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িলেখেছন- নীতা কিব, ��মআলম রা�ািন, �পন কুমার রায়,
পািখর বাসা, ভগবতী দাস, িনরিব�ু বম�ণ, আখতাির খাত�ন,
পিল �ঘাষ, ি�য়া�া কম�কার িপ�, �মৗসমুী দ�, �মায়নূ কবীর,
�বীর রায়, আনজা�ল �মা�া, ত�য় চ�বত�, লব চ�বত�,
সায়ি�তা সরকার, মৃদলু তলাপা�, জগ�ল সাঁতরা, এবং
আ�রা অ�ন�ক।

ছিব- কৃ���ু নাগ, দীপ�জ�ািত গা�লুী, সায়ি�তা সরকার।

�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর আনােগানা।
থাকেছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণু কিবতা, সু� থাকুন, ফিড়ং-
উবাচ, স�ােহর �সরা মুখ এবং ক�ােমরা-ম�ান অফ দা উইক।



ফিড়ং কথা

পা�য় পা�য় �নট ফিড়ং �পৗ��ছ �গল ৯০ সংখ�ায়। ��র অমসৃণ পথ
চলা �পির�য় �নট ফিড়ং আজ �মিহমায় িবদ�মান। ��ভ�া জানাই
আমা�দর ি�য় �লখক �লিখকা�দর। ধন�বাদ জানাই সারা িব��
ছিড়�য় থাকা �নট ফিড়ং এর আপামর পাঠক�দর। সক�ল পা�শ
থাকুন এভা�বই।অসংখ� ধন�বাদ জানাই সবাই�ক।

"�নটফিড়ং (অনলাইন) ঈদ সংখ�ার জন� �লখা পাঠা�নার আম�ণ
জানা�না হ��। �য �য িবষ�য় �লখা পাঠা�ত পা�রন:-
▪ ঈদ িবষয়ক �য�কা�না �লখা
▪ ছড়া
▪ কিবতা
▪অণগু� (২৫০ শ�)
▪ �ছাট গ� (১০০০ শ�)
▪ �ব�/িনব� (১৫০০ শ�)
▪ �মণ-কািহনী
▪ ছিব (Camera-Man-Of-The-Week)
▪ রা�ার �রিসিপ (৫০০ শ�)
N �লখা পাঠা�বন বাংলা�ত টাইপ ক�র বা ডক ফরম�া�ট Whats
App বা Mail এ
N Whats App- 7501403002
N Mail Id- netphoring@gmail.com
�লখা পাঠা�নার �শষ িদন ২৯�শ �ম রাত ১২টা।



