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িলেখেছন- ডঃ সায়ন ভ�াচায�, নীতা কিব, �শা� সরকার
(�সৗম�), �মৗসমুী দ�, �মায়নূ কবীর, প�হলী পাল, আনজা�ল
�মা�া, আখতাির খাত�ন, সায়ি�তা সরকার, ভগবতী দাস,
পিল �ঘাষ, অপূব� কম�কার, অনািবল দ� এবং আ�রা
অ�ন�ক।

ছিব- �পদ চ�বত�, দীপ�জ�ািত গা�িুল, িজয়াউল হক।

�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর আনােগানা।
থাকেছ- বন�রা বেন সু�র, পরমাণু কিবতা, সু� থাকুন,
স�ােহর �সরা মুখ, িব�কােপর িব�যু� এবং ক�ােমরা-ম�ান
অফ দা উইক।



ফিড়ং কথা

�নট ফিড়ং ঈদ সংখ�া �কািশত হ�য়িছলআ�গর সংখ�ায়।
সক�লর সদথ�ক সাড়া �প�য়আমরা ভীষণআ�ুত হ�য়িছ।
আমা�দর পাঠ�ক�দর �নট ফিড়ং ঈদ সংখ�া ভা�লা �ল�গ�ছ
আমা�দর �মইল ক�র জািন�য়�ছন, তা�দর সকল�ক জানাই
অসংখ� ধন�বাদ ও ��ভ�া।আশা কির ঈদ সক�লর খুব
ভা�লা �ক�ট�ছ।আবার অ�প�া আরও একটা বছ�রর। �সই
সা�থ গত সংখ�ায় �� হ�য়িছল নত�ন িবভাগ “বন�রা ব�ন
স�ুর”। মূলত জীব-�বিচ�� �ক ত� �ল ধর�তই এই �য়াস করা
হ�য়�ছ। িবভাগ �� ক�র�ছন �খ�াতআ�লাকিচ� িশ�ী
�পদ চ�বত�। �সই িবভাগিটও সক�লর ভা�লা �ল�গ�ছ এই
আশা রাখিছ।
�� হ�য় �গ�ছ ি��কট িব�কাপ। তাই এই সংখ�া �থ�ক �� করা
হ�� ি��কট িব�কাপ �ক িন�য় একিট নত�ন িবভাগ “িব�কা�পর
িব�যু�” �লখা পাঠা�নার জন� �াগত জানাি� �লখক-�লিখকা�দর
কা�ছ।আশা কির এই নত�ন িবভাগিট�কওআপন ক�র �ন�বন
সক�ল।



ছ� িট
ডঃ সায়ন ভ�াচায�

এবা�র িন�য় ছ� িট,

�বড়া�ত যাব উিট

�ধু আমরা দিুট।

মাফলা�র �িটসিুট

ঠা�ার মজা লিুট;

পাহাড় ও �ম�ঘর জিুট

�দ�খ �হ�স কুিটকুিট

হবই �মারা দিুট।

গর�মর এ �কুিট

কলকাতায় হাঁিপ�য় উিঠ।।



জীবন সায়া��

নীতা কিব

আধুিনক সমা�জ সিৃ� হ�য়�ছ অ�নক কায��ম

তারই ম�ধ� অন�তম হ�লা �য বৃ�া�ম

বৃ� বাবা মা বাণ��� যা�ব না�কা আজআর

তারই বদ�ল �য�ত হ�ব তাঁ�ক বৃ��র কারাগার।

�য িপতামাতার আশী�ষআদ�র মানুষ 'মানুষ' হয়

�সই ��জন বৃ� হ�ল �য ��তর �বাঝা হয়

এই �বাঝা ব�ড়া িবষম ব� ঘ�র রাখা ব�ড়া দায়

বৃ�া��ম �র�খ এ�সা, ও�গা, একট� �ি� পাই।

না হয় িকছ� টাকাই যা�ব, সখু �তা আস�ব ম�ন

আমৃত� � �ধু য�ণা �ভাগ, �সবা �দ�ব �কানজ�ন?

দজু�নরইআ�ছ অিফস, কাছাির, পািট�, পিলিট� ক�তা

এ�তা ঝা�মলার ম�ধ�ওআিম ��ল পু�ড় মির য�তা।



অব�শ�ষ এ�লা িবদায়�বলা �চা�খর জ�ল�ত �ভ�স

�ছা� িশ�িট ভারী �দহম�ন �াস �ফ�ল অব�শ�ষ

কা�ল কা�ল �সই িশ� ব�ড়া হ�লা, ম� �য তার মান

�সইআ��ম বাবা মা'�ক �র�খ কর�লা কায� মহান।

এই কথাটাই বা�র বা�র আমরা সবাই �য ভ� �ল যাই

সবার উপ�র বাবা-মা সত� তাহার উপ�র নাই

পূরাণকা�লর �বণকুমার কাঁ�ধ বাবা-মা'র ঝুিল

�সই সমা�জর স�ান হ�য় দািয়� িন�ত ভ� িল?

