আ�স বস� ফুল ব�ন সা�জ বনভ� িম সু�রী; চর�ণ
পা�য়লা �মঝুুমু মধুপ উিঠ�ছ ��ির

- কাজী নজ�ল ইসলাম

ফা��নর নবীনআন�� গানখািন গাঁিথলাম ছ��; িদল
তা�র বনবীিথ �কািক�লর কলগীিত, ভির িদল বকু�লর
গ��

- রবী�নাথ ঠাকুর



ফুল ফুট�কআর না ফুট�কআজ বস�

- সুভাষ ম�ুখাপাধ�ায়

কিহল �স ি�� আঁিখ ত� িল- দিখন দয়ুার �গ�ছ খুিল?
বাতাবী �নবুর ফুল ফু�ট�ছ িক? ফু�ট�ছ িকআ�মর
মকুুল? দিখনা সমীর তার গ�� গ�� হ�য়�ছ িক অধীর
আকুল?

- সুিফয়া কামাল

সকল-�কআগাম ��ভ�া রই�লা বস� উৎসব এর।
সবাই ভা�লা থাকুন, সু� থাকুন এই কামনা কির।



�বশাখী ঝড়

স�ত��নাথ পাইন

ফুট� বুক, মাথায় উড়� একঝাঁক এ�লাচ�ল

দ'ু�টা �র মাঝখা�ন �ছা� একটা কুমকুম িটপ

রা�তরআকা�শ �ু�তম ন���র ম�তা

কা�নআধুিনক দ'ুথা�কর ঝুম�কা

�ঠাঁ�ট র�ঙরআলপনা

পর�ণ ঘন �ব�নী র�ঙর সা�লায়ার

বু�ক�ত যার সাদা নকশা �যন ���মর স��াগ-হিরণী

আমা�ক টা�ন

িন�জর বু�কর খাঁজ �থ�ক বাঁচ�ত

�মা�ম সু�যাগ খঁু�জ খঁু�জ �া�

ম�ন হয় �ল� �বশা�খর এক অসামান�

ঘিূণ�ঝড়- শরীরটা�ক �চ�ট �চ�ট �খ�ত চায়



আিম কী করব বুঝ�ত পাির না  ।

ম�ন হয় �তামার জন� অ�প�ারত

�কা�না দালাল�ক

অকাত�রআমার ত�� জীবনটা দান কির

�তামার কথার মাধুরী�ত ভ� িল�য় িদ�ত একবার

একবার, অ�ত সু�যাগ দাও।



বীর �সিনক

স�ুত বিণক

�হ বীর �সিনক,

ত� িম এখন র�য়�ছা,

কিফ�নর �সই অ�কারময় বা��।

�তামার সারা �দহ র�� �ভজা;

�দ�হর চািরিদ�ক র�য়�ছ,

জি��দর ব�কু �থ�ক িনগ�ত

বু�ল�টর �ত িচ�।

�হ বীর �সিনক,

ত� িম কী �ভ�বিছ�ল-

ত� িম আজ �শষ িনঃ�াস িন�!

িকংবা ত� িম কী �ভ�বিছ�ল-

�তামার সি� �সিনক ব�ুগণও



িঠক �তামারই ম�তা বী�রর ন�ায়

শহীদ হ�ব!

�হ বীর �সিনক,

ত� িম কী �ভ�বিছ�ল

গতকাল রা�ত �টিল�ফা�ন কথা বলা

�তামার স�ান,

তাঁর বাবার সা�থ �শষবার কথা বল�ছ!

িকংবা �তামার অ�প�ায় থাকা �তামার �ীয়তমা �ী,

আর কা�রা জন� অ�প�ায় িদনািতপাত কর�ব না!

িকংবা ত� িম কী �ভ�বিছ�ল-

�তামার জ�দাতা মা-বাবা

আজ স�ান হারা হ�ব!