রিব ঠাকুর সবার �সরা
নীতা কিব

�তামায় কির �ণাম

শয়�ন �প�ন জপ কির তব

গািহ �য �তামারই গান।

বা�ালী কখ�না ভ�ল�ব না �তামায়

ত� িম �য �গা �বতারা

স�ুখ, দ�ুখ, �শা�ক, �বদনা ব�থা�ত

ত� িম ছাড়া িদশাহারা।

বাংলা ভাঁড়ার পূণ� হ�লা �য

�তামার কিবতা গা�ন

�তামার �লখনী জয়�িন িদ�য়

�না�বলটাও �যআ�ন।

আজ�ভিদ�ন অ�িল িদই



�তামার চরণত�ল

�ধু �দিখ ঐ িবজয়মালািট

�দা�ল �য �তামার গ�ল।

ঠাকুর না�মর সাথ�কতা

সিত� ঠাকুর ত� িম

�তামার চরণ পর�শআিজ�ক

ধন� ভারতভ� িম।

******** * *********



আিম ভার�তর �ম�য়

��মআলম রা�ািন

বল�বা আিম সমাজ ত� িম �াধীনতা দাও

লিুক�য়আমায় ঘ�রর �কা�ণ িক খুিশ ব�লা পাও

�ক�না ত� িম আমার িদ�ক খারাপ �চা�খ �দ�খা

শরীর িন�য় গ� বানাও �নাংরা ছিব আ�কা

আিম ভার�তর �ম�য় �িতবাদআমার ভাষা

�ম�য়রা পা�ব �াধীনতা ক�ব একিট �ধু আশা

ম�নর মা�ঝ সব�দাই �� রা�খ মন

এই সমা�জ �ধুই ত�ব পু�ষ ��য়াজন

মািটর দগু�া ি�শলূ মা�র অসরুরা�জর বু�ক

ঘ�রর দগু�া কাঁ�দ একা পরাধীনতার স�ুখ

থাক�ত হ�ব ঘ�র ব�স �ম�য় ত� িম জা�ত

�কাথায় যা�ব একা একা বিডগাড� নাও সা�থ



নারীর গ�ভ� জ� হ�লা ক�তা শত শত বীর

নারী তবু কাঁ�দ আজ �তামার স�ুখ ি�র

একট� ভা�বা নারীর ত�র নারী �তামার মা

ক�তা নারী আর পা�ব ব�লা ধষ�ন য�ণা।

আমা�দর ও�য়বসাইট বা অন লাইন সং�র�ণ
িব�াপন িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন। িভিজট ক�ন
আমা�দর ও�য়বসাইট www.netphoring.com
এ.....



ফণী

�পন কুমার রায়

�তামার িবষা� িবষ �ছাব�লআধমৃত শরী�রর

�বশ িকছ�টা জায়গা জ�ুড় নীল হ�য় �গ�ছ !

হয়�তা �ব�লার মৃত �ামীর ম�তাই অ�নক ক�� িফ�র পা�ব
জীবন |

ম�ত� র �দব �দবী উ�া�স তখন �মতার দ�� িছটা�ব ফুল

আর আ�াকু�ড়র �ব�লা মৃত �ামীর লাশ খুঁজ�ত থাক�ব
দীঘার সমু� �সক�ত,

আমার শরীর িছটা�না িবষ রঙ �ম�খ �ফকা�স মৃত !

ত� িম িনদ�য় হ�ত পার িক� িন��র হ�ত চাও না |

�তামার �ছাব�ল �নই জািত ধম� �বষম�,

সব ধম� তখন এিক ঈ��রর প�থ

িন�জ�ক বাঁচ�ত ��ত �তামার হাত হ�ত



ত� িম ঘাতক হ�ত পার িক� িব�াস ঘাতক হ�ত চাও না |

রিফক, জ�ার �ক �কানিদন ব�লািন এটা �তামার �দশ নয়

ভারতমাতা �তামার আরাধ� �দবী নয় |

ত� িমই িব�ংসী �লয়, ত� িমই হাওয়া অিফ�সর ঘমু �ক�ড়
�নওয়া �দত� দানব

ত� িমই শ�া�মর বাঁিশ �থ�ক িছট�ক পড়া ভা�লাবাসায় জািন�য়
িদ�লআমা�দর ঐক�তা

জ�ল ��লর অ�ির�� �বলতর হি�ল ���াস

�ত�ড় ফঁু�ড় িছিন�য় িন�য় �গ�ল স�ু�রর বন �থ�ক অস�ুর
�কৃিত

ঈ�র তখন ঠাঁই দাঁিড়�য় হাস�লন -

পুরীর জগ�াথ মি��র,

একিট আত�ড় িশ�র কা�ার মতন িছল

�তামার আগমন বাত� া ;

যারা �কানিদন ঈ��রর নাম কী��ণ ক�রিন



তারাও কর�জা�ড় বাঁচার আকুিত -

ঈ��রর কা�ছআ� সমপ�ন ,

�তামার �মাহীন িবভস�তায়

যারা �কানিদন অ�ণ, ব�ণ,পবন�ক ভা�লাবা�সিন ,তা�দরও
কা�া ;

�িত িনঃ�া�সআ�ন শ�া

অসহায়,মৃত� �র ভ�য় ব�স থাকা স�ুখ সম�র

িদক দীগ�� দ�ুবাধ� -- �ং�সর বাত� া ;

গতকাল সব�� �ক�ড় মানুষওআজকতটা অসহায় !

