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ফিড়ং কথা

�বল জলস��ট ভ�গ�ছন দি�ণ ভার�তর মানুষ তাই জল
িন�য় কলম ধর�ত হলআরও একবার।জলজীবন ধার�নর
এক �মৗিলক চািহদা। 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 ম�তা। তাও 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
যায়।আসনু সক�ল এিগ�য়আিস জল স��য়।



�ছ�ল-�ম�য়র ম�নর �খাঁজ
�কৗিশক পাল

�ছা�টা �থ�ক ব�ড়া হলাম

জীব�নর সা�থ চল�ত চল�ত,

�কা�না রক�ম দাঁিড়�য়িছ আজ!

দ-ুপা�য় টল�ত টল�ত।

টাকার �পছ�ন �ামী-�ী

অনবরত ছ�ট�ত থািক,

আর�ধু রা�তর ���

�ছ�ল-�ম�য়র ভিবষ�ৎ আঁিক।

�ছ�ল-�ম�য় �মধাবী খুব;

িক�, আমা�দর কা�ছ থা�ক না।

আমা�দর, �দ�শ চাকির ব�ল,

ওরা িব�দ�শ ক�র না বায়না।



মা�স মা�স টাকা পাঠাই,

�খাঁজ-খবর িনই �রাজ।

আমা�দর �ধু �নওয়া হয় না,

�ছ�ল-�ম�য়র ম�নর �খাঁজ।

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



গিরমা

ডঃ সায়ন ভ�াচায�

এ ভাষাআমার গব�

এ ভাষাআমার মান,

এই ভাষা�তই ��নিছ

ম�নর, �া�ণর গান।

এই ভাষা�তই হাস�ত িশ�খিছ

�কঁ�দিছ এই ভাষায়,

বাংলাআমার �দ�য়র ভাষা

�ম�তিছ তার �নশায়।

এই ভাষা�ত ধন� সািহত�,

িলখ�লন িব�কিব ;

কাজী নজ�ল, কিব সকুা�

আঁক�লন �াণ -ছিব।

সারাটা িদ�নর �াি� যখন

আমা�ক দীণ� ক�র



বাংলা ভাষা পরম য��

মনটা শীতল ক�র।

তাই ত�ণ�দর�কআিম আজ বিল

এ�কআপন ক�র নাও;

এই ভাষা�তই তখন ত� িম

জীব�নর গান গাও।।

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...



একপাি�ক

নািহদা

ভা�লাবাসা �দাতরফাই হ�ব তার �কা�না মা�ন �নই

একতরফাও হয়।

িক� তার �কা�না বা�বতা �নই। ভা�লাবাসা খাঁিট হ�লও
����লা সিত� হয় না, "চাওয়া"টা �থকই যায় "পাওয়া" আর
হয় না।

এখা�ন থা�ক না অিভমান, থা�ক না হারা�নার ভয়;

কারণ �স অন� কা�রার "আমার �তা নয়!"

����লা একজনই �দ�খ ��ঘরও বাঁ�ধ একজন,

ঝড়আস�লও ভা�ঙ একজ�নরই মন।

"ভা�লাবািস" বল�ত পা�র না,

কারণটা িনিদ� � নয়,

হয়�তা �স অন�কা�রার, বা ব�ু� হারা�নার ভয়।

Gallery'র ছিব�িল তার সা�থ না �ধু তারই থা�ক

�চা�খ �চাখ নয়, �দখাটা�ক �গাপনই রা�খ।



হয়�তা সবার জীব�নইআ�ছ এমন এক কািহনী,

�যটা�কআমরা "one sided love" িহ�স�বই ভা�লা িচিন।।

�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।





িশ� �িমক

নীতা কিব

�াথ�পর এই দিুনয়াটা�ত পথিশ� িবপ�

ঘ�র ভাত নাই! �ক �জাগা�ব তা�দর মু�খর অ�?

সারািদন ধ�র কাগজ কুড়ায় �ছ�লটা পাড়ায় পাড়ায়!

