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ফিড়ং কথা
বস��র �াণ �পির�য় এখন �ী��রআগম�নর
অ�প�া। ইিতম�ধ�ই স�� হ�য়�ছ বস� উৎসব। �সই
সা�থ উ�াপ বাড়�ছ পির�ব�শর।আ�গর ম�তাআর
�ািয়� �নই ঋত�রাজ বস��র। তাই এখনআর
�কািক�লর কু�তান �শানা যায় না আ�গর ম�তা।
সবিমিল�য় সািব�ক এই পা�� যাওয়া�ক �ীকার ক�র
িন�তই হ�বআমা�দর। গাছ কাঁটা যা�� চারিদ�ক,
জ�ল এখন �পা�িরত হ�য়�ছআবাস�ন। পির�ব�শর
পা�� যাওয়া �যমন �ভাব �ফ�ল মানব জীব�ন তার
�থ�কও �বশী আঘাতআ�স মানু�ষর মানিসকতার
পিরবত� �নর ফ�ল।ফ�লআগামী �জ� ধািবত হ��
এক অজানা অ�চনা প�থ। তবু ভা�লা মানিসকতার
মানুষ এ�কবা�র হাির�য় যায়িন এই পিৃথবী �থ�ক তাই
এখ�না ভা�লাবাসা িবদ�মান।



অন� বস��র �কউ

�ব�জ�ািত সরকার

যখন িঝরিঝরআমলকী ব�ন

দিখনা বস��র বাতাস বয়,

আর �দালা লা�গআ�মকুু�ল

মাদার গা�ছর তলা ছায় র� ব�ণ�।

দ�ূর-কা�ছ �কা�না ক�ত� �ঝাপ

�ড�ক ও�ঠ বস��র �কািকল,

আর িব�ক�লর �রাদ �ম�খআিবর

�কৃিত জানান �দয় বস��র মাধুরীর।

যখন �ী�আগমনী দপু�ুরর �রৗ�কা�শ

ছ� �ভ�সআ�স �া� িঝঁিঝঁর ডা�ক।

তখন যিদ ত� িম �কািকল সু�রর ���ম

দি�ণ জানালার পা�া �খা�লা।



�দখ�ব অন� বস��র �কউ

বািড়�য় হাত দাঁিড়�য়আ�ছ এখ�না।

�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।



মধ�রাি�

পাথ� চ�বত�

��মহীন ��রা মধ�রা�� ব� �বপ�রায়া।

ছ��ট �বড়ায় �কান �চনা অ�চনা িব�পা�র,

নত�বা অ�ািলকার ফাঁক�ফাক�র।

�কান এক িনজ�ন �া��র, িন��প,িনম� হ�য়।

ন���র বু�ক �যন অযািচতআলাপ�ন।

�� ত� িম আমার িনভৃত ��মহীন �বদনা।

��মহীন ��রা তাই �তামার �ীতদাস।

জীব�ন য�নার �খলা িনম� হ�ব �া� হ�ব।

তবুও �তামার �ীতদাস হ�য় যাব �হ �ীতদাস হ�য় যাব
�হ।



��প�ুষ

নািহদা

আমার ব�িদ�নর ই�� �য এক চশমা-আঁটা �ব�ম�কশ
�ব�ম�কশ টাই�পর ��িমক �হাক। ও�দর ম�ধ� একটা
মাদকতাআ�ছ, �কমন �যন �নশা �নশা। ও�দর ��িমকা
থাকুক তবুও একবার অ��র অনুভব কর�ত চাই।
সামিয়ক টানআন�ত চাই। ওই চশমা-আঁড়া �চা�খর
একটা িবষা� চাউিনআ�ছ, �যটা বরাবরআমার টা�ন।
�স যখন িসগা�রট ফঁুক�বআিম তা�ক দ-ুএকটার �বশী
�খ�ত না করব। চশমাটা না প�র �ব�রা�লও বকব ক�ষ।
তার যিদ ��িমকা থা�ক ত�ব বারণ স��ও চাইব, �ধ�য়
যা�বা বারবার। সামিয়ক টান �য�না অ�তআ�স। �স
বুঝুকআরও এক অ��িমকা তার সত�বতী হওয়ার
জন� ব�াকুল হ�য়আ�ছ। রহস� উদযাপ�ন সািমল হ�বা
আিম তার সা�থ। �স যখন কড়া �চা�খ শাস�নর সু�র
তাকা�বআমার িদ�ক, আিম �যন সুধারস পান করব
তা�তই। পাগল হ�য় যা�বা তার জন�। রা�ায় রা�ায়
ঘরু�বা। চািরিদ�ক �যন �ধুই �সই �চাখ।