******** * *********

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



িব�াস

পািখর বাসা
�দখ�ত �দখ�ত স��� �পির�য় রাত নাম�লও সিুম এখ�না বািড়
�ফ�রিন। িটউশন �তা ৫টায় ছ� িট হয় অথচ এখ�না আস�ছ
না। একরাশ িচ�া িন�য় রা�ার পা�ন তািক�য় র�য়�ছ সিুমর
মা। ইট, পাথরআর কংি��টর �তরী ম� বড় শহ�রর �চনা
মানুষ �িলর অ�চনা �প �স জা�ন তাই �ম�য়�ক িন�য় এত
ভয়।আকা�শ �চ� �মঘ, িকছ���ণর ম�ধ�ই ঝড়আস�ব।
�সই ক�ব.. �ামী গত হওয়ার পর ২ বছ�রর �ছা� সিুম�ক
িন�য় পিরচািরকা হ�য় �ঘাষবািড়�তআ�য় �নয়। বছর ৪৫-
এর �সৗ�ম� �ঘাষ। এক সরকাির অিফ�স কম�রত। �ী
প�ারালাইজড এর দ�ন শজ�াশায়ী । �সই �থ�ক সম� ভার
সিুমর মা�য়র উপর । দীঘ� ১৫ বছর এই বািড়র সা�থ তার
স�ক� । সিুমর পড়া�শানার সম� খরচ �ঘাষবাবুই �দন । ১৭
বছ�রর সিুম এবার এইচ এস পরী�া �দ�ব। নানারকম িচ�ায়
হঠাৎ গািড়র হ�ন�র শ�� সিুমর মার সি�ৎ �ফ�র । গািড় �থ�ক
�ন�মআ�স এ�লা�ম�লা চ��ল িবষ� �া� সিুম , িপছ�ন �ঘাষ
বাবু। সিুম এক�দৗ�ড় মা�য়র আঁচ�লআ�য় �নয়।তারআর
িকছ�ই �বাঝার বািক থা�ক না। �ঘাষবাবু সিুমর জীব�নর চরম
সব�নাশ ক�র�ছ। বাই�রর ঝ�ড়র ত�লনায় সিুমর জীব�ন ব�য়
�গ�ছ অপূরণীয় ঝড়। ল�ায় ঘণৃায় সিুমর হাত ধ�র �বির�য়
যায় তার মা ।



বস��র �ছাঁয়া

ভগবতী দাস

বস��র �ছাঁয়া! আমার �দ�য়,

�যন; ভা�লাবাসা জািগ�য়িছল।

বস��র �ছাঁয়াই একিদন,

রািঙ�য় িদ�য়িছলআমার মন।।

বস��র �ছাঁয়া! আমার �দ�য়,

�কাশ �প�য়িছল এক অন� অনভু� িত;

বস��র �ছাঁয়া িশিখ�য়িছল;

আমায় ভা�লাবাসা।।

বস��র �ছাঁয়া! আমার �দ�য়,

হাজার আ�বগ ভির�য় ত� �লিছল।

বস��র �ছাঁয়াই আমায় বিুঝ�য়�ছ;

ভা�লাবাসা কী।।



আস�লআমার �িতিট...

��,�শ� , �দয় জ�ুড় আ�ছ;

এই বস��র �ছাঁয়া!

�য আমায় িশিখ�য়�ছ ভা�লাবাসার মা�ন।।

******** * *********



জনম দিুখনীর মা
িনরিব�ু বম�ন

এতট�কু তা�র ঘ�র এ�নিছনু
কম�লর ম�তা িন�াপ ;

কতখািন তা�র বািসতাম ভা�লা
ডািক�ব ব�ল মা !

বুকখািন ভ�র �যত যখন ডািকত মা;
আহা�র বাচা �মার আয় বু�কআয়

�সানা আমার,িনর�ব ঘমুায় ।

এত বড় শনূ� ব� খািন
ভিরয়া উিঠত;

�কন জািন হায়, দ-ুনয়ন �মার
পািন�ত ভিরত!

মুিছয়া িদত �খাকা
�চা�খর দ-ু�ফাটা পািন

বিলত �শ�ষ মা;
মুছা�য় িদব �তামার শত ব�াথা খািন ।

�খাকার বাবা কত ক�র �বাঝাত,
�খাকার মা- �র

�দিখস একিদনআমার �খাকা �য
অ�নক বড় হ�ব!



�খাকা বড় হল যখন বুিঝ�ত পাড়ল
এ-মা �মার গভ� ধািরণী না;

�চা�খ �ফাটা পািন মািট�ত পিড়ল
এক য� কিরয়া �মা�র
�কন বড় কিরল?

ছল ছলআিখ িন�য়
�খাকা জবাব কিরল
মা�য়র স�খুীন হ�ত,

�কাথা হ�তআিন�ল �মা�র ?
�ক �স �মার জননী মা?

�খাকার মা বিলত �ক�দ
ও�র �খাকা;

আিম �তার �সই মা ;
লিুঠয়া পিড়ত �খাকার বাবা।

পাড়া গা�য় বিলত স�ব,
�খাকা �তা�র �য �তার মা

গি�তআিন�ছ এভা�ব �তা�ক
সারা জনম রািখ�ব।

�খাকার মাথায় পাহা�রর মত
ভাি�য়া পিড়তআকাশ!