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.....



�ীপা�র

�শা� সরকার (�সৗম�)

নীল জল রািশ ছািড়�য়

নদ-নদী ঘাট �পির�য়

চ�লিছ �ীপা��রর টা�ন

অ�নকআশা র�য়�ছ ম�ন

�লয়�র জা�গ সাগ�র

�ভ�সআিছ ি�পা��রর স�ুর

ঘমুহীন রা�ত ব�াকুলতা

ম�ন ভািব �ীপা��রর কথা

স�ূয�র িকর�ণ কা�ট�ছআধার

ওই দ�ূর �দিখ মু�ার হার

�ভা�ররআ�লায় �দিখ �ীপা�র

তা�দ�খ উৎসকু আমার অ�র

�প�য়িছ আিম �ীপা�র

�দখ�ত চাই আিম �ীপা��রর িশখর



জামাইষ��

�মৗসমুী দ�

বারা�ায় ব�স খব�রর কাগজটা �ন�ড়�চ�ড় �দখ�ছন
��মাদবাবু।ইলা�দবী ঠাকুরঘ�র পু�জার �জাগার
কর�ছন।আজজামাইষ��।বংশ পর�রায় তা�দর
ষ��পূ�জাটা চ�লআস�ছ।একট� প�রই পু�রািহতমশাই
আস�বন।��মাদ বাবু বারা�া �থ�ক হাঁক িদ�য় ব�ল
উঠ�লন,"��ন�ছা আজ বাজার পু�রা গরম,ইিলশ �ায় হাজার
টাকা িক�লা যা��।"ইলা�দবী �কান সাড়া িদ�লন না।��মাদ
বাবু চা বাগা�ন অ�ািস��া� ম�া�নজা�রর প�দ চাকির
ক�র�ছন ব�বছর।টাকা পয়সা যা িকছ� িছল তাই িদ�য় দইু
�ম�য়�ক �লখাপড়া িশিখ�য়�ছন,িব�য়ও িদ�য়�ছন।জমা�না
আর �য কটা টাকা িছল,সব ঐ ব�স �খ�য়ই �শষ হ��।এখন
�কান রক�ম দ�ুবলা দমুু�ঠা �খ�য় িদন চ�ল যায়।

ব�ড়া �ম�য় মি�রা�ক,এম,এ পাশ কর�তই পা��
ক�রিছ�লন।সরকাির চাকু�র জামাই,তা�দর সা�থআ�ীয়টা
অ�নকটা ঐ জিমন-আসমান ফাঁরাক।বছ�র দু একবার যখনই
কুট�মবািড় �গ�ছন,আপ�ায়�নর সা�থ িকছ�টা অব�হলাও
�প�য়�ছন।��ম যাওয়াআসাটা এক�কার ব�ই হ�য়
�গ�লা।�ম�য়ওআ�স ঐ ছমা�স নমা�স বা�পর বািড়।জামাই



বাবাজীবন �নব �নব চ।

�ছাট �ম�য় অিপ�তা,ইউিনভািস�িট�ত পড়াকািলন িন�জই
পছ� ক�রিছল মলয়�ক।িব�য়ও হ�য়িছল �বশ ধুমধাম
ক�রই।দজু�নই চাকির বাকির ক�র। মাস �গ�ল �ছাট�ম�য়
বাবার হা�ত ক�য়কটা টাকা ত� �ল �দয়,তা িদ�য় ঐ ওষধুপ�
ট�কটাক চ�ল যায় দজু�নর।

আজ�ায় ক�য়ক বছর হ�য় �গ�ছ জামাইষ���তআর
জামাই �ম�য়�দর ডাক�ত পা�রন না ��মাদ বাবুরা।বাজারদর
চড়া।খাওয়া দাওয়ার সা�থআবার িকছ� নত�ন ব� �দবারও
�রওয়াজআ�ছ তাঁ�দর।এত িকছ� কু�লা�ত পার�বন না।