ত�ব িদ�নর �শ�ষ বা��ব কাউ�ক যিদ এমনটা িহ�স�ব
নাইবা �পলাম, ত�ব ��� এমন প�ুষ �দখ�ত চাই
�িতিদন।অন��কউ যিদ ভা�লাবাসার মানুষ হয়, তবু
ম�নর �কা�ন এক গভী�র �সই ��ালু �জিদ কড়া
�চা�খর চশমা-আঁটা �কা�না এক �ছ�লর অ�প�া�ত
থাক�বা আিম �রাজ।

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



অপমান

স�ত��নাথ পাইন

যা�ক কর�ছা অপমান

�ক�ড় িন�য় মান স�ান

অকথা কুকথায় ভরা�ল যা�র

�সই �তামা�র �ন�ব �কা�ল �কা�র

যারা আজ নানা অিছলায়

তার উ���শ� কুৎসা ছড়ায়

�বাঝা�ব তা�দর�ক প�র

য�ব তা�দর সকিল হারায়।।



পণূ��াি�

ঋিষ�ত �গা�ামী

অিফস �থ�কআজ�ক তাড়াতািড় �বর হ�য়�ছ
�ভ।িন�জই জা�ননা হঠাৎ �কনআজ মনটা িবষ� হ�য়
প�ড়�ছ।এত বড় �কা�ািন�তআজ চাকুির রত িক�
কীআ�য� তার এতট�কু �ধ�য�� কুলা�লা না আ�রকট�
অ�প�া করার।�ধু টাকা�ক যারা ভা�লাবা�স তা�দর
এরকম ই হয়।এসবআকাশপাতাল ভাব�ত ভাব�ত
কখন বািড়�ত এ�স প�ড়�ছ �খয়াল ই ক�রিন
�ভ।"�তার আজ�ক হ�য়�ছটা কী বল�তা?"মা�য়র ���
সি�ত �ফ�র �ভ র।"না মা কী আবার হ�ব ।আস�ল
একটা কা�জর কথা ভাবিছলাম তাই িচি�ত
িছলাম।"মা�ক বলা হল িঠকই।িক�আসল কারণ টা�তা
জা�ন তার মন।আজ িতয়াসার জ�িদন।দইু বছর ধ�র
জ�িদ�ন তারা �দখা ক�রনা। এই জ�িদ�ন �কা�না
উপহার িন�ত চাইত না িতয়াসা।বল�তাআজ�ক
সারািদনটা �ভ র সা�থ কাটা�নাই তার কা�ছ সব�চ�য়
বড় উপহার।"�ক জা�ন পাগলীটা আজ ওর কথা ভাব�ছ
িকনা।না না নত�ন সংসার হ�য়�ছ তার িব�বান �ামী�ক



�ছ�ড় কার কথা ম�ন পড়�ব তার?"তাি���লর হািস
�হ�স ও�ঠ �ভ।এত ঘণৃা তার ম�ন িতয়াসার �িত তবুও
�কনআজ বারবার ম�ন পড়�ছ তার কথা বু�ঝই উঠ�ত
পার�ছ না �ভ।