এিক �মার জ� ত�ব ?
কুল হারা হলাম তম িব�ন;



িচন�ত পািরল না
�ক তাহার মাতা -িপতা,
�খাকা �য আর মা-�র

মা বিলত না।

শয়�ন কািদত �খাকার মা!
�হ �খাদা দয়াময় ;

এতখািন ব�পাত �ফিল�ল
�মার গায়!

শতআশা কিরয়া যা�র
এ�নিছনু ঘ�র,

ঝ�ড়র মতআলাদা কিরল �মা�র!
িনঃস�ান ব�ল।

আপন হ�ত �শখাই�লা
ভাগ� �দবতা �মা�র,

জনম দিুখনীর নয়ন পািন
�কহ নািহ ঘচুা�ব !

******** * *********



�াথ�িবলীন

আখতাির খাত�ন
পব�-১

ও পাড়ার অিন�মষ বাবু িনজ �া�মর �াইমাির �� �লর িশ�ক
িছ�লন। িতিন িছ�লন খুব সাদা িস�ধ এবং সামািজক �লাক।
অিন�মষ বাবু বল�লই সবাই এক ডা�ক িচন�তন। ওনারা দইু
ভাই এবং বয়� বাবা মা িন�য় সংসার �বশ স�ুখই চলত।
বয়� বাবা �ছ�ল �ক তাড়া িদ�তন িব�য়র জন�। এই ভা�ব
িব�য়র এখা�ন ওখা�ন �খাঁজ ও চ�ল...অিন�মষ বাবুর সহকম�
একিদন হটাৎ বল�লা অমুক �া�ম এক �ম�য়র স�ানআ�ছ....
অিন�মষ বাবু উৎসাহ ক�� বল�লা চ�লা তাহ�ল যাওয়া যাক
সাম�ন রিববার।..রিববা�রর িদন ক�য়ক জন িশ�ক িম�ল
�গ�লন মাইল পাঁ�চক দরূ �ম�য়র বািড়।�ম�য় এবং �ম�য়র
বািড় স��ক� যা যা ��নিছল সবটাই িঠক।সম�া�
পিরবা�রর �ম�য়, �ম�য়র বাবা বড়ধর�নর চাষী ।�ম�য় �দখ�ত
ফস�া গড়�ন �মাটা�মািট সব িমিল�য় স�ুরী বলা যায়।�ম�য়
মাধ�িমক পাস আর তখন কার িদ�ন মাধ�িমক পাস মা�ন
অ�নক িশি�ত।
অিন�মষ বাবু সামািজক �লাক িব�য়�ত তার �কা�না

িডমা� িছলনা ।অিন�মষ বাবুর বাবা মাও খুব সামািজক এবং
সাধা িস�ধ �লাক িছ�লন।...�ম�য়র পিরবার �থ�ক অিন�মষ
বাবু �ক �দখ�ত �গ�লন �ম�য়র পিরবার �যমন টা জামাই ম�ন
ম�ন �চ�য় িছল �তমন টাই �প�য়�ছ। অিন�মষ �দখ�ত দা�ন
স�ুর হ�া�সাম। দু প��র �দখা�নার প�র �বশ ধুমধাম ক�র
িব�য় হ�লা। পিরবা�রর বড় �ম�য় তািক িব�য় হ�য় চ�ল