বয়�সর ভা�র নুই�য় প�ড়�ছ শরীরটা।ম�নর �জারটাওআর
�নই।অথ�বল না থাকা�ত মনটাও এখনআর সায় �দয়না �কান
িকছ��তই ।সারািদন ঐ খব�রর কাগজআর বই প�ড়ই িদন
�ক�ট যায় ��মাদ বাবুর।আর ইলা�দবীর সারািদ�নর
�বিশরভাগ সময়টাই কা�ট ঐ পু�জার ঘ�র।পু�জার �জাগার
কর�ত কর�ত ইলা�দবীর দ�ুচাখ �ব�য় জল ঝ�র
পড়�ছ।ষ��পূ�জা�তা স�ান�দর ম�ল কামনা�তই করা,আর
তা�দরইআজ ডাকার �মতা �নই।ক�� বুকটা �ফঁ�ট যা��
তাঁর।ইিতম�ধ� পু�রািহতমশাই ও পু�জায় ব�স�ছন।��মাদ
বাবু �ান �স�র একখানা �� ব� প�ড় পূ�জারঘ�র
ইলা�দবীর পা�শ িগ�য় বস�লন।

হঠাৎ একিট গািড় এ�স দাঁড়া�লা বািড়র সাম�ন।এ�ক এ�ক



�ন�মআস�ছ দইু �ম�য়,দইু জামাই,নািত,নাতিন!! �যন একটা
চাঁ�দর হাঁট।�ছাট জামাই ব�ল উঠ�লা,,,"আমা�দর ছাড়াই ষ��
পূ�জা হ��,এ �কমন!!"সক�ল সািড় িদ�য় বস�লা
পূ�জারঘ�র,জায়গা �যনআর ধর�ছ না।

পূ�জা �শ�ষ ব�ড়া জামাই অিন�মষ ব�ল উঠ�লা,,,"ভীষন িখ�দ
�প�য়�ছ,সকাল �থ�ক উ�পাস ক�রআিছ,যা রা�া ক�র�ছন
তাড়াতািড় িদন �তা মা"।ইলা�দবীর �চা�খর জল �যন বাঁধ
মান�ছ না,হতবাক ��মাদ বাবু।

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

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



আ�ান

�মায়ূন কবীর

এস িব��াহী

�তামা�র কির আ�ান

িব�ব অিভযা�ন �গ�য় যাও

উ��াধনী গান....

এস িব��াহী

িব�বকামী �াণ...

মূঢ়তা-দবু�লতা সির�য়

আ�না িব��া�হর ফরমান,

এ�সা িব��াহী

�তামা�র কির আ�ান৷

এ�সা িব��াহী

মু�ছ দাও সমাজ হ�ত



�শাষ�ণর অপমান,

অত�াচারীর ল��ত

রাঙা�ত কৃপান

এ�সা িব��াহী

�তামা�র কির আ�ান৷

এ�সা িব��াহী

দবু�ল-মৃত�ায় সমাজটা�ক

িদ�ত স�তজ �াণ,

অ�কারায় ব�ী�র িদ�ত

মু�আ�লার স�ান

যগু যগু ধ�র চালাও

িব�ব অিভযান!

এ�সা িব��াহী

ল�ার বাঁধটা�ক

কর খান খান



িছ� ক�র িবিধ ব�ন

মৃত�ক �দ��ন

কর দান...

এ�সা িব��াহী

�তামা�র কির আ�ান,

িব�ব অিভযা�ন �গ�য় যাও

জীব�নর জয় গান৷

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



ভ�তা��ষী
প�হলী পাল

ঘ�রর মা�ঝর �গাল �টিবলটার ওপর একটা �মাম �ল�ছ।
কা�জই ঘরটা�কআর অ�কার বলা চ�ল না। 'অ�কার' -
বরাবর ই একটা ভয়ানক ব�াপার িতিসর জন�। তাই িদ�নর
আ�লা যখনই যায় যায় অব�ায়, তখনই ও�তআ�ন িদ�য়
িদ�তা িতিস, এখনও �দয়।আজকাল অবশ� কারণটা খািনক
বদ�ল�ছ।

�চয়ার �থ�ক উ�ঠ বই�য়র তাক �থ�ক অন� একটা বই বার
ক�র ভাঁজ ক�র রাখা িনিদ� � একটা পাতা খু�ল �টিব�লর
সাম�ন রাখা �চয়া�র ব�স দ�ুটা বই�য়র ম�ধ�ই কী �যন একটা
খুঁজ�ত থা�ক।আজঅ�নকটা খুিশ �দখা�� তা�ক, িক�
মা�ঝমা�ঝই �কা�না একটা িচ�া �যন �াস ক�র �ফল�ছ
সবটা। পর��ণইআবার �কা�না আশা িঝিলক িদ�� ।

