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ফিড়ং কথা

আজ�কর সংখ�ায় িকছ� কথা বল�বা জল িন�য়।জলজীবন
ধার�ণর এক �মৗিলক চািহদা৷ পির�বশ সরু�ার এক
অিব��দ� অ�৷ মানব সভ�তার ভিবষ�ৎ িনভ� র কর�ছ জ�লর
ব�বহা�রর ওপর৷ অথচ িমি� জ�লর উৎস �মশ �ীয়মাণ৷
আপাতদিৃ��ত এই বস�ুরা জলস��দ সমৃ�৷ িক� এই
জ�লর ৯৭.৫% পা�নর বা চা�ষর অ�যাগ�৷ িমি� জ�লর �মাট
পিরমাণআড়াই শতাং�শর মত৷তাও সহজলভ� নয়৷ এই
আড়াই শতাং�শর ৬৯ শতাংশআ�স ��িসয়ার বা িহমবাহ
�থ�কআর ৩০% জল মািটর নী�চর৷ একিদ�ক পৃিথবী �থ�ক
িমি� জ�লর উৎস ক�মআস�ছ, অন�িদ�ক জনসংখ�া বৃি�র
স�� স�� চািহদা �ব�ড় চ�ল�ছ৷ আগামী ২০ �থ�ক ২৫
বছ�রর ম�ধ� িব��র অ�ধ�ক বা দইু-তৃতীয়াংশ মানুষ পড়�ব
তী� জল সংক�টর মু�খ, যিদ না জ�লর অপচয় �রাধ করা
যায়৷



অ�প�া
কুশল চ�বত�

ত� িব�কল �া� পিথক

শা� িহ�মল হাওয়ার �খাঁ�জ ।

সবুজ প�থর �কামল গিল

থম�কআ�স তার কা�ছ ।

দ�ূররআকাশ গভীর কা�লা

অর�ণ� আজ ভীষণআ�লা ।

হাির�য় যাওয়া প�থর ধা�র

আড়াল ছিব পিথক পা�ন ।

আধুিনকতার ব� ঘ�র

য� মানব ম� ব�ল ।

�া� পিথক �া� হ�য়

িনিশর ডা�কর অ�প�া�ত ।



শত জ� প�র

ময়ূখ ব�ানাজ�
শত জ� প�র যিদ ম�ন হয়

আমার �থম জ�টাই ভ�ল িছল

পারব িক �ধ�র িন�ত?

শত জ� প�র যিদ বু�ঝ যাই

ত� িম স�র �গছ ব� �র দ�ূর

তখন িক িফ�র পাব?

শত জ� প�র যিদ অনুভব কির

আমারআস�ল �নই �কা�না িঠকানা

পাব িক িন�জ�ক খুঁ�জ?

শত জ� প�র কা�া �প�ল খুব

যিদ জল বািক নাই থা�ক �চা�খ

িকভা�ব অতীত�ক ধু�য় �দব?

শত জ� প�র ঘমু �ভ�� যিদ �দিখ

�কউ �নই পা�শ যারা িছল একিদন

পারব িক গ�ড় িন�ত নত�ন সীমানা?