যাওয়ার প�র বািড় �যন খাঁ খাঁ কর�ছ।�বশ িকছ� িদন যাওয়ার
প�র তািক �ক �দখ�ত �গ�লন তাঁর বাবা।তািকর শ�র মশাই
তািকর বাবা�ক �প�য় খুব খুিশ।...তািকর বাবা তািকর শ�র,
শা�িড়�ক
িজ�াসা কর�লন িবহাই মশাই আমার �ম�য় আপনা�দর স��
মািন�য় �িছ�য় িন�ত পার�ছ �তা?তািকর শা�িড় উ�র
িদ�লন এই রকম �ম�য় ভাগ� ক�র পাওয়া যায় িবহাই
মশাই।তািকর বাবা �থ�ম থতমত �খ�য় �গ�লন।কথা ��লা
সিত� নািক িটট ক�র বল�ছন আবার তািকর বাবা তািকর
শা�িড়�ক িজ�াসা কর�লন আমার �ম�য় িক আপনা�দর
স�� মািন�য় িন�ত পার�ছ �তা হািসর ছ�ল বল�লা সিত�ই
ব�লিছ মশাই িচ�া কর�বন না।তািকর বাবা এবার �যন একট�
�ি� �প�লন। দু প��র �দখা�নার প�র �বশ ধুমধাম ক�র
িব�য় হ�লা। পিরবা�রর বড় �ম�য় তািক িব�য় হ�য় চ�ল
যাওয়ার প�র বািড় �যন খাঁ খাঁ কর�ছ।�বশ িকছ� িদন যাওয়ার
প�র তািক �ক �দখ�ত �গ�লন তাঁর বাবা।তািকর শ�র মশাই
তািকর বাবা�ক �প�য় খুব খুিশ।...তািকর বাবা তািকর শ�র
,শা�িড়�ক
িজ�াসা কর�লন িবহাই মশাই আমার �ম�য় আপনা�দর স��
মািন�য় �িছ�য় িন�ত পার�ছ �তা?তািকর শা�িড় উ�র
িদ�লন এই রকম �ম�য় ভাগ� ক�র পাওয়া যায় িবহাই মশাই।
তািকর বাবা �থ�ম থতমত �খ�য় �গ�লন।কথা ��লা সিত�
নািক িটট ক�র বল�ছন আবার তািকর বাবা তািকর
শা�িড়�ক িজ�াসা কর�লন আমার �ম�য় িক আপনা�দর
স�� মািন�য় িন�ত পার�ছ �তা হািসর ছ�ল বল�লা সিত�ই
ব�লিছ মশাই িচ�া কর�বন না।তািকর বাবা এবার �যন একট�
�ি� �প�লন। (চল�ব)



ব�থাহীন এক নারী

পিল �ঘাষ

ব�থার বারা�ায় ব�সআিছ,

তািল �দওয়াআমাির পন� কুিট�র,

মািটর �দওয়া�ল �দিখ এক িনব�াক ���মর গ�।

সাম�ন িন�কা�না আিঙনা,

কা�ঠর উনুনআর মািটর হাঁিড়�ত,

�ধাঁয়া �ধাঁয়া গ� ও�ড়িন কত �য �হর রা�ত,

আজসামান� ভা�তর উৎস�ব মা�তিন শনূ� আিঙনা।

�ুধাত� তৃ�াত� পীিড়ত এলাকায় ��য় ��য়,

অল�� উ�ািসত ব�থার অনুভ� িত িম�শ একাকার এক িনব�াক
��াতা এক নাির,

�ক�না পাতার ধূসর শনূ�তায় িনব�াক হ�য় �চ�য় থাকা।



একিবংশ সভ�তা

ি�য়া�া কম�কার িপ�

(১)

সিত� কী সভ� হ�য়িছ ?

এই একিবংশ শত�কর

মািট�ত দািড়��য়!

যখন �কা�না নারীর স�ানহািনর

িচ� �দিখ িটিভ�ত

তার স��ক� আ�লাচনায়

মুখর হ�য়িছ।

িক�, তা�ত িক আমরা

সিত� সভ� হ�য়িছ ?

(২)

�য�কা�না পথ চলিত পিথ�কর

হঠাৎ হত�ার দ�ৃশ� ,

দশ��কর �হান িন�য়িছ ।



আততায়ী�ক �দ�খও

কী সিত� �দ�খিছ !!

আমরা কী সভ� হ�য়িছ ??

(৩)

বািড়�ত ব�স ম�নার�ক ি��কট �দখিছ

পা�শর পাড়ার কুৎসা �নিছ

ব�ু�দর চটপটা গিস�প মন িদ�য়িছ

িক�, তা�তও কী সভ� হ�য়িছ ?

(৪)

যখনআমারই সাম�ন

িদগ��চরা �রা�রু,

পড়��বলার সযূ�, ঘমু� পািখর �চা�খর জল �দিখ

তখন িক ভািব;

আিম একিবংশ শত�কআিছ!

একট�ক�রা কাপ�ড়র মত স�ান িভ�া ক�রআজ�কর
��ৗপদীরা এই সমা�জ।



তখনআমরা �ধু

�মামবািতর িমিছ�লরআ�লায় খুঁজ�ত চাই

র� �া�দর �হসন ।

(৫)

িক� তবু ও

আমরা সভ� হ�য়িছ

সভ�তার চরমআ�লা�ক বসবাসআমা�দর

�যখা�ন িব�াস�পী ন�তা

আমা�দর শয�া সাজায়

আর, আ�াস �পী ঘণৃ�তা আমা�দর শরী�রর র��র �া�ণ
িম�শ যায়

তবু ও

একিট �� র�য়ই যায় !!