একট� ঘমু ঘমু �প�য়�ছ িঠক তখনই , "হ�ািপ বাথ� �ড ট� ইউ,
হ�ািপ বাথ� �ড ট� ইউ, হ ◌�ািপ বাথ� �ড ট� িডয়ার.."
�মামবািতর �ীণআ�লায় ইিতম�ধ� �স ল�� ক�র �ফ�ল�ছ
তার মা এবা�রওআ�সিন। তাই বািকটা গাই�ত না িদ�য়ই
খিনকটা অস��াষ ও দঃুখিমি�ত গলায় বল�লা, "�তা�ক না
বারণ ক�রিছ এসম�য় এভা�ব আস�ত ?"
- �ককটা িদ�ত এলাম। মা-ই পািঠ�য়�ছ।আবারআস�ব ব....
- ব�ড়া িদিদ�ক িম�থ� বলিছস !
- না....সিত�....



- ত�ই এখন যা।অ�নক কাজআ�ছ, নয়�তা �ভার হ�য় যা�ব।
- ঝড় উঠ�ব ম�ন হ��।
- হমম্ ।
- জানালাটা ...
- থাক্ �খালা।

িকছ��ণ দাঁিড়�য় �থ�ক �কক হা�ত ক�রই �বির�য় যায় ঋিষ।
িতিস একবার �খালা জানালাটার িদ�কআর একবার
�মামবািতটার িদ�ক তািক�য় �চাখ ব� ক�র কী �যন বল�ত
লাগল।

ওিদ�ক �ককটা খাবার ঘ�রর �টিব�লর ওপর �র�খ ঋিষ
এিগ�য় �গল বসার ঘ�রর িদ�ক। �সখা�ন �দওয়া�ল টাঙা�না
একটা ব�ড়া ছিবর িদ�ক তািক�য় অ�ঝা�র কাঁদ�ত লাগ�লা ..
"মা ত� িম িক �কা�নাভা�বই পা�রানা একবার িফ�রআস�ত ?"

এইিদ�ক �ম�ঝর ওপর, খা�টর �কা�ণ প�ারানরমাল সা�য়�
অ�া� অ�াি�িভিটস এর বই��লা ছড়া�না। �খালা জানালা
িদ�য় �ঝা�ড়া হাওয়া এ�স পাতা��লা উ�� িদ��,
�মামবািতটা �যন হাওয়ার সা�থ লড়াই কর�ছআর একট�
সময়আ�লা ছড়া�নার জন�। িতিস আ�ধা ঘমু আ�ধা
জাগর�ণ এখ�না কী �যন িবড়িবড় কর�ছ। �ভার হ�ত অ�নক
�দরী। এই �মামবািতর জীবনকাল অতটা দীঘ� নয়। তা�ত িক,
িতিস আর অ�কার�ক ভয় ক�র না, না ভয় ক�র ভ�ত�ক। ভ�ত
এখন তার খুব কা�ছর, খুব �চনা, খুব িন�জর । �ধু আ�গর
ম�তা �দখা-কথা-গ� হয় না। িক� এই িভ�ড়ই �কাথাওআ�ছ,
�ধু খুঁজ�ত হ�ব। এ�তা বছ�রর ব�থ�তা তার �খাঁজ�ক থামা�ত