অসখু

নািহদা
স�ক� টা �শষ হ�ব ব�লই হয়�তা �তির হ�য়িছল,

আস�ল একটা সম�য়র পরআমরা িন�� িত চাই,

ভা�লাবাসার সরু��লা তখন চাপা প�ড়

�দাম ঘ�র রাখা পু�রা�না হার�মািনয়া�ম।

�বঁ�চ থা�ক িকছ� কথা, িকছ� �িৃত,

�ভ�ঙ যাওয়া �িত�িতর দীঘ��াস,

আমরা �তা জািন �কউ কথা রা�খ না।

অনুভ� িত �ানা�িরত হয় অন� মানু�ষ তখন,

স�ুখ থাকার জন� িন�জর ম�তা পথ খুঁ�জ িনই,

তবুও ম�নর িভতর জাপ�ট ধ�র

নাম না জানা দরূা�রাগ� অসখু।।



�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।





জামাইষ��

নীতা কিব

জামাইষ�� পরব এ�লা �র ঘ�র ঘ�র সবআম, কাঁঠাল

শা�িড়রা ব�ড়া ব��আজ�ক, ��রমশাই না�জহাল

ও�র জামাই এ�লা �র, উলু �দ �তারা

শ� বাজা ও�র

আমার জামাই সক�লর �সরা

বরণ ক�র �ন তা�র।

আজ�ক বািড়�ত জামাই পূ�জা বড়ই খুিশর িদন

িমি�িলচ� এ�না, আনারস এ�না,কাঁঠাল খান দইু িতন।

�সন�� ধূিত চাই আর িগ�লকরা এক পা�ািব

বা�ালীবাবু সাজ�তই হ�ব, শালাশালী�দর তাই দাবী

প�া� শাট� চায় ভা�লা ��া��র, সব িকছ� চায় দামী

�ম�য়র জন� চায় শাড়ী �যন মটকা বা জামদানী।

পূণ� পাখার বাতাস িদ�য় জামাই বরণ ক�রা



আপদ বালাই দ�ূর যা�ব সব �দীপটা ���ল ধ�রা।

ভ� ির �ভাজ�নরআ�য়াজ�ন �যন না থা�ক �কা�না কম

মাংস �পালাও �লিড�কিন আর কাি�রী আলরু দম।

আর না আর না ক�র �া�মাতা খাওয়ান �য জামাতা�র

শালাশালীআর বধূমাতা সব দাঁড়ায় �য সা�র সা�র,

খাওয়া দাওয়া �স�র জামাই কুট�� আসর জমায় ঘ�র

এই িদন �যনআ�স বা�র বা�র ষ�� মাতার ব�র।

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



বিৃ� �ভজা রাত

�মৗসমুী দ�

�রাজ রা�ত বিৃ� হয়, �তামার শহ�র? আঁছ�ড় প�ড়, ঝড়? ব�ুকর
�ভতরটা �তালপাড় হ�য় যায়? বািলশ িভ�জ যায়, অ�ঝার ধারায়?
ঝ�ড়র দাপ�ট, ঘুম আ�স রা�ত?

আমার শহ�র বিৃ�রা �রাজআ�স।রা�তর অ�কা�র দমু�র মুচ�র যায়
�ভতরটা।কত িবিন� রাত, িনঃশ�� �কবল বািলশটা িভ�জ
যায়।সকা�লর ঝলম�ল �রা�দ ঢাকা প�ড় যায়, সব মান-
অিভমান।�িক�য় যায় কা�া �ভজা বািলশ।জ�ম থা�ক �মঘ, অ�প�া
�সই অ�কা�রর।

ভয় হয়, এ ঝড় যিদ, �তামা�কও �তালপাড় ক�র �কান এক রা�ত!!!!
িক ক�র সামলা�ব ত� িম!!! আিম তখন থাক�বা অ�নক দ�ূর।

কাল রা�ত �মঘ�ক বল�লম, "আমার �া�ণর মানষুিটর কা�ছ
একবারিট যাও!! বিৃ� হ�য়, িভিজ�য় িদ�য় এ�সা তা�ক।আর �সই
�ভজা গা�য়র গ� িন�য় িফ�র এ�সা নত�ন ক�র"!!

�মঘ িক বল�ল জা�না!!!? বল�ল,,

"এমিন�তই �য িভ�জ থা�ক সব��ণ, তা�ক �ভজা�বা আিম �স �মঘ
নই!!।�স এখন, ভা�লাবাসার পর�শ িভ�জ থা�ক সারা�ণ!!!।তার
গা�য় এখন অন� কা�রা সুবাস।ত� িমআর তা�ক ছ�ঁ �ত পার�বনা"।

"আিম এখন ব�� ভীষণ!! �যখা�ন �তামার মত ��, �� �দয়আ�ছ,



তা�দর অ�নক িচিঠ জমা প�ড় আ�ছ!!! একট� ক�র িভিজ�য় িদ�য়
আিস তা�দর।ত� িম না হয়, নত�ন ক�র �ল�খা"।

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.....



ফু�ট আ�ছা
পিল �ঘাষ

ফু�লর ম�তা ফু�ট আ�ছা আমার �দ�য় গিহ�ন।
একা আমার ভা�লা লা�গ না আজ �তামায় ছাড়া,
ত� িম ছাড়া আমার ম�নর গহীন আঁধা�রর কা�লা �ম�ঘর খা�ম
বি�।
পািখ হ�য় এ�সা না উ�ড়আমার ম�নর গহীন অর�ণ�।

আিম �তামার ম�নর মি��র িগ�য় চম�ক �দ�বা
�কা�না এক অমাবস�ার রা�ত।
িব�ভার ��� �তামায় ব�ী কর�বা আমার �দয় কান�ন।

আকা�শর ন��আভায় রজনীর শ�হীনতায়
আিম হ�য় রব এক িনব�াক ���মর গ�।
আিম জািন আকাশ পৃিথবী
আিম জািন ই� ধনু ��মআমা�দর ।