কখ�না আমরা �চার ব�ল 'তা�ক'পুিলশ �ড�ক ধরায়।

�ছা� �ম�য়টা সকাল �থ�কই কাজ ক�র বািড় বািড়

�কউ �কউ তা�ক মার�ধার ক�র �দাষী সাব�� কির

ফুটপা�ত ব�স কর�ছ পািলশ কুসমু �কামল �ছ�ল

পািলশ কির�য় পয়সা িদই না �বচারা �ছা� ব�ল।

�াধীনতা িদবস পালন কির ,গাল ভরা গাই গান

ভারতমা'�ক ভা�লাবািস,তাঁ�ক কির ক�তা স�ান!

�ছা� �ছা� পথিশ�রা �য িন��ষ�নর �ীকার!

আমরা কখ�না তািক�য় �দিখ না, কির না �য �িতকার।



�কউ �কউআবার �ছাট �ছ�ল �ড�ক কাজ িদই ভা�লা�ব�স

আধা মজিুর িদই �য তা�দর অ�ান ,অ���শ

অিফ�সর বাবু ,সা�হব, স�ুবা ,আমরা সভ� মানুষ!

�র��ারাঁ�ত ��ট ধু�ত �দ�খ �ফ�র না কখ�না �ঁশ।

এরা িশ�, এরা �কামল, �দ�শর ভিবষ�ৎ!

এিগ�য় এ�স �িতবাদ করার �দখাই না িহ�ৎ।

িশ�রা না হয় অভা�ব প�ড়ই হয় �র মজরুও কুিল

আমরা িক ক�র অ� �স�জ মানবতার দায় ভ� িল?

এ সমা�জর য�তা ধনী বড়�লাক, দয়াবান, িব�বান

দীন, দঃু� িশ�মজরু�দর দান ক�রা স�ু জীবন

সরকার �থ�কআইন হ�য়�ছ খাটা�না যা�ব না িশ�

সমাজ�চতনা না জাগ�ল িক ক�র বাঁচ�ব মজরুিশ�?

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



উল� মনষু��

ত�য় িসংহ রায়

ব�িত�ম �ীকার ক�রই িব��ষণ-

ক�য়ন��লার ভ�রর �যাগফল পাঁচ�শা-আিশ �াম। পাঁচ�শা-আিশ
�া�মর বাজাির পা�াটার িঠক িন�চ মাধ�াকষ�ণ টান'টা আজ
মা�ািতির�! অপর পা�ায় দ-ুিক�লা মনষু��, গ�াস �বলু�নর
ভ� িমকায়। �খালা বাজা�র দ'ুআঁিট মনষু��আর লাল শাকআজ দাম
�ায় একই । িজ�লিট�নর ��লপযু� কাগ�জর ট�ক�রাটার িবিনম�য়
িনঃ�� রা�তর অ�কা�র ও িদ�ন িবি� হ�ত �দ�খিছ কত-শত
টাটকা মনষু��! তা �স বাধ� হ�য়ই �হাক বা অথ�লালসায়।
মনষু��হীনতা একিবং�শই ধারণ ক�র�ছ সং�ামক মহামারী আকার,
�া'িবং�শ এই সং�ামণ �পৗ�ছা�ব িবিভ� গাছ-গাছািল ও
অনজুী�ব�দর �দ�হ! �পাষািক �বিচ�� ঢাকা যায় একটা স�ণূ�
শরী�রর ল�া�ক িক� মনষু��হীনতার ল�া�ক ঢাকার �পাষাক
আজওঅনািব�� ত। 'শাক িদ�য় মাছ ঢাকা যায়না'- জনি�য় �বাদ
বাক�টার অি��জনদাতা আমরাই ও মনষু��হীন�দর এক�কার
উল� বলাটাই যুি�সংগত অথ�াৎ 'উল� মনষু��' মনষু��িবহীন
সমাজটা আজ িপতৃহারা য�ণায় কাতরআত� নাদ কর�ছ... 'বাঁচাও
বাঁচাও, আমায় �ম�র �ফ�লা না, আিম বাঁচ�ত চাই �তামা�দরই িন�য়'
�স আত� নাদআমা�দর অিভনয়ী কণ�কুহ�র আর উ�িকও মা�রনা,
��বশ �তা দরূ! আ��কি�কতায় ড� �ব আমরাআজঅিত য��
িব�ার ক�র চ�লিছ িন�জ�দরআ��কি�ক ভিবষ�ৎ �জ�।