িব�ক�ল বাজার করাটা সিত�ই িবর� লা�গ
�ভর।সারািদন অিফ�সর কা�জর চা�পর পর ব�ু�দর
সা�থআ�াটাই তা�ক ভীষণ টা�ন।বাজার ক�রআজ
আ�ায় না িগ�য় �ভ বস�লা রা�ার ধা�রর একটা
�দাকা�ন।িঠক ক�র �ফল�লা ম�ন ম�নআজ সারািদন
যা ক� �প�য়�ছ �স তাআর ম�ন কর�ব না ক��না।
আজ চা�য়র পর িসগা�র�টর �ধাঁয়া র সা�থ তার
িচ�াটাও �বর ক�র �ফল�ব মন �থ�ক।"কী�র
ব�াটা!পা�াই �নই।কলকাতা �ছ�ড়িছ চার বছর কিদন
�ফান ক�র �খাঁজ িন�য়িছস শালা?�য এই রিনটা �বঁ�চ
আ�ছ না ম�র �গ�ছ?"চম�ক তািক�য় �ভর �চাখ
দ�ুটা�তআন��র জল চ�ল এল।�ছা�টা�বলার ব�ু�ক
বু�ক জিড়�য় ধরল �ভ"না�র ভাই কা�জর চা�প
�যাগা�যাগ হয় না িক� িব�াস কর ভাই �তা�ক এক
মহু� �ত� র জন�ও ভ�ল�ত পাির না।"�ভ র কথা �হ�স
উিড়�য় িদ�ত িদ�ত রিন বল�ত লাগল"ধুর শালা।এত
ভ�তা কর�ত হ�ব না।চল।একটা সার�াইজ



আ�ছ।...আ�র দাঁিড়�য় রইিল �কন? চল।"হাত ধ�র
টান�ত টান�ত িন�য় �গল রিন।

�ভ�ক িকছ� বলার সু�যাগ না িদ�য়ই টান�ত টান�ত
সুভাষ �মা�রর সাম�নর পা�ক� িন�য় �গল রিন।"�ন
সামলা শালা।এমন এক একটা কা� কিরস �তারা।
আ�র হা ক�র দাঁিড়�য়আিছস �কন?" "আ�র ভাই
এখা�ন �কন িন�য় এিল?"উৎসুক �ভ রআ�রা িকছ�
কথা বলার আ�গই সাম�ন এ�স দাঁড়াল তার �সই
এতিদ�নর চাপা য�ণার কারণ িতয়াসা।�চাখ রা�গ
অি�বণ� ক�র িকছ� বলার আ�গই রিণ ব�ল
উঠল।"��কা�পর কথাটা আমা�ক জানা�ল কী হত?এই
�ম�য়টা�ক �দ�খিছস?�তার জন� অ�প�া ক�র
আ�ছ।�তার ভা�লার কথা �ভ�ব�ছ এতিদন
�ধু।"আ�মণা�ক িকছ� বল�ত যাওয়া �ভ�কআট�ক
িদ�য় রিন বলল"িতয়াসা িকছ� বল।�কা�না ভয় �নই
�তামার।"

খুব ধী�র ত�ব দঢ়ৃভা�ব িতয়াসা ব�ল চলল"অ�নক
য�ণা আর অিভমানআমার জন� আ�ছআিম
জািন।আিম িকছ� বল�ত চাই যা �সিদন বলা স�ব িছল
না।আমার িচ�া আর ক�ািরয়া�রর িচ�া ত� িম দ�ুটা এক



জায়গায় িন�ত পারিছ�ল না।িক� �তামা�ক বল�ল ত� িম
ছাড়�ত না আমায়।তাই আিম ক�ঠার ভা�ব ম�ুই এ িব�য়
হ�য় যা�� ব�ল একটা চাকির িন�য় চ�ল
িগ�য়িছলাম।�ভ�বিছলাম ত� িম জব পাওয়ার পর �তামার
সা�থ �দখা করব।ত� িম জব পাওয়ার এক মাস হ�য়
�গ�ছ।যিদ চাও �হণ কর�ত �তা �কা�রা না হ�লআিম
ম�ুই িফ�র যা�বা।"সাম�ন এ�স হাত ধ�র এক ঝটকা
�ট�ন িন�জর কা�ছ িন�য়আ�স �ভ"এভা�ব ক� িদ�য়
ত� িম... " "যিদ এই ক�টা না �প�ত তাহ�ল �তাআজ�কর
এইআন�টা �প�ত না।আিমও �পতাম না আজ�কর
আন�টা।তাই �সিদনআমার বুক �ফ�ট �গ�লও মখু
�ফা�টিন।" "আর এই ভা�লাবাসা র মান অিভমান ত�াগ
আ�ত�া�গর সা�ী আিম।আর �সই কার�ণই ম�ুই �ত
আমার সা�থ �দখা িতয়াসার।"হাস�ত হাস�ত ব�ল চ�ল
রিন।�ভ িকছ� বল�ত যাি�ল হয়�তাবা রিন থািম�য়
িদ�য় ব�ল "�না ফম��ািলিট।চল �বটা পািট� �হাক।চল
�হাক পািট�।"