আমরা িক সিত� িক সভ� হ�য়িছ :

এই একিবংশ �যিু�রআ�লা�ক ??



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

ওপর উ��খ ক�ন �নট ফিড়ং �গ।

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

কিবতা পাঠান।

�নট ফিড়ং এর �িতিট সংখ�া পড়�ত ি�ক ক�ন
�নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট

www.netphoring.com এ।



কার�ণ অকারণ।

�মৗসমুী দ�

�জা�র হাসা বারণ

কার�ন, অকারণ

মুখ �চ�প হাস�লও

আওয়াজ করা বারণ।

আশা করা বারণ

কার�ন, অকারন

একট� একট� চাই�লও

অ�প�াটা বারণ।

ক� পাওয়া বারণ

কার�ন, অকারন

�চা�খর �কানটা িভজ�লও

জলআনা বারণ।



অিভমান করা বারণ

কার�ন, অকারন

একট� একট� ভাঙ�লও

�কাশ করা বারণ।

�� �দখা বারণ

কার�ন, অকারন

অ� �� ভাব�লও

সিত� করা বারণ ।

িব�াস রাখা বারণ

কার�ন, অকারন

একট� আধট� সায় �প�লও

ভরসা করা বারণ।



ম�ন করা বারণ

কার�ন, অকারন

ম�নর �ভতর থাক�লও

কল করা বারণ।

******** * *********



পরকীয়া

�মায়ূন কবীর

ইি�শা�নর বাবু মশাই

প�ড়িছল �পপা�র

�স ই �তা �মা�র বুঝাই িদল

প�রাকীয়ার �বপা�র!

�কাট পরা সব �কা�ট�র বাবু

�কমুন কইিল কথা টা?

রায় খান ত� �দর �ই�ন বাপু

ঘরুাই �গল মাথাটা৷

বউটা নািক আমার ইকার লয়,

ভাগ রই�ছ জগা-ভগার....

আমার উপর দায় রই�ছ

ভাত কাপড় জগুাই �দবার,

মরদ �লান মর�ব �খ�ট

ভাত পা�ব না বািড় িফ�র



বউটা ব�ট ফুরিত কর�ব

জড়াই ধ�র অন� কা�র?

ক�কস�টা কই�র টাকা িদ��য়

মাইয়ার িবহা িদ�ব বা�প,

মরদ �লান �ক��া সাজ�ব

�তার আই�নর অিভশা�প?

�কমুন ত�রা রায় িদিল ত�ই

বুঝিব �র ত� , বুঝিব প�র

যখুন �দখিব বউটাও ত�র

অন� মরদ ঢ�কাই ঘ�র,

�সই িদ�ন�ত ত�রও �দখিব

ঘরুাই যা�ব মাথাটা

বুঝিল�র ও �কা�টর বাবু

আজ ক�য় িদলাম কথাটা!

******** * *********



টাকার কােছ মানুষ শ�

�বীর রায়

আমরা সবাই মানুষ, আমা�দর সক�লর মানআর �শ দইু-ই
আ�ছ,তাই আমরা মানুষ,

মানুষ �যমন মানু�ষরআপন,িঠক �তমিন আপন
স�দ,অথ�,অলংকার,

কখ�না তা রহ�স�র চাদর হ�য় �মাড়া�না থা�ক ---- সমা�জর
কাঁ�ধ,���নর �কাষকী�ট,

স�ক� তখন হয় িবষ �ত�তা,�ন�মআ�স ভাঙন, কাটাকুিট
ঘিুড় �খলার স�ুতার ম�তা তারা ল�ড়-- চ�ল,মানবতা ভ� �ল,

�সই �ছা� �বলার �িৃতপট,��ম,�ণয়,অ�র�- টান,শ�তার
�প �নয়,

পা িপিছ�য়,�ঢাক িগ�ল,আড়া�ল চ�ল কূটনীিত, এ�লা�ম�লা
ফ�ী,পত�নর কারসািজ,

িমি� কথায় পরমাণু �বামা িন��প,���র ত� মুল-

�ঝা�ড়া হাওয়া,কু�� িবচার,

কখ�না তা �প �নয় অ��র,�ছ�য় যায় লা�শর-- িবছানা,র�



িদ�য় টাকা �ন�ত ব��,

িখ�দ লাগ�ল ব�ল-র� খা�বা,নয়�নআ��নর-- দাবদাহ,পথই
�শষ িঠকানা,

ত�ক িক আমরা মানুষ? আমা�দর সক�লর মানআর �শ দইু-
ইআ�ছ? নািক অথ�ই ���?