না,

ত� িম তা ভা�বািন।



ত� িম �ভ�বিছ�ল,

�দশমা�ক র�া করার পর

যখন ছ� িট পা�ব,

তখন �তামার অ�প�ায় থাকা �তামার মা-বাবা, �তামার
�ী

এবং �তামার �সই ���হর

স�া�নর স�� সময় কাটা�ব।

িক�

হায়!

�তামার আশা আর পরূণ হ�লা না।

ত� িম �সই নদ�মার পচা, �নাংরা কীট�দর ন�ায়

�দশ��াহী�দর �ছাঁড়া �িলরআ�ম�ণ

শহী�দর ন�ায় মতৃ� �বরণ কর�ল।



�হ বীর �সিনক,

ত� িম �ভ�বা না আমরা �তামায় ভ� �ল যা�বা।

ত� িম আজআমা�দর মা�ঝ �নই,

িক� �তামার বীর� �গঁ�থ যা�ব,

আমা�দর �দয়, িশরা-উপিশরায়।

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

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



রািঙ�য় িদ�য় যাও

িব�ম শীল

আগামী ২১�শ মাচ� �দাল-পিূণ�মা আর তার প�ররিদন
অথ�াৎ ২২�শ মাচ� । সারা ভারতবষ� জ�ুড়ই �হািল উৎসব
জািত-ধম�-বণ� িনিব��শ�ষ সািব�কভা�ব পালন করা হয়।
�দালযা�া একিট িহ�ু �ব�ব উৎসব। বিহব��� পািলত
�হািল উৎসবিটর স�� �দালযা�া উৎসবিট স�ক� য�ু।
এই উৎস�বর অপর নাম বস��াৎসব।ফা�ন মা�সর
পিূণ�মা িতিথ�ত �দালযা�া অনুি�ত হয়। �দাল যা�া
িন�য় �পৗরািণক অ�নক কািহনীর ম�ধ� অন�তমিট হল
একবার �ীকৃ� মা য�শাদার কা�ছ অনু�যাগ ক�রন �য
রাধা �কন এ�তা ফস�া অথচ িতিন কা�লা। তখন মা
য�শাদা রাধা�ক রং িদ�য় রািঙ�য় �দওয়ার িনধান �দন।
�ব�ব িব�াস অনুযায়ী, ফা�নী পিূণ�মা বা �দালপিূণ�মার
িদন বৃ�াব�ন �ীকৃ�আিবর িন�য় রািধকা ও অন�ান�
�গাপীগ�ণর সা�থ রং �খলায় �ম�তিছ�লন। �সই �থ�কই
�দাল �খলার উৎপি� হয়। �দালযা�ার িদন সকা�ল তাই
রাধা ও কৃ��র িব�হআিবর �াত ক�র �দালায় চিড়�য়
কীত� ন গান সহকা�র �শাভাযা�া �বর করা হয়। এরপর



ভ��রা আিবর িন�য় রং �খলায় �ম�ত ও�ঠন। �দাল
উৎস�বর অনুষ�� ফা�নী পিূণ�মা�ক �দালপিূণ�মা বলা
হয়। �দালযা�া উৎস�বর একিট ধম�িনর�প� িদকও
র�য়�ছ। এই িদন সকাল �থ�কই নারীপ�ুষ িনিব��শ�ষ
আিবর, �লাল ও িবিভ� �কার রং িন�য় �খলায় ম�
হয়। �দা�লরআ�গর িদন খড়, কাঠ, বাঁশ ইত�ািদ
�ািল�য় এক িব�শষ ব�� �ৎস�বরআ�য়াজন করা হয়।
এই ব�� �ৎসব �হািলকাদহন বা �নড়া�পাড়া না�ম
পিরিচত। উ�র ভার�ত �হািল উৎসবিট বাংলার
�দালযা�ার পরিদন পািলত হয়। শাি�িন�কত�ন িব�শষ
নৃত�গী�তর মাধ��ম বস��াৎসব পাল�নর রীিত
রবী�নাথ ঠাকু�রর সময়কাল �থ�কই চ�লআস�ছ।
�সই সা�থ সারা ভারত ব�ষ�ই সাড়��র িদনিট উদযাপন
করা হয় রং �খলার মাধ��ম। �ব�ািনক দিৃ�ভি� �ত
বস� �রা�গর �াদভু� াব �থ�ক বাঁচ�তই এই রং �খলার
উৎপি�। ত�ব রং �খলায় �চা�খ-ম�ুখ য�থ� সাবধানতা
অবল�ন করা উিচৎ। পির�শ�ষ বল�তই হয় �খল�বা
�হািল রং �দ�বা না তাই কখ�না হয়?