িন�জ�দরআ�খরটা �গাছা�তই আমরাআজ ব��... সমাজ-
টমাজ?... ওসব িন�য় ভা�ব আ�বিগরা...(�যমন িছ�লন:- রাজা
রাম�মাহন রায়, �বগম �রা�কয়া সাখাওয়াত �হা�সন, ঈ�রচ�
িবদ�াসাগর) অথবা িন�জ�দর পাওনাগ�া �গাছা�ত হ�বা কৃি�ম
সামািজকআ�বিগ...

িব ��াি�কাল! আ�ব�গর এখন �কা�না জায়গাই �নই...
অিধকাং�শর মুখ� ম�আজ ভা�লা খাওয়া, ভা�লা পরা, িন�জ�দর ও
পরবত� বংশধারক�দর সু�খর জ�ন� একিন� ম�ন
অথ��ক(যথাসাধ�)ফু�লর মালা ও চ��নর �ফাটায় বরণ ক�র ঘ�র
আম�ণ জািন�য় অত�ািধক খািতর য� করা... ব�াস! চ��ল
��া�রািফ�লর অভা�ব ষা�ট পদাপ�ণ ক�রই জীব�নর সব দািয়��
দাঁিড় টানা, আর সমাজ স�চতনতার জ�ন� ��য়াজ�ন �বাধকির
আ�ছ �িটক�য়ক �কৃত সমাজ�সবী/ সরকার... তা�ত আমা�দর িক
দরকার? আমরা �ধু িব�শষ িব�শষ িদ�ন একট� আদ�শ�র গ�-ট�
ছিড়�য় ভাষণ-টাষন িদ�য় সামািজক দািয়� পণূ� ক�র মহানভুবতার
জীবা��র িনদশ�ন রাখ�বা আর বিু�দী� িচৎকার ক�র গলায়
গীটা�রর ঘুম� তার��লা�ক জািগ�য় বল�বা "জয় িহ�! ",
"ব��মাতরম!" অথবা "আমার �সানার বাংলা, আিম �তামায়
ভা�লাবািস!"....�শ�ষ আ�ত� ি��ত ভ�গ�বা।। আমা�দর
ব�ুা��র ওপর ব�াক�টিরয়া��লা অ�ধম� বণ�হীন তরল ত�াগ ক�র
অ�হা�স� বল�ছ �শানা যায় 'িক�র মুখু�র দল �তারা নািকআবার
সামািজক সব���� জীব?'.... ল�া!!...সিত�ই আস�লইআমরা
সবাই অব�চতনভা�ব পিরণত হ�য়িছ বিু�জীবী মূখ��ত, ন�চৎ
সমাজটার আ� শরীরটা থাক�তা আজ �কামা'র বাই�র। ম�ন �াণ
পায় �সই পিরিচত অথ�পণূ� শ����র সমি�...

"সিত�ই �সলুকাস, িক িবিচ� এই �দশ!!"



বাবাই হ�লা আমার ভরসা
পিল �ঘাষ

�ঝা�ড়া িদ�ন, িদগ� �রখায়,
বাবা �য আমার অসীমআকাশ।
আজআমার কা�ছ বাবা হ�লন
িনত�িদ�নর সখু দঃু�খর সাথী।