�থম �দখা বৃি�র জেল

দীপ�জ�ািত গা�লুী

পব�-৭

(গত সংখ�ার পর...)

I carry your heart with me (I carry it in

my heart)i am never without it(anywhere

I go you go,my dear; and whatever is done

by only me is your doing,my darling)

I fear

no fate(for you are my fate,my sweet)i want

no world(for beautiful you are my world,my true)

and it's you are whatever a moon has always
meant

and whatever a sun will always sing is you

�লখা �শষ হওয়ার সা�থ সা�থ �চাখ িদ�য় দু �ফাঁটা জল
কাগ�জ এ�স পড়�লা। একটা সময় িছল যখন নয়ন
�হায়াটসআপ এ এসএমএস কর�তা "ওই পাগল �শান



এই �যআমার হাট� টা �তা�ক িদলাম য� ক�র �র�খ �দ।
�দিখসআবার হাির�য় �ফিলস না তাহ�ল িক�আমার
হাট� অ�ন�র হ�য় যা�ব।" অমর ম�ন ম�ন বলল "নয়ন �র
�তার হাট� টা �তা এখন ওআমার কা�ছইআ�ছ �র।
��কআপ এর সময় �ফরত িনস িন। এখন নত�ন
ভা�লাবাসা �ক �কান হাট� িদিব?" কত �চ�া কর�ছ তাও
ভ�ল�ত পার�ছনা নয়ন�ক। িক� বা�ব�ক মান�তই হ�ব।
ভ� �ল �য�তই হ�ব ও�ক।

আজতাই একদম মনি�র ক�র িন�য়�ছ �যআশাবরী
�ক জািন�য় �দ�ব ও�ক অমর ভা�লা�ব�স �ফ�ল�ছ।
আ�দৗ িক সিত�ই ভা�লা�ব�স �ফ�ল�ছ? তাহ�ল �কন
বারবার নয়�নর কথা ম�ন প�ড়। িক� ম�ন পড়�লও িক
ও �তাআর িফ�রআস�ব না। ওর পিরবার ভা�লা �চা�খ
�নয়িন স�ক� টা, তাই হয়�তা ওর কা�ছআর উপায়
িছলনা। িবিভ� িচ�া �িতিদ�নর ম�তাআজ ও
আসিছল ম�নর ম�ধ�। িঠক তখনই �ফানটা আস�লা।
ি��ন নাম �ভ�স উঠ�লা অ�হনিজতা। িন�য়ই �কা�না
সুখবরআ�ছ।অ�নকিদন �থ�কই স��হ করিছল
হয়�তা অ�হনিজতাআর অ�রী�শর স�ক� টা একটা
���বল পিজসন পা�ব। �সটাই হয়�তা হ�ব। ভাব�ত
ভাব�ত �ফানটা কা�ন লাগা�লা অমর।