�নট ফিড়ং এর প� �থ�ক সবাই �ক জানাই �দাল
পূিণ�মার আগাম রিঙন ��ভ�া।



বাবা-মা�য়রাই �দাষী

�কৗিশক পাল

খুব সহ�জই 'মা' হ�য় যায়

আমা�দর ভারতবাসী।

তাই�তা �কা�না স�ান কাঁ�দ,

কারও বা ম�ুখ, খুব হািস।

জ� িন�য়ই হাির�য় যায়,

কখ�না বা যায় উপ�র।

�কা�না স�ান িদিব� আ�ছ,

মা�য়র �কা�ল ভাত-কাপ�ড়।

সব মা-ইআজ 'মা' হ�য়�ছ,

�ধু হয়িন অ�ন�ক,'মা' শ�টার �যাগ�।

মা �থ�কও মা �নই �য স�া�নর,



তার �তা, অসাধারণ ভাগ�।

িব�াস ক�রা, স�ান জ� �দওয়া,

অ�নক বাবা-মার রিসকতা।

বাবা-মা�য়রই ভ� �লর জন� আজ,

স�ান খারাপ হ�য়, পায় ব�থা।

মা�য়রা যিদ �দাষ ক�র থা�ক,

ত�ব বাবারাও সমান �দাষী।

তাই�তা �দ�শর �কাণায় �কাণায়,

স�ান এত ছ��বশী।



এক িচল�ত ভা�লাবাসা

ইমান�ুয়ল হক

�ম�য়িট "টাইমপাস" ��ম িন�য় এতটাই ব�� �য, তার
�ভাকা�ী ব�ুর জন� একট�ও সময় �নই। �স �য
"এ��পি�ভ িগফট'' �দওয়ার স�মতা রা�খ না এবং
শরীরী��শ�র �চ�য় মন �ছাঁয়ায় আ�হী �বিশ।
সিত�কা�রর ��ম �তাআবার �ম�য়িটর সহ� হয় না!
একিট বড়�লাক �ছ�ল তা�ক ভীষণ ভা�লাবা�স।
ব�য়ব�ল উপহার �নওয়াটা আজকাল �যন অভ�া�স
পিরণত হ�য় �গ�ছ। িক� �স �য অ�নক দ�ূর থা�ক, মা�ন
"লং িড��� ির�লশনিশপ"। পা�ক� িকংবা িস�নমা হ�ল
সময় কাটা�না হ�� না �য �ম�য়িটর।আর একিট �ছ�ল
আ�ছ ব�ট, িক� �স �য "এ��পি�ভ িগফট" আর
পয়সা িদ�ত পার�ব না। তা�ত িক হ�য়�ছ! তথাকিথত
�প�লালুভী �ছ�লিট�ক পটা�ল �স �তা শারীিরক
ঘিন�তার �ছাঁয়া সচরাচর �বশ িন�ত পা�ব! এ��পি�ভ
িগফটআর উ�আ�ব�গর �ছাঁয়া, তার দ�ুটাই চাই
একস��! িক� সিত� �তাআর কখনও লুিক�য় থা�ক
না। �ছ�ল দ’ুজ�নই �� সম�য়র ব�বধা�ন সিত� জান�ত