���র ম�তা িছ��ড় �ফ�লিছ আজ ডাইিরর পাতা।
�সথা �লখা িছল হাজার ���র কথা ।
িছ�ড়�ত পািরিন আমার ম�নর পাতা।
�যখা�ন জ�মআ�ছ জীব�নর অ�নক ব�থা।



মধ�িব� পিরবার

আখতাির খাত�ন
পব�-৩

তািকর িদন দ�ুয়ক �বশ ভা�লাই কাট�লা বা�পর বািড়।
িতনিদ�নর মাথায় তািকর খুব কাঁপুিন িদ�য় �র �া�মর
ডা�ার তপন �ক ডাকা হ�লা।তপন িনজ অিভ�তা ম�তা
ঔষধ িদ�য় �গ�লন �সই �খ�য় তািকর িকছ�টা �র হ�া হ�লা।
আবার পরিদন িবকা�ল আ�গর ত�লনায় �বিশ �র।তািক
িবছানায় ছটপট কর�ছ তািকর বাবা িক কর�ব িদ�শহারা
আ�� আ�� স��াও ঘিন�য় আস�ছ তািকর দাদা ব�বসার
কা�জ বাই�র িগ�য়�ছ। তািকর বাবা দী�নশ একা হা�ত িক
কর�ব মাথায় হাত িদ�য় ব�স পড়�লন... তািকর �ছা�টা কািক
মা এ�স ধমক িদ�য় জা �ক বল�লন আপনা�দর িক �কা�না
আ��ল �ান �নই, তািক �ক হসিপটা�ল িন�য় �য�ত হ�ব,
এই ব�ল তািক�ক হসিপটা�ল িন�য় যাওয়া হ�লা।তখন পয��
অিন�মষ বাবু �ক খবর �দওয়া হয়িন তািকর বাবা মা �ভ�ব
িছ�লন �ম�য় স�ু হ�ল খবর �দ�বন।এই ভাব�তই �ফান �ব�জ
উঠল তািকর �ছা�টা �বান িরি� বছর দ�শক বয়স �ফান টা
িরিসভ ক�র বল�লা �ক আপিন অিন�মষ বাবু বল�লন ওই
দ�ুু ত� িম আমা�ক িচন�ত পা�রা না আিম �তামার জামাই বাবু
।িরি� কাঁ�দা কাঁ�দা হ�য় বল�লা জামাই বাবু আমার িদিদ খুব
অস�ু হসিপটা�ল িন�য় �গ�ছ। অিন�মষ বাবুর মাথায় �যন
বাজ �ভ�ঙ পড়�লা...।
অিন�মষ বাবু ছ� �ট �গ�লন হসিপটাল, িগ�য় �দখ�লন তািক
ল�া হ�য় �চাখ ব� ক�র ��য়আ�ছ ম�ন হ�� িবছানার স��



শরীর টা িমিল�য় যা��। তািকর মাথায় হাত বুিল�য় বল�লন
তািক দ�া�খা আিম �তামার অিন�মষ এ�সিছ,তািক �চাখ ব�
অব�ায় �ীণ ��র বল�লা ত� িম এ�স�ছা ভা�লা আ�ছা
অিন�মষ দু �চাখ ভরা জল িন�য় বল�লা �ম আিম খুব ভা�লা
আিছ।িক� ত� িম �কন এমনটা হ�ল পই পই ক�র ব�লিছলাম
শরী�রর িদ�ক �খয়াল �র�খা �ক ��ন কার কথা। তািক ভার�
িগি�র ম�তা �ীণ স�ুর উ�র িদল এ রকম একট� আধট� হয়
�তা মানু�ষর আমারও হ�য়�ছ �দ�খা না কিদন প�রই ভা�লা
হ�য় যাব। তািকর কথা ��ন অিন�মষ �যন একট� বল �প�লন।
ডা�ার িভিজ�ট আসার টাইম হল এবং ডা�ার এ�সও
পড়�লন।ডা�ার তািক�ক িজ�াসা কর�লন �কমন আ�ছা
তািক উ�র িদ�লা ডা�ার বাবু মাথা ভীষণ য�ণা
কর�ছ।ডা�ার বাবুর আ�গই িকছ�টা আ�াজ ক�রিছল
তািকর ব�ড়া �কা�না �রাগ হ�ত পা�র।তািক�ক আবার
ডা�ার বাবু িজ�াসা ক�লন �তামার গা�জ�ন �কাথায়
অিন�মষ বল�লন আিম ওর গা�জ�ন। ডা�ার বাবু অিন�মষ
�ক বল�লন স��ক� �ক হন অিন�মষ বাবু উ�র িদ�লন আিম
ওর �ামী।ডা�ার আবার অিন�মষ�ক িজ�াসা কর�লন
আপনার �পশা িক অিন�মষ সরল ভা�ব উ�র িদ�লন
িশ�কতা। কথার তা�ল তা�ল ��ি�পশন িল�খ ডা�ার
অিন�মষ বাবুর হা�ত ধির�য় িদ�য় বল�লন এ�িন মাথার
ির�পাট� ক�র অনুন,ডা�া�রর কথা ��ন অিন�মষ বাবুর বুক
আবার ধড়াস ক�র উঠ�লা বার বার ম�ন হ�ত লাগ�লা ব�ড়া
�কা�না অসখু নয় �তা।
কথা ম�তা অিন�মষ বাবু সম� ির�পাট� ডা�া�রর হা�ত
িদ�লন।তািক �ামীর দিুট হাত ধ�র বল�লা ত� িম সারা িদন
িকছ� খাওিন িকছ� �খ�য় নাও অিন�মষ বাবু তািকর হাত বু�ক