"অমর �দখনা একট� অ�রীশ�ক �ফা�ন পাস িকনা। িক
হ�লা িঠক বুঝ�ত পারিছ না। কাল রাত �থ�ক
�হায়াটসআপ �ফসবুক সব িকছ��ত �ক ক�র �র�খ�ছ।
আজ �ফা�নও �ক ক�র িদ�লা। িক বল�ত চায় ও।
স�ক� রাখ�ত চায়না। ব�ল িদ�লই �তা পা�র। �ক
ব�লিছল ও�ক চার পাঁচ িদ�নর ির�লশন এআস�ত।"
িঝনুক মা�ন অ�হনিজতার গলাটা �কমন ধরা ধরা
�নাি��লা। খুব �কঁ�দ�ছ �ম�য়টা।অমর "দাঁড়া �দখিছ
িচ�া কিরস না" ব�ল �র�খ িদ�লা। এমিন�তই প�ুরা�না
কথা ম�ন �থ�ক সরা�ত পারিছ�লানা। তারম�ধ�
আজ�কই অ�রীশ �ক ঝা�মলা �� কর�ত হ�লা।
কাল�ক �য িকভা�ব ��পাজাল টা �দ�বআশা�ক।

আশাবরী�ক ��ম ��াব �দওয়ার অ�নক বছর �ক�ট
িগ�য়�ছ। ���ত একট� �দা�নাম�না ক�রিছল িক� প�র
রািজ হ�য় িগ�য়িছল।আরআজ�ক ছয় বছর পরও
একসা�থ ওরা। এটাই হয়�তা �� লাভ বা সিত�কা�রর
ভা�লাবাসা।

আজসকা�ল ঘমু �ভ�ঙিছল �ফানটা�ত। �ফা�ন যা যা
�ন�লা �সটা �শানার পর �য িক কর�ব বুঝ�ত পারলনা
ও। মা� একবছর হ�য়িছল চাকিরটার আর এরম�ধ�ই
িব�দশ। বািড়�ত জানা�নার পরই �ফান করলআশা�ক।



আর যাই �হাক, আজ�কঅমর �যখা�নআ�ছ �যই
জায়গায় আ�ছ সবটাই আশার জন�। সব সময়ই ও�ক
অনু��রণা িদ�য় এ�স�ছ। ওর সব িকছ��ত ও�ক সমথ�ন
ক�র এ�স�ছ।

আশা �ফান ধর�তই সবটা খু�ল বলল ও�ক।আশা খুব
খুিশ। িক� ওর গলাটা �কমন ধরা ধরা লাগ�লা।আশা
িজ��স কর�লা "কতিদ�নর জন�?" অমর বলল "িতন
বছর।" আশা বল�লা "এতিদন! আ�াআিম অ�প�া
করব। �দিখসআবার অন� কাউ�ক পছ� ক�র
�ফিলসনা �যন ওখা�ন।" অমর বল�লা "ধুর পাগিল!
এরকম �কন বলিছস? �তা�ক �ছ�ড় যা�বা �কাথায়?
িতন বছর পর িফ�র এ�সই িব�য় কর�বা আমরা। িক�
আমার �তা প�রর স�া�হ �াইট। তারআ�গ িক একবার
�দখা কর�ত পাির?" আশা �কমন একটা ঘাব�ড় িগ�য়
বল�লা "না না তার �কা�না দরকার �নই। িফ�রআয়
তারপর �দখা কর�বা।" অমর অ�নকবার ব�লিছল িক�
মান�লাই না আশা।

এক স�াহ পর,

এয়ার�পা�ট� �য এতব�ড়া একটা চমক রাখা থাক�ব
অমর ভাব�তও পা�রিন। সমপ�ন, �িত, অ�রীশ,



অ�হনিজতা সবাই এ�স�ছ।অমর বলল "�দ�খ �য িক
ভা�লা লাগ�ছ �তা�দরআিম ব�ল �বাঝা�ত পার�বা না।
িঠক এমন টাই �তা চাইতাম। সবাই একসা�থ থাকিব
এভা�বই। িব�দ�শ যাবার পর �যনআর ঝা�মলা
সামলা�ত না হয়আমা�ক।আর িফ�র এ�সই �যন দ�ুটা
িব�য়�তআন� কর�ত পাির। সাবধা�ন থািকস।" এত
আন��র মা�ঝওআশা�কআজ খুব িমস করিছল
অমর।