পা�রিন।

ইিতম�ধ� �সই �ীণআ�লাও িবদায় িন�য়�ছ িচরত�র। ঘর
পু�রাপুির অ�কার।

িক� অ��ষণ চল�ছ। চল�ছ এপার ও ওপা�রর সং�যাগ।

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



মধ�িব� পিরবার

আখতাির খাত�ন
পব�-২

তািক মহান�� িদন �ন�ত থা�ক ��বার বা�পর বািড় যা�ব
ব�ল । হঠাৎ তািকর শা�িড় মা�ন অিন�মষ বাবুর মা অস�ু
হ�য় পড়�লন। তািকর আর যাওয়া হ�লা না কারণ তািক ছাড়া
বািড়�ত �কা�না �ম�য় মানুষ �নই ,তািক বািড়র ব�ড়া বউ।
তািক�ক �বাঝ�ত থা�ক অিন�মষ বাবু।তািক সরল �ম�য়
অিন�মষ বাবু�ক �জার ক�র বলার সাহস তার �নই ।অিন�মষ
বাবু তািকর ম�নর অব�া বুঝ�ত পার�লও মা�ক একা ছাড়া
যা�ব না ...অিন�মষ বাবুর কা�ছ মাও �য �া�ণর ি�য়।মা �তা
মা ই হয় মা এর জায়গা �কউ িন�ত পা�র না। ..
তািকর সহনশীলতা,এবং সরলতা অিন�মষ বাবু �ক মু� ক�র
�তা�ল । যত িদন যায় তািকর �িত অিন�মষ বাবু ভা�লাবাসা
�ব�ড়ই চ�ল কারণ অ� িদ�নই তািক শ�র,শা�িড় ,�দওর
ননদ �ামীর মন জয় কর�ব এটা অিন�মষ বাবুর ভাবনার
বাই�র।...
অিন�মষ বাবু তািক�ক বা�পর বািড় িন�য় �গ�লন,জামাই
�ম�য়�ক �দ�খ তািকর বাবা মা ভীষণ খুিশ।এতিদন প�র �ম�য়
জামাই এ�স�ছ তািকর মা িক খাওয়া�ব িক কর�ব ম�ন
অ�নক পিরক�না ....তািক�ক অিন�মষ বাবু �ড�ক বল�লা
শা�িড় মা�ক ব�লা সকাল নটাই বািড় িফর�বা কারণ �� �ল
�য�ত হ�ব।তািক �ামীর কথা ম�তা মা�ক িগ�য় বল�লা
�তামার জামাই সকাল নটাই বািড় িফর�ব।তািকর মা জামাই
এর কা�ছ এ�স বল�লা বাবা এ�তা িদন বা�দ �ম�য় টা এ�স�ছ



িকছ� িদন আমার কা�ছ থাকুক অিন�মষ বাবুর মন না
চাই�লও শা�িড় কথা ম�তা মাথা �ন�ড় বল�লা �ম থাকুক
তািক �যন হাপ �ছ�ড় বাঁচ�লা।
রাত পার হ�য় সকাল হ�লা যতটা স�ব তািকর মা জামাই এর
আদর ভি� কর�লা,যাবার সময় অিন�মষ বাবু তািক�ক
আদর ক�র বল�লা ওই পাগলী বউ আমার আিম একা �গ�ল
ভা�লা লাগ�ব �তামার তািকর অবুজ মন �কা�না িকছ� না
�ভ�বই ব�ল �ফল�লা � লাগ�ব,তািক �যন বা�পর বািড় এ�স
বাঁধন �থ�ক মু� �প�য়�ছ।অিন�মষ বাবু �ী জিড়�য় ধ�র
বল�লা তািক �তামায় �ছ�ড় �য�ত ই�� ক�র না।তািক মৃদু
��র বল�লা সাত িদন �থ�ক চ�ল যা�বা।অিন�মষ বাবুর মন
না চাই�লও বল�লা আ�া �বশ,অিন�মষ বাবু তািক�ক
বল�লা শরী�রর �খয়াল �র�খা অিনয়ম �যন না হয় তািক
মাথা নাড়�লা �ম। এই ব�ল অিন�মষ বািড়র িদ�ক রওয়ানা
িদ�লন।
তািকর শা�িড় মা�ন অিন�মষ বাবুর মা স�াহ খা�নক প�র
স�ু এবং �াভািবক হ�লা। ��া�ন তািকর শা�িড় বল�লা
যাও �বৗমা অিন�মষ �ক িন�য় ঘ�ুর এ�সা �তামার বা�পর বািড়
�থ�ক,অিন�মষ বাবু �� ল �থ�ক বািড় িফর�লন ।�রাজকার
অভ�াস �গ�ট ঢ�ক�তই তািক�ক ডাক �দয়া আজও তািক�ক
ডাক িদ�য় বল�লা চা িন�য় এ�সা।তািক হািস মু�খ �ামী�ক চা
বািড়�য় িদ�য় বল�লা জা�না মা আজ আমা�ক আমার বাবার
বািড় �য�ত ব�ল�ছ �তামা�ক স�� িন�য় তািকর আ�গর �থ�ক
সাহস �ব�ড়�ছ �ামীর কা�ছ সব কথা বল�ত
িশ�খ�ছ।অিন�মষ বাবু তািক�ক গ�ীর স�ুর বল�লা িক আ�ছ
�তামার ওই বািড়�ত িক জন� যা�ব। তািক রীিত ম�তা �কঁ�দ
�ফল�লা এবং রাগ ক�র বল�লা আর �কা�না িদন যা�বা