�চ�প ধ�র বল�লা �তামা�ক �দখ�লই আমার ি�দা িম�ট
যায়।কখন �য অিন�মষ বাবুর �চা�খর জল তািকর কপা�ল
প�ড়�ছ �টর পাইিন তািক �ামী �ক বল�লা িক �গা ত� িম
কাঁদ�ছা অিন�মষ বাবু তাড়াতািড় ক�র �চা�খর মু�ছ বল�লন
কই না�তা।অিন�মষ বাবু হাসার ভান ক�র বল�লা ক�তা িদন
�তামার হা�তর চা খাইিন বল�ত পা�রা ব� ই�� কর�ছ
�তামার হা�তর চা �খ�ত। তািক �ীণ স�ুর বল�লা এই কটা
িদন প�রই ভা�লা হ�য় যা�বা আর কড়া মা�প চা ক�র
�দব।...তািকও হয়�তা িকছ�টা আ�াজ ক�রিছল তািক শ�টা
এই পৃিথবী�তআর হয়�তা িকছ� িদন.....
সম� ির�পাট� �দখার প�র ডা�ার সনা� কর�লন তািকর
��ন িটউমার হ�য়�ছ। অিন�মষ বাবু ডা�ার হা�ত পা�য় ধ�র
বল�লন �য ক�রই �হাক আমার তািক �ক বাঁচান।আমার
তািকর জন� আিম সব�� খুই�য় িদ�ত রািজ।ডা�ার অিন�মষ
বাবুর ম�নর অব�া বুঝ�ত �প�র বল�লন আপিন শা� হন
আর ঈ��রর কা�ছ �াথ�না ক�ন আমরা �যন আপনার
তািক�ক স�ু ক�র িফির�য় িদ�ত পাির। সাম�ন স�া�হ তািকর
অপা�রশন হ�ব আ�মিরকা �ফরত ডা�ার �ারা। �ায় দশ
ল� টাকা দরকার একটা মধ�িব� পিরবা�র এত��লা টাকা
�জাগাড় করা �য ক�তা কিঠন যার িবপদআ�স �সই �বা�ঝ।
তািক�ক অপা�রশন িথ�য়টা�র িন�য় যাওয়ার জন� ��িত
চল�ছ এমন সময় তািক�ক অিন�মষ বাবু বু�ক জিড়�য় ধ�র
বল�লন তািক ত� িম আমায় �ছ�ড় যা�ব না �তা? তািক নীর�ব
�চা�খর জল মু�ছ �ীণ স�ুর বল�লা ত� িম না পু�ষ মানুষ
এ�তা �ভ�ঙ পড়�ত �নই। তািক ও জান�তা এই হয়�তা �ামীর
�শষ ভালবাসা পাওয়া।
তািক �ক অপা�রশন িথ�য়টা�র িন�য় যাওয়া হ�লা।অিন�মষ



বাবু তািকর আ�ীয় �জন বাই�র ব�স �হর �ন�ছ কখন
খবর পা�ব। ঘ�া দ�ুয়ক প�র ডা�ার এ�স বল�লন sorry.
তািকর আ�ীয়রা এই শ�টার মা�ন কতটা বু�ঝিছ�লন
জািননা ত�ব অিন�মষ বাবু sorry শ�টা �শানার প�র বু�কর
�চ�প রাখা দঃুখ সহ� কর�ত না �প�র িচৎকার ক�র �কঁ�দ
বল�লন �হ ঈ�র আিম িক অন�ায় ক�রিছলাম �য তািক
শ�টা আমার জীবন �থ�ক মু�ছ িদ�লন!! (সমা�)

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



�পন-দরশন

অঘ��দীপ ম�ল

িনশার আঁধা�র, িন�া-পাথা�র, মগন িব� য�ব,

তখনআিসয়া, �ক �গা হািসয়া, আমার �� ভ�ব!