�প�র িন�জর িন�জর প�থর �মাড় ঘিুর�য় িন�য়�ছ।
�ম�য়িট অনুত� হ�য় িন�জর ভ�ল বুঝ�ত �� ক�র�ছ।
এত কা�ছ থাকা চাঁ�দর �সৗ�য� উপ�ভাগ না ক�র তারা
�ন�ত যাওয়াটা �য তার �বাকািমর চরমতম পিরচয়!
িকছ� িদন িবছানা ও বািলশ �ভজা�নার পর উপলি�
কর�ত �প�র�ছ, পয়সা-স�ি�-আরাম এসব �তা
সামিয়ক। বু�ঝ�ছ ��ম িব�াস ও স�া�নর �মলব��ন
স�দয় ভা�লাবাসার মা�ঝ �য শাি� �সটা আর �কাথাও
�নই। িন�জর ব�ি�স�ান�ক উজার ক�র িদ�য়,
�িতদা�ন ঘণৃা আর অব�হলা ছাড়া আর �তা িকছ�ই
�পল না! তার জন� �দাষটা চাপা�ব কার উপর? �স �তা
িন�জই িন�জর জন� দায়ী। তাই এখন �ম�য়িট সব�দা
জীব�নর অথ� �খাঁ�জ পরম �ভাকা�ী ব�ু�দর হািস
আর এক িচল�ত ভা�লাবাসায়!

�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�-৬

(গত সংখ�ার পর...)

দমুাস পর...

এই িতন িদন হ�লা এইচএস পরী�া �শষ হ�য়�ছ। কাল
রা�তই ওরা ��ান ক�র�ছ পা�ক� ঘরু�ত যা�ব।অমর বুি�
ক�র নয়ন�ক ব�ল িদ�য়�ছ �িত�ক িন�য়আস�ত। ও
িন�জ সমপ�ন�ক কল ক�র ব�ল িদ�য়�ছ কাল�ক ওর
সা�থ পা�ক� �য�ত হ�ব। �দখা যাক ও�দর �কা�না একটা
িহ�� করা যায় িক না, ম�ন ম�ন ভাব�লা অমরদীপ।

আজসকাল এগা�রাটা নাগাদ অমরআর সমপ�ন বািড়
�থ�ক �বর হ�লা পা�ক� যাবার উ���শ�। যাবার সময়
বারবার সমপ�ন িজ��স করিছল "ভাই ��ম �তা কর�ত
যাি�স ত�ই, আমা�ক �কন কাবাব �ম হাি� বানাি�স?"
"এমন একটা ভাব �দখাি�স �যন �কান একটা য�ু�
িন�য় যাি� �তা�ক! সারািদন �তা ব�স ব�স ল�াদ �খিত।
তার �থ�ক চল ঘ�ুরআসিব।"

কথা বল�ত বল�ত পা�ক� র �গ�টর সাম�ন এ�স পড়�লা



ওরা। নয়নরা আ�গই এ�স প�ড়িছল।অমরআর সমপ�ন
�গট িদ�য় িভত�র একট� এ�গা�তই দজু�নরই �চাখ ি�র
হ�য় �গল।অমর িন�জ�ক সাম�ল এিগ�য় �গল নয়�নর
সা�থ কথা বল�ত। িক� সমপ�ন তািক�য়ই থাক�লা
একদ�ৃ�।

অ�নক মজা হ�লা �সিদন। সবাই িম�ল অ�নকআন�
করল। �র�রাঁ�ত িগ�য় খাওয়া দাওয়া করল। সমপ��নর
নজর িছল �সই �িতর িদ�কই। ব�াপারটা �� �থ�কই
ল�� ক�রিছল নয়নআর অমর।

দিুদন পর...