না।তািক�ক বু�ক জিড়�য় আদর ক�র বল�লা দরূ পাগলী
কাল রিববার ছ� িট কাল ই িন�য় যা�বা।তািক �তা ম�ন ম�ন
অি�র কখন রাত পার হ�য় সকাল হ�ব।
তািকর �রাজ সকাল সকাল ঘমু �থ�ক ওঠা অভ�াস আজ
আ�রা একট� তাড়াতািড় উ�ঠ�ছ বা�পর বািড় যা�ব ব�ল জামা
কাপড় �িছ�য় সটু�ক�স ঢ� িক�য় িন�য়�ছ।তািক�ক খ�াপা�নার
জন� অিন�মষ বাবু মা �ক ডাক িদ�য় বল�লা মা ও মা তািক
িক আজ িব�দশ যা�া কর�ব।তািক �তা এ�কবা�র �র�গ �ম�গ
লাল।অিন�মষ বাবুর মা অিন�মষ �ক ধমক িদ�য় বল�লা িক
সব অল��ন কথা বিলস বাবা।যা �তা অিন�মষ বউ মা�ক
বা�পর বািড় তাড়াতািড় িন�য় যা ক�তা িদন যায়িন
�ম�য় টা .....িক জািন �কন অিন�মষ বাবুর বু�কর �ভতর টা
ধড়াস ক�র উঠ�লা মন চাইনা তািক�ক বা�পর বািড় �র�খ
আ��। (চল�ব)

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



আ�াণ �চ�া

সায়ি�তা সরকার

ভা�লাবাসা ই কম� তার,

আঁক�ড় ধরা িনর�র।

��পর লািগ �প লা�গ তার

চ�ু �তামার দিৃ��গাচর।।

সরযরূ তী�র আজ

িন�া যাব দ'ুজ�ন,

সা�ী হ�ব �জানািক �পাকা

রা�তর িনজ��ন,বাস�বা �তামায় িচর��ণ ।।

।



হঠাৎ

ভগবতী দাস
হঠাৎ!একিদন �দ�খিছলাম তা�র;

এ�লা�ম�লা �খালা চ��ল,

কাজল রাঙা দইু নয়�ন!

মু�খ তার এক অপ�প মায়াবী!!

ব�স িছল �স;�াম রা�ার �মা�র!

�চা�খ আমার প�রনা পলক,

প�রনা আ�লাকছটা।।

দইু নয়�ন �কবলই �ধু...

আ�বগ ভরা িকছ� ভাবনা!!

হঠাৎ!যিদ �স ব�ল;

আিম �সই অ�চনা �তামার �পকথার ভাবনা।

ত�বআিম হয়�তা হ�বা,

তার বলা িকছ� ম�নাভাবনা!!

�সই �য �সই �পকথা;

�সই �য �মার আ�বগমাখা �� ভরা ম�নাভাবনা!!



�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।



দ�ুু িমি� িচিঠ

পিল �ঘাষ

ি�য় জা�না আজ সকা�লর �রা��ুর �তামা�ক �দখলাম
কৃ�চ�ড়ার তলায়।

�দখলাম �তামায় আমার �দয়আিঙনা জ�ুড়।

জা�না ি�য়

ত� িম িঠক একইআ�ছা, িঠক একই রকম,

একইআ�ছা �ধুই ভা�লাবাসাট�কু বাদ িদ�য়। �তামার জীব�ন
আ�ছআরামআর িবলািসতা,

আরআমার জীব�ন উ�ল ভিবষ�ত গড়ার �চ�র চাপ ।

আিম দ�ূর দ�ূর ব� দ�ূর থািক,

তাই �তা একলা ম�ন িন�জর ছিব আঁিক।

িক� ি�য় ডাক যখন ডা�কআমায় ,

বারং বার কা�ছআসবার জন�,

তখনই �দয় জ�ুড় বস� জা�ত।

আিম �দখলাম ত� িম �াই �� র�ঙর



পা�াবী প�র চ�পর �দাকা�ন,

চািরপা�শ িকছ� মানু�ষর িভড় �কালাহল,

সবাই এখন ভীষণ ব��,

তারপর �তামার ভীষন তাড়া,

আজ �দিখ ত� িম আমা�ক ভ� �লই �গ�ল িচরত�র,

এ একআ�য� অনুভ� িত,

ি�য়আজকাল

িপছন িফ�র �দ�খা না একবার ও,

�সখা�নআিম �তামার পা�শই িছলাম। এখন �দিখ ত� িম ঘমু
�চা�খ বস��র গ�� কাত।

যিদ �কউ উড়�ত �চ�য়�ছ-

�ল�ব শহরআমার রা�গ।

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



বন�রা বেন সু�র

িন�বদ�ন- �পদ চ�বত�



পরমাণু কিবতা

আ�বশ

অপূব� কম�কার

�িতবাদী মুখ ��লা ক���, র�� �ভজা শরীর !