তব �কৗত� �ক, কি�ত বু�ক, ম�ন ভািবলামআিম,

িনশার �প�ন, সািজয়া যত�ন, ত�ব িক অ�য�ামী!

�শ�ষ কির জয়, শ�ার ভয়, �ধাইনু তা�র "�ভ� !

মান�বর মা�ঝ, মান�বর সা�জ, �দিখিন �তা আ�গ কভ� ।

মত� �-ভ�তল, পরশ ক�র �য তব পদতল, ক�হিন �তা কভ� �কহ,

�িননু একথা, �দব�লাক �যথা, �সথা আপনার �গহ।"

�িন �দব কয়, "িমথ�া �তা নয়, �দব�লা�ক �মার বাস,

�সথায় চলন, �সথায় শয়ন, �সথায় আমার �াস।"

"�কন �গা �দবতা, অব�শ�ষ �হথা ?" কিহনু �কৗত�হ�ল,

"কী�সর লািগয়া, �গ� ছািড়য়া, জীণ� ধরাত�ল ?"



"বিলল �ক �তা�র, �গ�িট �ছ�ড়, আিসলাম তব গৃ�হ !

�হথায় সদাই, িছল �মার্ ঠাঁই," �দবতা কিহলা ���হ।

��নআিম বিল, "সত� সকিল !! �হথায় �তামার বাস ?

নািক িশ� ব�ল ধির, �কৗত�ক কির, কর �ধু পিরহাস ?

তাই যিদ হ�ব, কী লািগ স�ব, মি�র ত�র ধায়,

�কহ বা িগজ�া, �কহ �কহ বা মসিজ�দ চিল যায় ?

জা�ন নািক তারা, ছ��ট হয় সারা, ধম�ধা�মর িপ�ছ,

সকল উপাচার, আচার িবচার সকিল িক ত�ব িম�ছ ?

�মা�দরআলয়, আ�লা কির রয়, �তামার মূরিত �যথা,

�কন ত�ব �ভ� , কহ নািহ কভ� , �তামার ি�হিতর কথা ?"

"থাম্ থাম্ ও�র, বিল�ত �দ �মা�র", �দবতা কিহল কাঁিদ,

"িদ�ন িদ�ন �দখ দীন �াণ যায়, িমথ�া পূজার লািগ।

িদ�ত�ছ সকিল, প� �াণ বলী, আমা�র আরিত ক�র,

স�ান-হারা, �িধ�রর ধারা, িপতা িক সিহ�ত পা�র !"



"তব শা��র িবিধ ম�ত তারা, পূিজ�ছ �তামার চরণ,

ত� িম কিহছ, সিহ�ত পার না, জীব�রা এ�প মরণ !"

�িন মম কথা, �ু� �দবতা, কিহল তী���র,

"যাহাই শা�, তাহাই স�, ম�রআর �ধু মা�র।

�ণ�াল�ার, শা�-আচার, নািহ নািহ ��য়াজন,

িব��র মধু, নািহ চািহ কভ� , িদস িচ��রআ�য়াজন।"

বুিঝলাম �ভ� , কিহ�তিছ তবু, "�কাথা পাব তব �দখা ?

িন�া ছ� িট�ব, �� ট�িট�ব, র�ব না �তা ত� িম �হথা !"

কিহলা ��, "রিহ�ল �ু�, �কম�ন পাইিব �দখা !

লালসার ব�স খুঁ�জ মিরিব, পাইিব �য মিরচীকা।

মি�র নয়, মসিজদ নয়, ন�হক ধম�ধাম,

মনমি��র, মনমসিজ�দ, র�য়িছ মননধাম।

�দব�লা�ক বাস কস যিদ ত�ব, �দব�লাকবাসী হব,

অ�য�ামী কস যিদ �মা�র, অ��র র�হ যাব।"



রিহমআর অিমত

�মায়ূন কবীর

রিহমআর অিমত

�সিদনও �খ�লিছল এক স��,

�ম�ত িছল কতই না র��!

চ�মুক িদ�য় িছল এ ওর �া�স

��য় িছল ও এর পা�শ৷

রিহ�মরআি�র িসমুই

অিমত �খ�য় িছল ঈ�দর সকা�ল

অিম�তর িদিদ �ফাটা িদ�য় িছল

ভাইজা�নর কপা�ল৷

কখ�না রিহ�মর িছল িনম�ণ

কািত� ক পূজার সবুা�দ

কখ�না বা অিম�তর িজয়াফত

রিহম�দর িমলা�দ৷



এবা�র হঠাৎ �কাথা �থ�ক হায়

হািজর হল দা�া!