গতকাল রা�তই ��া�পাজ ক�র�ছ সমপ�ন।আর �িত
���ত একট� �দা�নামনা কর�লও নয়ন �বাঝা�না�ত
আর না কর�ত পা�রিন।আজসমপ�ন আর অমর
দজু�নই খুব খুিশ। �কা�নািদনও ভাব�ত পা�রিন �য
ব�ু�টা ও�দর এতটা গভীর হ�ব �য ও�দর লাভ লাই�ফ
যারা আস�ব তারাও �ব� ��� হ�ব। সিত�ই ভগবান
সবআ�গ �থ�কই �তির ক�র রা�খ। নাহ�ল িকআর
জীবন এতটা সু�র হ�তা!

"ব�াপারটা �বাঝার �চ�া কর অমরআিম �তা�ক
�কা�নািদনও ভা�লাই বািসিন। হ�াঁ হয়�তা িকছ� িদন



আমরা একটা স��ক� িছলাম িক� �সটা আমা�দর
�বাঝার ভ�ল িছল।আমরা ভা�লা ব�ু িছলামআিছ
থাক�বা। তার �বিশ িকছ�না।আর হ�াঁ পার�লআমা�ক
এস.এম.এস কম করিব।" �ফা�নর ওপাশ �থ�ক টানা
ব�ল �গল নয়ন। �বশ িকছ��ণ স�ক� বাঁচা�নার লড়াই
�শষ ক�র পরািজত অম�রর �চা�খর জল নী�চ
পড়িছল। তাই �ফান রাখার সময়আর িকছ� বল�ত
পার�লানা ও।

�দখ�ত �দখ�ত সাতটা মাস �ক�ট �গল ও�দর
স��ক� র। সাত মাস পর অব�শ�ষ �শষ হ�য় �গল সব।
সিত�ই ভা�লাবাসা অ�নকটা ঝ�ড়র ম�তা দমু ক�র
আ�সআবার দমু ক�রই চ�ল যায়।অ�নকিদন �দ�খনা
অমর নয়ন�ক। �ভ�বিছল সাম�নই দগু�াপজূার ছ� িট
তখন িগ�য় একসা�থ �ঘারা যা�ব �দখা করা যা�ব।
প�ন�রা িমিন�টর �ফান কল সব �শষ ক�র িদ�লা

�ায় িতন মাস হ�ত চলল অমর পড়�ত এ�স�ছ
যাদবপরু ইি�িনয়ািরং ক�ল�জ য�িব�ান। নয়ন
পড়�ত �গল খড়গপরু আই.আই.িট �ত বা� �যিু�।
তারপর �থ�ক �ফা�নই কথা বাত� া।আজসকা�লও
িঠকঠাকই হ�য়িছল কথা। হঠাৎ দপু�ুরর কলটা বদ�ল
িদ�লা সব িকছ�।



"িক ব�াপার ব�ু আজ �কমন মনমরা লাগ�ছ �তা�ক।
ঝগড়া হ�য়�ছ িন�ই নয়�নর সা�থ" কবীর বল�লা।
কবীর অম�রর �ম�মট। �দখ�ত হ�া�সাম, গা�য়র রং
ফস�া, উ�তা ছ ফু�টর ম�তা। নাম কবীর খান। �দখ�ল
আর নাম �ন�ল তৎ�ণাৎ চক �দ ইি�য়ার শাহ�খ
খা�নর কথা ম�ন প�ড় যায়। কবীরআর সুমনা একসা�থ
পড়�ত এ�স�ছ।আর �ায় িতনবছর �থ�ক ির�লশ�ন
আ�ছ।অমর �কা�না উ�র না �দওয়ায় চা�য়র কা�প
�শষ চ�মকুটা িদ�য় কাপটা নািম�য় বলল "এবার প�ুরাটা
খু�ল বল�তা ব�ু"