আ�বিশত জনতা সিহ�ুতার শ�ৃল �ভ�ঙ িমিছ�ল বাড়ায়
িভড় ।।



স�ােহর �সরা মুখ
িন�বদ�ন- দীপ�জ�ািত গা�িুল

ছিব�ত- �পৗলমী �গা�ামী



িব�কােপর িব�যু�
িল�খ�ছন- অনািবল দ�

�য�কা�না বড় ব�বসািয়ক উ�দ�াগ �হাক, অথবা বড়
�ব�ািনকআিব�ার বা নত�ন �কা�না �চাখধাঁধা�না �যিু�র
উ�াবন, �� হ�য়�ছ অিন�য়তা অথবা অনাড়�রতার
���াপ�ট। বড় �� �দখাই িনয়িতর বিনয়াদ�ক মজবুত
ক�র। ১৯৭৫-এ যখন ি��কট িব�কা�পর যা�া �� হয়,
খুব কম �লাকই ধারণা কর�ত �প�রিছ�লন �য �রকড�
সংখ�ক ৯৩০১৩ জন দশ�ক ৪০ বছর পর অ��িলয়া-
িনউিজল�া��র ফাইনা�লরআন� মা�ঠ ব�স উপ�ভাগ
কর�বন। পু�ষ�দর ি��কট িব�কাপ এখন �ী�কালীন
অিলি�কআর ফুটবল িব�কা�পর প�রই এই ��হর
জনি�য়তম ��াট�স ই�ভ�। কথায়আ�ছ না? 'চারাগাছ
�থ�কই মহী�হ হয়'।

উ��াধনী িব�কা�পর বীজ বপন করা হ�য়িছল ১৯৭১-এ
যখন অ��িলয়া এবং ইংল�া� ি��কট ইিতহা�সর �থম
ওয়ান�ড ম�া�চর য�ু� অবতীণ� হ�য়িছল এমিসিজ�ত,
�সটাও পূব� িনধ�ািরত �ট� বৃি��ত ধু�য় যাওয়ার পর।
�ট�ম�া�চর দশ�কসংখ�া �মশঃ িন�গামী হ�ত থাকায়
তৎকালীন ই�ারন�াশনাল ি��কট কনফা�র� (আজ�কর
ই�ারন�াশনাল ি��কট কাউি�ল বা আইিসিস) ১৯৭২-এ
তা�দর বািষ�ক সাধারণ সভায় িস�া� �নয় যত তাড়াতািড়



স�ব িব�কাপ অনুি�ত করার। ঘটনা��ম ২৫ �শ জলুাই,
১৯৭৩-এআইিসিস �িত�যািগতািট�ক িনি�ত ক�র।
মজার ব�াপার, গভিন�ং বিড আনু�ািনক ভা�ব ট�ন�া�ম��র
�ঘাষণা ক�র �থম মিহলা ি��কট িব�কাপ ফাইনা�লর
িতন িদনআ�গ। এখা�নও মু�খামুিখ হ�য়িছল অ��িলয়া ও
ইংল�া�।অথ�াৎ ি��কট িব�কা�পও িক� '�লিডজ ফা��'
নীিত অনুসতৃ হ�য়িছল।

�থম ি��কট িব�কাপ অনুি�ত করার ���� অন�তম বড়
বাধা িছল ১৯৬৫-এর য�ু�র পির��ি��ত ভারত-
পািক�া�নর অি�র স�ক� । য�ু�র কার�ণ ১৯৬০-৬১
�থ�ক দইু িচর�িত��ীর ম�ধ� �খলা ব� িছল। ১৯৭২-এর
���পূণ� গভিন�ং বিডর সভায় ি��কট�য় স�ক�
পুনজ�িবত করার ল��� দইু �দশআ�লাচনা �� ক�র।
ভারত ও পািক�ান�ক বাদ িদ�লআইিসিসর হা�ত িছল
মুি��ময় ক�য়কিট �দশ, কারণ দি�ণআি�কাও তখন
বণ��বষ�ম�র কার�ণ িনব�ািসত।

অংশ�হণকারী দ�লর সংখ�া বাড়া�নার জন� �কিনয়া,
তানজািনয়া, জাি�য়া এবং উগা�ার �খ�লায়াড়�দর িন�য়
হিরলাল শা�হর �নতৃ�� পূব� আি�কা না�ম একিট দল গঠন
করা হয়।

পরবত� পদ��প িছল�নসর �খাঁজা। ১৯৭৪-এর
অ��াব�র ���ডনিশয়াল না�ম একিট �কা�ািন ১০০০০০
পাউ� ব�য় করার �িত�িত�ত চ� ি�ব� হয় এবং �থম
ি��কট িব�কা�পর নামকরণ করা হয় '���ডনিশয়াল