ি�য় পাঠকআমা�দর জানানআপনার মতামত
netphoring@gmail.com এ �মইল ক�র।



�সন�

আনজা�ল �মা�া

কত বীর!

হ�� ধীর,

�দশ মা�য়র �কা�ল?

িন�জর স�ান-স�িত �ফ�ল।

ি�য়ার কা�ছ ঐ শব�দহআ�স ,

জননীর কা�ায় বুক ভা�স

িক আন� মা�য়র কা�ছ!

কত বীর!

হ�� ধীর,

�দশ মা�য়র �কা�ল?



�ধু �ঢউ

ত�য় চ�বত�

অজানা �ঢউ স�র �গ�ছ অন� �কাথায়

তী�রর গ� জিড়�য়আ�ছ �তামার সা�থ

কা�ছ দ�ূর �কউ �কাথাও �নই �ধুই একা

বািলর উপর �তামার ছায়া ঘিুম�য় আ�ছ!

অকাল�বশাখী এখন সবার ম�নর অভ�াস

ম�নর অসখু ধু�লাহাওয়ায় ছিড়�য় যা��

ঝুল� িসঁিড় পা�য়র নী�চ ঘ�ুমর বািলশ

�তামার মু�খ নত�ন ���মরআলপনা আঁকা

আজ �বশাখী�ত ম�নর �ত পুিড়�য় িনলাম

বৃি� নামুক �তামার �চা�খ ক�য়ক �ফাঁটা

হা�তর মু�ঠায় আর যতট�কু জীবন বািক

শনূ� ক�র �তামার হা�ত বািড়�য় িদলাম!



ম�নর কথা

লব চ�বত�

কত বার আিম �তামা�ক�শ� কর�ত িগ�য় িন�জর হাত
�িট�য় িন�য়িছ।

কত বার আিম �তামার িদ�ক তাকা�ত িগ�য় �চাখ ব� ক�র
িন�য�ছ।

আমার মন জা�ন কত বার �য আিম লিুক�য় লিুক�য় �তামার
মু�খর িদ�ক তািক�য় থািক।

ত� িম তখন অ��র সা�থ কথা বলায ব�া�।

ত� িম তা কখ�না বুঝ�ত পা�রািন।

কতবার �য আিম চসমার আরা�ল �তামার সাম�ন �ক�দিছ
ত� িম তা জা�নানা।

কতবার �য �ভ�বিছ �তামা�ক বল�বা ''ভা�লাবািস'' ত� িম তা
জা�নানা।

�তামা�ক �দয় িদ�যিছ, ত� িম �হন ক�রািন �দয।

সিব জা�নআমার মন �কন �তামা�ক বলা হয়িন এ কথা!



ছিব ও ভাবনা

পারাপার...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

অ�প�া

সায়ি�তা সরকার

যখন ত�ই একরাশ ভা�লাবাসা িন�য় আমার জন� কিরস
অ�প�া,

তখন �তার কা�ছ হার �ম�ন যায় আমার সম� উ�প�া।।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 আই এস এর কবল �থ�ক পু�রাপুির মু� হল িসিরয়া।
 িমশন শি� িমশ�নর মাধ��ম মহাকাশ িব�া�ন একধাপ
এিগ�য় �গল ইস�রা।

 ওিড়শা ও পি�মব�� হানা িদল ঘিূণ� ঝড় ফণী।
 ভার�তর �থম �লাকপাল হ�লন িপনািকচ� �ঘাষ।
 ড�রা� কাপ লী�গ থাক�ছ কলকাতার দইু �ধান ফুটবল
�াব।