কবীর ও বল�লা আ�র �কা�না সমস�া হ�য়�ছ িন�ই
নাহ�ল এমন �কন বল�ব হঠাৎ ক�র। মন খারাপ কিরস
না িঠক হ�য় যা�ব সময় �দ ও�ক।আর পার�ল �খাঁজ
কর িক হ�য়�ছ এমন। কবী�রর কথা ��ন �খাঁজ িন�ত
�গল অমর। হ�াঁ যা স��হ ক�রিছল িঠক তাই। সব
�সাশ�াল িমিডয়ায় �ক ক�র �র�খ�ছ ও�ক। �ফান ও
ডাইভাট� করা। �কা�না ভা�বই ক�া� কর�ত পার�ছনা
নয়�নর সা�থ। খুব কা�া �পল অম�রর। িঠক �সই
সম�য়ই �ফসবু�কর �নািটিফ�কশন �দখ�লা। খুল�তই
��� ির�কা�য়� টা �দখ�লা অমর।আশাবরী িম�।
শাড়ী পড়া �পাজ িদ�য় একটা ��াফাইল িপকচার



লাগা�না। �দখ�ত এক কথায় সু�রীই বলা চ�ল।
এক�দখা�তই নজরআট�ক �গল অম�রর। িকছ���নর
িন��তা। ��� ির�কা�য়�টা �পি�ংই প�র থাক�লা।

�ক�ট �গল পাঁচ পাঁচটা মাস। বদ�ল �গল ভা�লাবাসার
মা�ন। �থম �থম িকছ� িদন িবিভ� �সাশ�াল মাধ��ম
কথা চ�লিছল। িফির�য়আনার অ�নক রকম �চ�া
ক�রিছল অমরদীপ। িক� নয়ন �তা �সই এক�ঁ�য়, আর
�জদী। তাই ও�ক িফির�য়আনা স�ব হ�য় ও�ঠিন।
যিদও মাস দ�ুয়ক হ�লা সবরকম �যাগা�যাগ এ�কবা�র
ব� ক�র িদ�য়�ছ নয়ন। যিদও িকছ� িদনআ�গই খবর
��নিছল অমর, �য নয়ন নািক নত�নভা�ব ���ম প�ড়�ছ
ওর ক�ল�জরই �কা�না এক �ছ�লর সা�থ। তবুও িঠক
িব�াস ক�র উঠ�ত পা�রিন।

আশাবরী িম�। ইংিলশ অনাস�। �বথুন ক�লজ।
কলকাতা। বািড় িশিল�িড়। বািড়�ত থা�ক বাবা মা ও
�ছাট ভাই।আশাবরী থা�ক �হা���ল। মাস িত�নক
কথাবাত� া অ�নক দরূ অবিধ এিগ�য় �গ�ছ। কথাবাত� ার
মা�াটা এতটাই �য ধী�র ধী�রআকষ�ণটা আ�রা গভীর
হ��।

ভা�লাবাসা িক ি�তীয় বার হ�ত পা�র? এইভাবনাটা



ইদািনং খুব ম�নআসিছল অম�রর। ওর বারবার ম�ন
হি�লআশাবরীর সা�থ ওর স�ক� টা িদন িদনআ�রা
গভীর হি�ল। িক� নয়ন�ক�তা ও �কা�নািদনও ভ�ল�ত
পার�বনা। মা�ঝ মা�ঝ িন�জই �কমন একটা �দাটানায়
প�র যায় ও।

আশাবরী �ম�য়টা খুব িম��ক। সব িকছ� �শয়ার ক�র।
ওর প�ুরা�না সব কথা, সব িকছ�।অমর ও সব িদক
�থ�ক খুব সাহায� করার �চ�া ক�র। িক�আবার নত�ন
ক�র ির�লশন কথা ভাব�ত পা�রনা অমর। ভা�লাবাসার
�� হ�য়িছল নয়ন�ক িদ�য়আর �শষ ও হ�ব ও�কই
িদ�য়, �সিদন এটাই বলিছল কিবর�ক। কিবর ও�ক খুব
বা�জ ভা�ব কথা �শানা�লা। "শালা, ত�ই থাক �তার ��
লাভ িন�য়। ওইিদ�ক �তামার কিলজা অন� �ছ�লর সা�থ
গলা লাগায় ঘ�ুর �বড়া��। ওর যিদ িকছ� যায় না আ�স,
ত�ই ক�ান শালা িন�জর লাইফ খারাপ করিব। এত �বাকা
িক ক�র হয় �কউ?" কথা ��লা ��ন খুব খারাপ
�ল�গিছল অম�রর িক� খুব একটা ভ�ল�তা ব�লিন
কিবর।আর তাছাড়া ও িন�জও খুব িডসটাব� িছল।
কারই বা ভা�লা লা�গ িন�জর �চা�খ িন�জর ��িমকা�ক
অন� �ছ�লর সা�থ ঘরু�ত �দখ�ত। তাও িন�জ�ক
ক��াল ক�র রা�খ কবীর।আর �কউ না বুঝুক