কাপ'। যিদওআইিসিসর �দওয়া নাম িছল 'ই�ারন�াশনাল
ি��কট চ�াি�য়নিশপ'। ট�ন�া�ম��র �মাট পুর�ার অথ�মূল�
িছল ৯০০০ পাউ�আর জয়ী�দর ভা�গ� িছল ৪০০০
পাউ� ও �রৗপ�পদক। �িফিটও িছল ৮৯আউ� ��পার
�তির এবং �ায় �দড় ফুট ল�া।

আটিট িটম�ক এমনভা�ব দ�ুটা ��প ভাগ করা হ�য়িছল
যা�ত ভারত-পািক�ান এবং ইংল�া�-অ��িলয়া �প
পয�া�য় এ�ক অপ�রর মু�খামুিখ না হয়। �িতিট ম�াচ িছল
৬০-৬০ ওভা�রর।

ত�ব ট�ন�া�ম�িট ���ত এতটাই ���হীন িছল �য গড� ন
ি�িনজ, িভভ িরচাড� �সর মত চ� ি�ব� িব�দশী ি��কটাররা
�িত�যািগতা আর� হওয়ার ক�য়ক িদনআ�গও একিট
কাউি� ট�ন�া�ম��র �কায়াট�ার ফাইনাল �খ�লিছ�লন।
আজ�কর য�ুগ এটা ক�নারও অতীত।

অ�নক ঝড় ঝাপটা �পির�য়, বািকংহাম প�া�ল�স মহারািন,
ি�� চাল�স এবং ি�� িফিল�পর স�� সম�
�খ�লায়াড়�দর সা�া�তর মধ� িদ�য় �থম ি��কট
িব�কা�পর বাজনা �ব�জ উঠল।

'���ট� সামার অফ ি��কট' -এর জন� একিট িব�শষ
�লা�গাও িডজাইন করা হ�য়িছল এবং ট�ন�া�ম��র ��া�
অ�া�াসাডর িছল িডজিন চির� িজিমিন ি��কট।

যিদও লড� �সর মা�ঠ ট�ন�া�ম��র উ��াধনী ম�াচিট �চ�র



দশ�ক সমাগম স��ও িছল অত�� ম�াড়�ম�ড় যা�ত ইংল�া�
ভারত�ক ২০২ রা�ন হাির�য় �দয়। ম�াচিট কুখ�াত হ�য়
আ�ছ সনুীল গাও��রর পু�রা ৬০ ওভার িট��ক �থ�ক করা
ক�প গিতর ৩৬ রা�নর ইিনং�সর জন�।

�স�তঃ , িব�কা�পর ম�া�চর �থ�ক জনসাধার�ণরআ�হ
িছল িচ�চ�ার �টিনস ট�ন�া�ম��, যা�ত িজিম �কানস�
�খলিছ�লন।

িক� ধী�র ধী�র ট�ন�া�ম�িট িন�য় �লা�করআ�হ বাড়িছল,
যা ত� �� �পৗ��ছ যায় অ��িলয়া ও ও�য়� ইি��জর
ম�ধ�কার �াস�রাধকারী ফাইনাল ম�া�চ। �থম পু�ষ
ি��কট িব�কা�প অ��িলয়া�ক ১৭ রা�ন হাির�য়
চ�াি�য়ন হয় ও�য়� ইি�জ।

আ�য়াজকরাও �িত�যািগতার সাফ�ল� খুিশ িছ�লন কারণ
িটিকট িবি� �থ�কআয় হ�য়িছল ১৮৮৫৯৮ পাউ�।
আনু�ািনক ভা�ব বলা হ�য়িছল: " ���ডনিশয়াল কাপ
ি��কট �শাসক এবং�নসর�দর সাহসী িস�া��র
�তীক এবং ি��ক�টর �ণমান দীঘ� �রৗ��ল িদন��লার
স�� ত�লনীয়।"

আজ যখন িব�ব�াপী ি��কট��মীরা ২০১৯ িব�কা�পর
উ��জনার আঁচ �পাহা�ত ব�� তখন �য �ফ�লআসা
িদন��লা�ত িব�কা�পর হাঁিট হাঁিট পা পা ক�র যা�া ��
হ�য়িছল তার কথা ভাবা �বশ কিঠন। ি��কট সিত�ই
অ�নকটা পথ �পির�য় এ�স�ছ।



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

সু� থাকুন

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�।



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 ৯২ 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



অন� �শশব...

Camera-man of the week

িজয়াউল হক



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�।।