সা�দািয়ক রা�সরা আবার

কৃপান করল না�া,

যার এক �কা�প�ত ব� হল

ব�ুর �কালাকুিল

রিহ�মর �দাি�র কুরবািন হল

অিম�তর ব�ু��র বিল৷

এবা�রও পূজা হল,

এবা�রও হল ঈদ,

অিম�তর ঘ�রআ�সিন রিহম

রিহ�মর ঘ�র অিমত!

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

ওপর উ��খ ক�ন �নট ফিড়ং �গ।



সভ�তা

ইনসানআলী

সভ�তার ব� ��ণ হা�ামার আ�বার�ণ।

রািঙ�য়�ছা �ক�না ধু�লা।

আপনা�র বিল� ব�ল িন��র অনুকর�ণ ।

িনধ�ন মানুষ ��লা ।

গির�তার অহংকা�র ��ার দাও িচৎকা�র ।

বুিঝ�য়�ছা ভাষার অিধকার ।

পিতত�দর পদ ত�ল িপস�ছা �য অকার�ণ ।

মািত�য়�ছা তা�দর হাহাকার।

ধ�ম�র মিরচীকায় �দিখ�য়�ছা �ম, ঘিট�য়�ছা িবভাজন।

ঘিট�য়�ছা র�া�য়ী য�ু�রআ�ালন ।

একিট বা�রর মত কাঁ�পিন ক�,��ার দাও ভাষ�ণ।

দিলত �দর কির�ছা িনধন ।

রাজনীিতর �কাথায় �স �নতা, বিল�ব �স এথা।

ঘিট�বনা আর িবরা�না।



মানবতার সা�থ কল�াণ এর প�থ �ধু ।

বািক আর কথা হ�ব না।

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

ি�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

সুখী

সুিমতা �দবনাথ

�কৃত সখুী �তা তারাই যারা �চাখ থাক�তও অ�

আর মুখ থাক�তও �বাবা।

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

কিবতা পাঠান।



�া�� বাত� া
িল�খ�ছন- ডঃ সায়ন ভ�াচায�

"অ�াি�বােয়ািটক মুিড় মুড়িক নয়"-
অ�াি�বা�য়ািটক �খ�ত হ�ব খুব সাবধা�ন ও �ভ�বিচ��।
আমরা সাধারণ সিদ� কািশ হ�লই এ�িল খাই। এখা�ন এ�িল
খাওয়ার দরকার �নই, �কননা সিদ� কািশ সাধারণত
ভাইরাসজিনত হয়, ও অ�াি�বা�য়ািটক ব�া��িরয়ার ওপর
কাজ ক�র।

আরও একিট উ��গজনক ঘটনা হল িবনা ��সি�পশন এ
অ�াি�বা�য়ািটক খাওয়া। ডা�া�রর পরামশ� ব�তীত এ��লা
কখ�নাই খাওয়া উিচৎ নয়।

অ�াি�বা�য়ািটক যিদ �খ�তই হয়, ত�ব পু�রা �ডা�জ ও পু�রা
সম�য়র জন� খাওয়া উিচত। িশ��দর িস��া��ািসন বা
�ট�াসাইি�ন জাতীয় ওষধু এ�কবা�রই খাওয়া উিচত নয়।
গভ� াব�ায়ও অ�াি�বা�য়ািটক না খাওয়াই ��য়।

অ�াি�বা�য়ািটক স���আরও িচ�াভাবনা দরকার। মুিড়
মুড়িকর মত এর অপ��য়া�গর ফ�ল এ�িল আর সং�মণ
জাতীয় অস�ুখ কাজই কর�ত চাই�ছ না। ম�ন রাখ�ত হ�ব,



িবগত দশ বছ�র মা� দিুট নত�ন ��ণীর অ�াি�বা�য়ািটক
আিব�� ত হ�য়�ছ। পিরি�িত অত�� খারাপ।...