বাল�কা�ল বাবাই িছল
সব�চ�য় ি�য় ব�ু।

আজওআ�ছ বাবা আমার সব�চ�য় ি�য়জন।
�াতঃ কা�ল �বড়াই যখন

বাবার আশীষ িন�য়, অপরা� �শ�ষর �বলায়আ�স বাবার
কল ,

িক �খ�য়িছস দপুুর�বলা
রা�ত িফরিব কখন ঘর।

সব িটউশন �স�র
িফরিছ যখন ঘ�র

�দিখ বাবা ব�সআ�ছ
অ�প�ায় ঘ�র।

আমার সা�থ একট� কথা বলার মা�ঝ,
শাি� �খাঁ�জ ম�নর গহীন অর�ণ�।

আমার বু�ক বাবার আসন
সব�চ�য় উ�চ� তাই।

বাবার আদর জিড়�য়আ�ছ,
আমার জীবন জ�ুড়।



অণুবী�েণ ইেমাশন
�দবরাজ গা�লুী

পব�-২

�দৗড়
পরী�ার �� সহজ িছল। তাড়াতািড় �শষ হ�য় যাওয়ায়
রাত�ল-এর সা�থ বািড় িফ�র এল বুবাই। িফ�র দ�া�খ বািড়র
�গট-এ তালা। 'তাহ�ল িক মা আমা�ক �� ল �থ�ক আন�ত
�গল!' �� �লর িদ�ক ছ�ট লাগাল বুবাই। প�ক�ট একটা পয়সাও
�নই �য ির�া িন�য় যা�ব!
দরূ �থ�ক �� �লর �গ�টর কা�ছ মা�ক �দখ�ত �প�য় �দয়াল
টপ�ক �� �ল ঢ�কল বুবাই। �গট িদ�য় �বির�য় আসার সময়
মা�য়র িচি�ত মু�খ ফু�ট ওঠা হািসর �রখাটা �দখ�ত �বশ
লাগল। মা�ক জিড়�য় ধরল বুবাই।
'িক �র, একদম �ঘ�ম �গিছস �তা! চল, তাড়াতািড় বািড় চল।'
�� �লর ��াট�স-এ �দৗড় �িত�যািগতায় �কানওিদন �কানও
পুর�ার না পাওয়ার আ��পটা পু�রাপুির মু�ছ �গল
বুবাই�য়র।

ঠা�া
আজ ঠা�ার কথা খুব ম�ন পড়�ছ। �ছাট�বলায় ঠা�ার কা�ছ
গ� �ন�ত খুব ভালবাসত তৃণা। ঠা�া ��� ক�া�ার হ�য়
মারা যায়। তৃণার তখনআট বছর বয়স।
মু�াই�য় টাটা �ম�মািরয়াল হি�টা�ল চাকরী �প�য় আসার
পর আজ �থম সাজ�াির করল তৃণা। ম�া���িম। �প�শ�
আপাততআউট অব্ �ড�ার।



টাইম �মিশন
'মামন!' আজ দু বছর পর মা�য়র মু�খ িন�জর নামটা ��ন
�চা�খ জল চ�ল এল। মা িক তাহ�ল আমা�ক িচন�ত পারল?
আ�জে্হই�মস� এর �প�শ� আমার মা আজকাল কাউ�কই
িচন�ত পা�র না।
এক ঝটকায় আমার �কাল �থ�ক আমার এক বছর বয়�সর
�ম�য় মুনাই�ক �ক�ড় িন�য় ওর সা�থ �খল�ত �� করল মা।
নাতিনর ম�ধ� িন�জর �ম�য়�ক �দখ�ত �প�য়�ছ �বাধহয়। ইস!্
িতিরশটা বছর আ�গ িফ�র �য�ত মা�য়র �কানও টাইম
�মিশ�নর ��য়াজন �নই।

ি�কার
আমার �ছ�ল অনুনয়, �াস ি� �ত প�ড়। আজ ��ল �থ�ক
িফ�র �দখিছ খুব খুিশ খুিশ। িজ��স করায় বলল -
'জা�না �তা মা, আজ �� �লর বাই�র একটা ভ�ান-এ ক�র িক
স�ুর স�ুর ি�কার িন�য় এ�সিছল। ব�াটম�ান,
�াইডারম�ান, �পা�কমন, �ছাটা ভীম, আরও কত িক! সব
কটা �টন �পীজ ্।'
'তা ত�ই �কানটা িনিল? িন�য়ই �তার �ফভ্ রীট �ছাটা ভীম!'
আমার ��� ওর উৎসাহ �যন আরও �ব�ড় �গল। ব�াগ �থ�ক
�� ল ডায়রীটা �বর ক�র তার �পছ�ন লাগা�না ি�কারটা
আমার সাম�ন �ম�ল ধরল।
সাদা �ঘাড়ার িপ�ঠ বসা �নতাজী সভুাষচ� বসরু ি�কারটা
�দ�খ ম�ন হল, িকছ� অনুভ� িত হয়�তা হঠাৎ এমিন ক�রই জ�
�নয়। কাউ�ক �জার ক�র �শখা�ত হয় না। (চল�ব)