কবী�রর ক�টা খুব ভা�লা ভা�ব বুঝ�ত পা�র অমর।
জীবন অ�নক িকছ� �দিখ�য় িদ�লা ও�ক বা ও�দর�ক।
িক�আজ ম�ন হয় "লাভ ক�ান হ�া�পন �টায়াইস।"
হঠাৎই �ফানটা �ব�জ উঠল অম�রর। �ফা�ন নাম ফু�ট
উঠ�লা আশাবরী। (চল�ব)



জীবন �যন �চনা

িফর�দৗিস �বগম

িছলাম একিদন খুবই �ছাট,

হলাম এক িদন অ�নক বড়, �ধু র�য় �গল -

মাঝখা�ন, �িৃতট�কু

এ�স প�ড়�ছ �য ঝড়ঝাপটা,

বষ�া, বন�া,দ�ুয�াগ ৷

িকছ� �প�য়িছলাম

যা আঁক�ড় ধ�রিছ,

িকছ� হাির�য়িছ যা ভ� �ল �গিছ ৷

�ধু র�য় �গল-

িকছ� ব�থা িচরত�র,

সুখ এ�সিছল হাির�য় �ফ�লিছ,

দঃুখ এ�সিছল

িন�জ দরূ হ�ত �চ�য়িছ ৷



জীবন টা �যন ব�ড়াই এ�লা�ম�লা,

িকছ� হািস, িকছ� ব�থা-

িমিল�য় রয় একাকার ৷

িকছ� �িৃত �চনা মখু

আজও ভা�স �চা�খ,

যা হাির�য়িছ

এই এ�লা�ম�লার মা�ঝ ৷

জীব�ন সুখ �য

আ�সআবার চ�ল যায়,

�সই সু�খর মা�ঝ হাজা�রা

�িৃত র�য় যায় ৷

আর দঃুখ এ�স �য সুখটা�ক

িছিন�য় �নয়,

তার মা�ঝ িকছ� ব�থা ব�য় যায় ৷

যা িচরত�র মলীন হ�য় বয়,

এটাই �য �চনা জীবন,



যা সুখ দঃুখ িম�ল িম�শ,

একাকার হ�য় বয় ৷

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



মন খারাপ

পিল �ঘাষ

আজআকা�শ চাঁদ উঠ�ব �তামার অ�প�ায়।

আিম অবাক নয়�ন নয়ন জ�ুড় �ধু �চ�য়িছ ত� িম ি�য়
আস�ব ব�লই।

আজআমার ম�নর দয়ুা�র এ�সা ি�য় সকল �কার
িনরাপ�া িনি�ত ক�র।

আমার মন খারা�পর রা�ত �তামার মার অ�প�ায়
এখা�নআিম একলা আকাশ �দিখ।

জা�না ি�য় ত� িম আস�ব ব�লইআকাশ �মঘলা বৃি�
এখনও হয়িন ।

এখ�না পয�� �কা�না িকছ� বল�ত িগ�য়ও ত� িম ি�য়
ভাব�ছা �ধু দিৃ� আকষ�ণ ক�র।

এিক �তামার আজ�কর সূ�য�াদয় �থ�ক সূয�া� �শা�
�� ��লা।

িকছ� বু�ঝ ওঠার আ�গইআিম �ধু �চ�য়িছ �তামায়
জান�ত।



আিমআিছ �তামার অ�প�ায় থাক�বা �দখার সু�যাগ
�প�লই �দখ�বা �তামায় হাজার হাজার তারার মা�ঝ