সাবধা�ন খান অ�াি�বা�য়ািটক,

সং�মণ কম�ব িঠক।।



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

ছিব�ত- �সািহনী রায়



িব�কােপর িব�যু�
িল�খ�ছন- অনািবল দ�

িব�কাপ ি��ক�টর মজার িকছ� তথ�-

চল�ছ ি��ক�টর সব�চ�য় বড়আসর িব�কাপ ি��কট।
িব��র �সরা ১০িট দল লড়াই কর�ছ একিট �িফর জন�।
ত�ব িব�কা�পর অ�নক মজার তথ�ই অ�ন�কর কা�ছ
অজানা। ি��ক�টর মহায��র আঁচ �পাহা�ত �পাহা�ত
�দ�খ �নওয়া যাক মজাদার িকছ� তথ�-

# ি��কট িব�কা�পর ইিতহা�স সব�চ�য় �বিশবার জয়ী
দল হ�� অ��িলয়া, এটা সবারই জানা৷ ত�ব হয়�তা
অ�ন�করই অজানা, ১৯৯৯ �থ�ক ২০১১ সম�য়র ম�ধ� টানা
৩৪িট িব�কাপ ম�াচ িজ�ত�ছ অ��িলয়া৷ উ��িখত
সম�য়র ম�ধ� িতনবার িব�কাপ জয় ক�র�ছ �দশিট৷ আর
এই সাফল� অজ�ন কর�ত িগ�য় ১৫িট দল�ক হাির�য়�ছ
তারা৷
# পািক�া�নর সা�বক ফা� �বালার �শা�য়বআখতা�রর
দখ�ল র�য়�ছ িব�কা�প সব�চ�য় �ত গিতর বল করার
�রকড� ৷ ২০০৩ সা�লর িব�কা�পর একিট ম�া�চ �িত ঘ�ায়
১০০ মাইল (১৬০.৯ িক�লািমটার) গিত�ত বল ক�রন িতিন।
ি��জ তখন িছ�লন ইংল�া��র ব�াটসম�ান িনক নাইট৷’



# িব�কা�প এখন পয�� সব�চ�য় বয়� �খ�লায়াড় হ��ন
�নদারল�া��র �নালান �াক� । ১৯৯৬ িব�কাপ �খলার সময়
তাঁর বয়স িছল ৪৭ বছর ২৪০ িদন।আর ইিতহা�স এখন
পয�� সব�চ�য় কম বয়সী �খ�লায়াড় হ��ন বাংলা�দ�শর
তালহা জবুা�য়র।

# িব�কা�প �কা�না দ�লর অিধনায়ক� করা সব�চ�য় �বিশ
বয়সী �খ�লায়াড় হ�লন �মাহা�দ �তৗিকর। ২০১৫
িব�কা�প ও�য়� ইি��জর িবপ�� ৪৩ বছর ৬০ িদন
বয়�স সংয�ুআরবআিমরাত দ�লর �নতৃ� িদ�য় এই
�রকড� গ�ড়ন �তৗিকর।
# সব�চ�য় �বিশ বয়�স িব�কাপ জয় করা অিধনায়ক
পািক�া�নর ইমরান খান। ৩৯ বছর ৫ মাস ২০ িদন বয়�স
১৯৯২ িব�কাপ িশ�রাপা জয় ক�রন ইমরান।

# সব�চ�য় �বিশ বয়�স িব�কাপ িশ�রাপা জয় করা
ি��কটার ও�য়� ইি��জর �রাহান কানহাই। ১৯৭৫
িব�কা�পর িশ�রাপা জয়ী ও�য়� ইি�জ দ�লর সদস�
িছ�লন িতিন। এ সময় কানহাইর বয়স িছল ৩৯ বছর ৫ মাস
২৬ িদন।

# িব�কা�প সব�চ�য় �বিশ বয়�স �স�ুির করা �খ�লায়াড়
�ীলংকার িতলকর�� িদলশান। ২০১৫আস�র �হাবা�ট�
�টল�া��র িবপ�� ৩৮ বছর ১৪৮ িদন বয়�স ১০৪ রান
ক�রিছ�লন িতিন।

# িব�কা�পর �কা�না ম�া�চ সব�চ�য় �বিশ বয়�স পাঁচ



উই�কট িশকা�রর কৃিত� র�য়�ছ সংয�ুআরব
আিমরা�তর শওকত ড�কানবালার। পািক�া�ন অনুি�ত
১৯৯৬আস�র লা�হা�র �নদারল�া��র িবপ�� ৩৯ বছর
৪০ িদন বয়�স ২৯ রা�ন ৫ উই�কট িশকার ক�রিছ�লন
িতিন।
# ১৯৮৭ সা�লর িব�কাপই �থম ইংল�া��র বাই�র
অনুি�ত হয়। �সবার �যৗথআ�য়াজক হ�য়িছল ভারত এবং
পািক�ান। দইু �দ�শর ২১ �ভনু��ত হ�য়িছল ম�াচ, যা
এখ�না সব�ািধক মা�ঠ িব�কা�পর ম�াচ গড়া�নার �রকড�
হ�য় আ�ছ।