�দখ�ত �দখ�ত �াই�টর সময় হ�য় �গল। বািড়র
সকল�ক িবদায় জািন�য় �াই�টর �চিকং এর িদ�ক
এিগ�য় �য�ত �গল।আর িঠক তখনই অ�রীশ বলল
"আজ�কর িদ�নর খবরটা যিদ নয়ন জান�তা খুব খুিশ
হ�তা।" অম�রর মাথা কাজ করা ব� ক�র িদ�লা। বু�কর
ম�ধ� হাজারটা হাত� িড় �যন একসা�থআঘাত কর�ত
�� কর�লা।অ�রী�শর কথাটা কা�ন বাজ�ত থাক�লা।
ওর শরী�রর অ� �ত�� সব িন�ল হ�য় �গল। �চিকং
এর পর ও উ�ঠ বস�লা ���ন। �ছাট �থ�ক �� িছল ওর
���ন চ�ড় িব�দশ যা�ব।আজতা পরূণ হ�ত যা��।
যতটা আন� ও উ��জনা ম�ন িছল সবটা �যন �কমন িফ�ক
হ�য় �গল একটা কথায়।অমর ব�স রই�লা জানালার িদ�ক
�চ�য়। ��ন উ�ড় চল�লা। (আগামী সংখ�ায় সমাপ�)



�� �দিখ

অপ�প পাল

আিম অবুঝ,

কখ�না ভালবাসার মা�ন বুিঝিন

আিম অসৎ,

তাই ভা�লাবাসা চাইিন-

ত�ব, ভ� �লর মা�ল িদ�ত হ�য়িছল �সিদন

�যিদনআমার হা�ত দিুট �গালাপ িছল �তামার িদ�ক
�চ�য়,

অথচ ত� িম �ভ�ব িন�ল অন� কাউ�ক �দবার জন�
এ�নিছ।

িব�াস �তামার কখ�নাই হয়িন-

আিম ভালবাসা হাির�য় বু�ঝিছ,

আিম ক� স�য় �কঁ�দিছ,

আিম বুক ভািস�য়িছ �ধু �তামার কথা �ভ�ব।



িক� হায়! িনয়িত- আমায় �ব�ছ িনল,

�তামার �থ�ক দ�ূর সির�য়।

আজঅযথাই �� �দিখ �তামা�ক িন�য়

আশার বালুচ�র।

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

উ��খ ক�ন �নট ফিড়ং �গ।



সম�য়র দিলল

দীপক গ��াপাধ�ায়

সম�য়র প�থ ��

হামা িদ�য় চলা।

সম�য়র ভাষা ��ন

�শখা কথা বলা।

সম�য়র হাত ধ'�র

পা�য় পা�য় হাঁটা।

সম�য়র পাঠ িন�য়

তকমা �স সাঁটা।

সম�য়র িসঁিড় িদ�য়

তরতর ওঠা।

সম�য়র উ� বা�য়

রিঙন ফুল �ফাটা।



সম�য়র তা�ল তা�ল

ছ�ময় গিত।

সম�য়র কড় ��ন

পাওয়া লাভ �িত।

সম�য়র ��া�ত �ভ�স

জীবন �ষালকলা।

সম�য়র িনঃ�শ�ষ

অি�ম চলা।।



মন খারাপ

পিল �ঘাষ

মনখারা�পরআর এক নাম নািক িন�চাপ ?

আ�গর ম�তাই ম�ন �মঘ জ�ম�ছ; িক� নয়�ন তাঁর অ�
�নই ;

তাঁর �মঘলা দপুর কা�ট �� ম�ন ক�র ;

ব�ুরা সব ব�ল যখন �কমন ক�র কাট�ছ �তামার
সারা�বলা ;

�মঘ জমা ম�নই কাট�ছ ভালই তাঁর িদন ।

হঠাত �কমন �যন তাঁর মনখারা�পর পালা ।

�দ�খ যখন অবাক হ�য় �� দ�ুচাখ �ভা�র ;

সাম�ন তখন এিগ�য় �স চ�ল �ভজা মািটর গ� �ঁ�ক ।

হঠাৎ �স অবাক হ�য় অবাক নয়�ন �দ�খ ;

����লা ভাস�ছ �যন নয়ন তারার �ব�স ;