এক �কতারা ��প শতবার।

আিম এখন মন খারা�পর রা�ত সু�র সুর িমিল�য় গাইিছ
এক দঃু�খর গীত।

আমার �িৃত ��লা আমায় উপহার িদ�ত এিগ�য়আ�স
আঁধার রা�ত ঘমু আ�স না মন খারা�পর গভীর ঘ�ুম।



�চাখবিৃ�

িব�িজৎ �ামািণক

আকাশ ভরা বৃি�র শ�� �তামার নািক ঘমু আ�স!

তবু �চা�খর বৃি��তই ছ� �ট�ছআমার সম� ঘমু!

হঠাৎ বৃি�র নামা জ�লর বু�ক কা��জ �নৗ�কা �দব ছ� �ড়!

দইু ম�নর িক�লািমটা�রর দরূ� �দব ঘ�ুচ িবল�ণ।

আমারও পাঁজ�রর নী�চ নািক একটা �দয়আ�ছ!

মহাকাল �থ�ক �প�য়িছ যত িবশ�ৃলার িনব�াসন!

আঘাত-িবষ�তায় থা�ম�ািমটা�রর পারদ ছ�ঁ �য়�ছ,

'কা�ার �রাল' নািক 'বৃি�র সুর' �ক জা�ন তা িবচ�ণ!

�ভজা �গালা�পর গ� কৃ�প��র িবদঘটু অ�কা�র
থম�ক!

�সাঁদা মািটর �া�ণও কী অ��ত িবরি�র চ��হণ!



�যখা�নই থািক দ�ূরর বারা�ায় িব���দর বি��ত এ�ঁট,

�ধু �দয় জা�নআমার-

ভা�লাবাসা আ�ছ �তামার জন� সব��ণ।

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



ছিব ও ভাবনা

আবছায়া...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ





পরমাণু কিবতা

��

ছ�নীল

�� �ধু �� �দ�খ এই মন...

�� িন�য়ই �ক�ট যায়-

সারাটা জীবন।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 িনউিজল�া� এআততায়ীর �িল�ত হত ৪০, অ��র
জন� র�া �প�লন বাংলা�দশী ি��কটাররা।

 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 ৩-২ এ িজ�ত
িনল অ��িলয়ার।



আট� গ�ালাির



অনন�া�ী রায়



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 – িনিমশা �ঘাষ



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 ৮০ 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�া

মুলা িদ�য় �ছাট পিুট মাছ

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক

উপকরণঃ �ছাট পিুট মাছ ২৫০�াম, মলুা কুিচ ১কাপ,
�পয়াজ কুিচ ১/২কাপ, কাচাঁ মিরচ ৫-৬িট, আদা বাটা
১চা- চামচ, লবন ও হলু�দর �ড়া পিরমান ম�তা, �তল
আপনার চািহদা অনুযায়ী।



�ণালী: �থ�ম মাছ ��লা�ক ভাল ভা�ব পির�ার ক�র
িন�ত হ�ব এরপর মলুা কুিচ কুিচ ক�র �ক�ট িন�ত হ�ব।
�তল, মলুা, মাছ এবং বাকীসব উপকরণ ��লা�ক
একসা�থ মািখ�য় চ�লায় বিস�য় িদন। ঢাকনা িদ�য় �ঢ�ক
আ��-আ��জাল িদ�ত হ�ব। ৫িমিনট দ�ম রাখার পর
ঢাকিন খু�ল এক কাপ পািন িদ�য়আবার �ঢ�ক িদন।
পািন �িক�য় �গ�ল নািম�য় �ফলুন।



বস� এ�স �গ�ছ...

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