# ১৯৯২ সা�লর িব�কা�পই �থম সাদা বল ও রিঙন
�পাশা�ক �খলা হয়। এরআ�গর িব�কাপ��লা�ত লাল
বল ও সাদা �পাশা�ক �খলা হ�তা। একইস�� �যাগ হয়
িটিভ আ�ায়ার।

# ১৯৯৬ সা�ল ই�ডন গা�ড� �ন ভারত ও �ীল�ার
�সিমফাইনা�ল শচীন �ট��লকা�ররআউ�টর পর ভার�তর
�ত উই�কট পতন ঘট�ত থা�ক। ১ উই�ক�ট ৯৮ রান �থ�ক
আকি�কভা�ব ভার�তর ��ার দাঁড়ায় ৮ উই�ক�ট ১২০!
দশ�করা ি�� হ�য় গ�ালাির�তআ�ন লািগ�য় �দয় ও মা�ঠ
�বাতল ছ�ঁ �ড় ম�াচ ব� ক�র �দয়। প�র �ীল�া�ক �সই
ম�া�চ জয়ী �ঘাষণা করা হয়।

# ২০১১ সা�লর ফাইনা�ল ওয়াং�খ�ড় ��িডয়া�ম ভারত ও
�ীল�ার অিধনায়ক ম�হ� িসং �ধািন ও কুমার সা�াকারা
টস কর�ত নাম�ল ম�াচ �রফাির �জফ ��া ক�য়ন ি�প



কর�ল �থম দফায় �ধািন জানান সা�াকারার কল িতিন
�ন�ত পানিন। সা�াকারা �থম দফায় �হড উ�ারণ
ক�র�ছন ব�ল দািব ক�রন ও ট�সও �হডই ও�ঠ। �ধািন
�ন�ত না পাওয়ায় আবার টস করা হয় এবং ভাগ���ম
�সবারও সা�াকারা �হড ব�লন এবং ট�সও �হড ও�ঠ।

# ২০১১ িব�কা�পর �সিমফাইনা�ল পািক�া�নর মু�খামুিখ
হয় ভারত। �সই �খলা �টিলিভশ�ন �দ�খ�ছন ৯৮৮ িমিলয়ন
মানুষ। স�বত এটাই �গাটা িব��র ম�ধ� �টিলিভশ�ন
সব�ািধক �দিশ�ত �খলা। এরআ�গ ২০১০ িফফা
িব�কা�পর ফাইনাল িটিভ�ত �দ�খিছল ৯০৯ িমিলয়ন
মানুষ।

# িব�কা�প সব�চ�য় কম ��ার করার �রকড� িট র�য়�ছ
কানাডার দখ�ল। ২০০৩ সা�ল �ীল�ার িব��� ৩৬ রান
কর�ত স�ম হয় দলিট। িব�কা�প সব�চ�য় �বিশ ��ার
করার �রকড� িট র�য়�ছ ভার�তর কা�ছ। ২০০৭ সা�ল
বারমুডার িব��� ৪১৩ রান ক�রিছল িটম ইি�য়া।
# িব�কা�প স�ব�া� ২ হাজার ২৭৮ রা�নর নিজর ভার�তর
শচীন �ট��লকা�রর। ৪৫ ম�া�চ এই রান সং�হ ক�রন
ি��কট ঈ�র। ি��কট য�� স�ব�া� ছয় �স�ুিরও
ভারতীয় এই ব�ািটং িজিনয়া�সর দখ�ল। তাছাড়া এক
আস�র স�ব�া� ৬৭৩ রানও িলটল িজিনয়া�সর। ২০০৩
সা�ল ওই �রকড� গ�ড়ন িতিন।

# িব�কা�প ৩৯ ম�া�চ স�ব�া� ৭১ উই�কট িশকাির �বালার
অ��িলয়ার ��ন ম�াক�া। ২০০৩ সা�লর িব�কা�প মা�



১৫ রা�নর িবিনম�য় ৭ উই�কট দখল ক�রিছ�লন অিজ
�পস িকংবদি�।

# িব�কা�প স�ব�া� রা�নর ইিনংস �খলার কীিত�
িনউিজল�া��র মািট�ন গাি��লর। ২০১৫ সা�লর িব�কা�প
ও�য়� ইি��জর িবপ�� ২৩৭ রা�নর অপরািজত ইিনংস
�খ�লিছ�লন এই িকউই ব�াটসম�ান।

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



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 ৯৩ 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



পত�...

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�।।