পিরবত� ন

না�জস মাহমদু

�াট��ফান তখনও সবার হা�তআ�সিন ।আমরা তখন �াস
নাইন । �ফান বল�ত �নািকয়া 2700 , ডাটা প�াক 5 টাকা ।
রিববা�র 5 টাকা িরচাজ� কর�ত পার�লই �গ� হা�ত �পতাম ।
�ফান টা �ফান িহ�স�ব কম গান �শানার জন� �বিশ ব�বহার
হ�তা । এভা�বই মাধ�িমক িদলাম , �াস ই�ল�ভন এ ভিত�
হলাম।আ��আ�� সবার হা�ত �াট��ফানআসা �� হ�লা ।
5 টাকার 25 এমিব ডাটা প�াক কখন �য�না �িতিদন 1 িজিব
হ�য় �গ�লা । বই ��লার জায়গা িনল তা�দর িডিজটাল কিপ ,
িপিডএফ । �হায়াটসঅ�াপ এর �চ�র �ম�সজ �ক�ড় িনল ��ন
��ন এসএমএস করার �সইআ�বগ টা । সব িকছ� হা�তর
কা�ছ চ�লআস�লও �কমন �য�না দ�ূর চ�ল �গ�লা ।
আনিলিম�টড কল যখন িছল না , �কা�নািদনও কথা �শষ হত
না । এখন সারািদন �ফান ধ�র থাকা যায় , িক� বলার কথা
অ�নক ক�ম �গ�ছ । কাজ,পড়ার বাই�র যখন �ফানটা িন�য়
বিস, কলটা কা�ন��ড িঠক ই থা�ক - িক� �চাখআর মনটা
হয়ত �ফসবুক নাহয় ইউিটউব এ �ঘা�র। দরূ� �যমন িছল ,
স�ক� ��লা�ত টান টাও িছল পা�া িদ�য়। িক� এখন দরূ�
যত কম �গ�ছ টান টাও িঠক ততটাই ক�ম�ছ । পিরবত� �নর
চা�প ঘ�ার পর ঘ�া ধ�র কথা বলা স�ক� ��লা �ধু
ক�য়কটা �হায়াটসঅ�াপ �ম�সজ এআট�কআ�ছ ।



রাম রাজ�

�মায়ূন কবীর

একিবংশ শতাি�

সভ�তার পূণ� বাস�র

ভা�স সংখ�া লঘরু লাশ

হাল ফ�াশন 'রাম স�াস'!

ধ�ম�র িভি��ত ��ণী িবভাগ,

কবর �থ�ক ত� �ল ধষ��ণর �মিক

���ন-বা�স িনয�ািতত যা�ী,

�� ল �থ�ক �ফরার প�থ ধিষ�তা ছা�ী৷

�গাঁফ রাখার অিভ�যা�গ

পদদিলত দিলত,

মনুবা�দর কব�ল সমাজ,

আ�ম ধষ��করআখড়া আজ৷



িব�ী হ�য় �গল গণ মাধ�ম

িব�বক �বচ�লা মানুষ...

িনি�য় �শাসন,

কিমশনার �খল কিমশন!

ধ�ম�র ধুিল ঝ�ড়

আই�নর �চাখ অ�

রা��ক ক�র ক�া

উড়�ছ ধম��জা!

�বকার� বা অনাহার

�য �কানও সমাস�ার

একটাই সমাধান...

ব�লা 'জয়�ী রাম'!



�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।

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



কিব�� �তামা�ক জানাই �ণাম

িশব�ত �হ

কিব�� �তামা�ক জানাই �ণাম,

�তামার কিবতা আজও

��রণা �জাগায়,

আপাম র ভারতবাসী�ক।

�তামার গা�নর ছ�,

আমা�দর জীবন�ক

ক�র �তা�ল রিঙন।

িব�য় জা�গ ম�ন

�তামার সিৃ�স�ার �দ�খ,

একজীব�ন �কান মানু�ষর প�� িক তা স�ব?