ম�নর মা�ঝ কখন �য তাঁর �� �দয় নাড়া



কখন �য �স হ�ব অ�নক তারার মা�ঝ �ছা� �বতারা ;

িদ�নর �শ�ষ রাতিট যখনআ�স �� ��লা ভাস�ছ
তখন �পঁজা ত� �লার �ব�শ ;

�পঁজা ত� �লা বল�ছ তাঁ�ক হাতছািন িদ�য় �ড�ক ;

অ�নক �তা িদন হল এবার ত�ব এ�সা আমার ম�ধ� ।।



আই�নরআয়না

িবকাশ দাস (িব��)

আইন ত� িম িক �বাবা পাথর?

না �শাষক ত� িম ?

আিম �� ;

তাই িক �শািষত ?

বুিঝ না কখন �তামার িক �প ,

কখনও কপূ��রর ধূপ

আবার কখন চ�প!

হঠাৎ �দিখ �জ�া �িসং !

তারপর শা� ,

আবার �দিখ জল�ঘালা

গাধার জল।

সব বুিঝআইনআর র��কর ধারা�ত ?

িক জািন �তামা�দর সংিবধান !



আমরা �তাআবার ওসব পড়�ত পািরনা ,

পড়�লও �তা প�ক !



ছিব ও ভাবনা

কািন�ভাল...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ





পরমাণু কিবতা

��মজাল

ছ�নীল

�তামার �চা�খর ��মজা�লআট�ক থািক �যন-

ভা�লাবাসায় জড়াই আিম ত� িম �বা�ঝানা �কন?

পরমাণু কিবতার িবভা�গ যিদ িন�জর �লখা �দখ�ত চান

ত�ব দইু/চার লাই�নর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 ঝ�ড়-জ�ল িবপয��আি�কার �দশ �মাজাি�ক।

 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।

 আইিপএল এর স�ূণ� ি�য়াসূিচ �কািশত হল।

 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 ৮১ 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�া

িড�মর কাির

পািঠ�য়�ছন- ��য়সী বিণক



উপকরণঃ ১) �স� িডম ৪িট ২) �পঁয়াজ কুিচ ১ কাপ ৩)
�পঁয়াজ বাটা ২ �টিবল চামচ ৪) আদা ও রসুন বাটা ১ চা
-চামচ ৫) দারিচিন ২ ট�করা ৬) এলাচ ২িট ৭) হলু�দর
�ঁ�ড়াআধ চা-চামচ ৮) মিরচ �ঁ�ড়াআধ চা-চামচ ৯)
ট�ম�টা কুিচ ১/২ কাপ ১০) �তল ��য়াজনম�তা ১১)
লবণ �াদম�তা ১২) জল ১ কাপ ১৩) মরুিগর িকমা
অথবা রা�া করা মরুিগর মাং�সর িমিহ কঁুিচ।

�ণালী: �াইং প�া�ন ২ �টিবল চামচ �তল িদ�য় তা�ত
�পঁয়াজ, আদাবাটা, রসুন বাটা, দারিচিন, এলাচ, হলুদ-
মিরচ �ঁ�ড়া , মরুিগর িকমা বা রা�া করা মরুিগর
মাং�সর িমিহ কঁুিচ, লবণ ও সামান� জল িদ�য় কিষ�য়
িনন। মশলা কষা হ�ল ট�ম�টা কুিচ িদন। এক কাপ জল
িদ�য় িদন। �ঝাল ফু�ট উঠ�ল তা�ক ঘন হ�ত িদন। ঘন
হ�ল তা�ত এ�ক এ�ক �স� িডম ��লা িদ�য় িদন।
িডম��লা লবন-হলুদ িদ�য় একট� �ভ�জ িন�বন । এবার
ঢাকনা িদ�য় মদৃু আ�ছ �র�খ িদন । �ঝাল এ�কবা�র ঘন
হ�য় িডম জ�ম �গ�ল (ই�� হ�ল কাঁচা মিরচ ও
ধ�নপাতা িদ�য়) নািম�য় িনন।



খাবা�রর �খাঁ�জ...

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