 দি�ণআি�কা ম�াচ িদ�য় িব�কাপ অিভযান ��
কর�ছ ভারত।

******** * *********





সু� থাকুন

িল�খ�ছন- মৃদলু তলাপা�

�ী�কা�ল �যসম� ফল খা�বন-
�বঁ�চ থাকার জন� খাদ� �যমন ��য়াজন �তমিন স�ু, সবল
িন�রাগ �দ�হর জন� পুি�সমৃ� খা�দ�র িবক� �নই। বাজা�র
হ�রক রকম ফলমূল, গরম বাতাস ও স��ায় ঝ�ড়া হাওয়া
�কৃিতর এমন লীলা�খলাই জানান �দয় এখন �ী�কাল। এ
সময়টায় বাজা�র তরমুজ, �বল, ডাব, বাি�সহ িবিভ�রকম
�মৗসমুী ফলমূল পাওয়া যায়। এ��লা �খ�ত �যমন স�ুাদু
�তমিন ব�াপক পুি�সমৃ�।

এই ভ�াপসা গর�ম একট� স�চতন হ�য় খাবার �খ�ল অ�নক
শারীিরক সমস�া �থ�ক র�া �প�ত পাির। �ী��র এ �চ�
তাপদা�হ আমা�দর িক ধর�নর খাবার খাওয়া উিচত। িকছ�
ফলমূ�লর উপকািরতা �দয়া �গল—

�বল-
�ব�লর অ�নক �ন। কাচা �বল পুিড়�য় বা িস� ক�র �খ�ল
হজম শি� বা�ড় এবং সকা�ল খািল �প�ট �খ�ল বায়ু ও
�প�টর অসখু ভা�লা হয়।



�পঁ�প-
পাকা �পঁ�প �কা� পির�ার ক�র, বায়ু নাশ ক�র। বদহজ�মর
�রাগীরা �পঁ�প �খ�ল উপকার পা�ব।কাঁচা �পঁ�পর আঠা বীজ
ি�িমনাশক, �ীহা ও যকৃ�তর প�� িহতকাির। �িতিদন
সকা�ল কাঁচা �পঁ�পর আঠা ৫-৭ �ফাটা ক�র বাতাসার স��
�খ�ল অ�শ�র র� পড়া ব� হয়।
শশা-
অন�ান� ফল ও সি�র মত এ�ত অ�নক অ�নক িভটািমন না
থাক�লও আপনার �িতিদ�নর িভটািমন িস ও িভটািমন ‘�ক’
এর চািহদা পূণ� কর�ত পা�র এই ব�ল �চিলত খাবারিট।
আপনার �িতিদ�নর সালা�দ রাখুন অ�নকখািন শসা। গর�ম
�াণ জড়ুা�ত শসা এবং পুিদনা পাতার শরবত �খ�ত পা�রন।

তরমজু-
তরমু�জর শরবত শরীর�ক ঠা�া ও তাজা রা�খ।তরমু�জর
রস �খ�ল শরী�রর লাবণ� বজায় থা�ক।টায়ফ�য়ড ��র
আধাপাকা বা কাঁচা তরমু�জর রস দ-ুচামচ ক�র িদ�ন িতন-
চার বার �খ�ল �ত উপকার পাওয়া যায়।
ডা�বর জল-
ডা�বর জ�লর পুি��ণ �য �কান এনািজ� ি�ংক এর চাই�ত
কম নয় বরং অ�নক �ণ �বিশ এবং এিট ফ�াট এবং
�কা�ল��রল মু�। এ�ত র�য়�ছ য�থ� পিরমা�ণ পটািসয়াম
যা গরম কমা�নার অন�তম একিট উপাদান। িদ�ন একিট
ডা�বর পািন স�ালাই�নর িবক� িহ�স�ব কাজ কর�ত পা�র।

******** * *********



ফিড়ং উবাচ

িন�বদ�ন-জগ�ল সাঁতরা

ম�নর ভীষণ �র, মুখ খুল�তও ভয়।আমার ভীষণ ঘমু
আস�তা আ�গ, ব�ুরা বল�লা ���ম পড়�ত। �দখুন �তা ���ম
প�ড়আমার যা তা অব�া। ঘমু সব উ�ড় �তা �গলই ম�নর
অব�াটাও িঠক সিুবধার না। যাই �হাক ভা�লা থাক�বন
সক�ল।



স�া�হর �সরা মুখ

িন�বদ�ন- দীপ�জ�ািত গা�লুী



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�-

িক ক�র জানা�বন আপনার 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। �হায়াটস আপ
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 ৯০ সংখ�ায় পা িদল আমা�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।



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



ফু�ল ফু�ল...

Camera-man of the week

সায়ি�তা সরকার



পুন�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য় আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কা আপনা�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

।।সমা�।।