অস�ব�ক স�ব ক�র�ছা ত� িম।

ত� িম আজওজীব� র�য়�ছা �তামার সিৃ�র ম�ধ�,

�তামার সিৃ�র ম�ধ�,

�তামার সিৃ�রই ম�ধ�।



বন�রা বেন সু�র

িন�বদ�ন- �পদ চ�বত�



পরমাণু কিবতা

আমার না�ম

�মৗসুমী দ�

অ�প�ারা জমা আ�ছ ডাক িপও�নর খা�ম,

সময় �প�ল দ-ুএক লাইন িল�খা আমার না�ম।



�া�� 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- ইি�তা দাস



িব�কােপর িব�যু�
িল�খ�ছন- ল�িজতা দাশ��

�দ ঘমুা�ক, কিপল এর ভারত �হাক িকংবা আজহার এর
ট�ম ইি�য়া,�সৗরভ এর সরিণ �ব�য় ট�মটা আজ �কা�না
এক ম�হ� িসংহ �ধািনর ছায়ায় �ব�ড় ওঠার পর যখন
িদি�র িবরা�টর হা�ত �পৗ�ছা�লা,না ইিতহাসআজও
বদলা�লা না l �য কাজটা ইমরান,িময়াঁদাদ,ইনজামামুল বা
আি�িদরা কর�ত পা�রিন l �সই অপূণ� ��টা সরফরাজ
খান�দরও অপূণ� র�য় �গ�লা ম�ান�চ�ার এর মা�ঠ l
অিভন�ন ভারতীয় দল�ক পািক�ান�ক ৮৯ রা�ন হারা�নার
জন� l উিন�শর কাপয�ু� যখন ভারত-পাক মু�খামুিখ হয়
তখন পাক অিধনায়ক �থ�ম টস িজ�ত করার িস�া�
�নয় l যিদও �রািহত শম�া ঝ�ড়া �স�ুির(১৪০)ও অপর
ও�পনার �ক.এল.রা�ল(৫৭) ও অিধনায়ক �কাহিলর হাফ
�স�ুিরর �দৗল�ত ভারত ৩৩৬রা�ন �পৗ�ছায় l যিদও
িহটম�ান এর অপর স�ী গা�ার ধাওয়ানআঙ��লর �চা�টর
জন� ম�াচটা �খল�ত পা�রিন ত�ব নত�ন পাট�নার এর সা�থ
িহটম�ান ��টা ঝ�ড়াগিত�ত ক�র l বৃি�র জন� �থ�ম
একবার ম�াচ ব� িছল িক� ি�তীয় ইিনংস এ পািক�ান
এর ফাকার জামাম,বাবার আজাম ও ইমাদ ওয়ািসম
ভার�তর পাহাড়�মাণ রা�নর সাম�ন �াচীর �তালার �চ�া
কর�লও শ�র,কুলদীপ যাদব ও হািদ�ক পাি�য়ার �জাড়া
ধা�ায় পািক�ান ইিনংস ব�ড়াস�রা বাঁধা পায় l এর প�র
বৃি� চলার জন� বািক ম�াচটা হয়িন িক� ডাকওয়াথ� লইুস



এ িনয়ম অনুযায়ী ভারত ম�ান�চ�ার এর মা�ঠ ৮৯ রা�ন
পািক�ান�ক হাির�য় �দয় l ি��কট িব�কা�প পািক�ান
এর সাম�ন স�মবার অপরা�জয় �রকড� এর জন�
ভারত�ক ও িকং �কাহিলর ট�ম�ক অিভন�ন l ত�ব মা�ঠ
য�ু মা�ঠই থাকুক,,,স�ীিতর বাত� া িক� ��িডয়াম জ�ুড়
�বশ ল�� করা �গ�ছ l �বঁ�চ থাকুক মা�ঠর এই য�ু,িক�
�শ� র�য় যাক এই স�ীিতরও l

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



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 ৯৫ 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



নাম না জানা 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�।।


