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িল�খ�ছন- �সৗগত রাণা কিবয়াল, বষ�া শীল,
জাহা�ীর �হা�সন, �সৗরভ �গাপ, �পন
কুমার রায় এবং অন�ান�।
থাক�ছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণ কুিবতা,
�দ�য়র িচরকুট, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা,
আ�া�দআটখানা এবং রা�া-বা�া।
�চাখ রাখনু �িতিট প�ৃা�তই �নট ফিড়ং এর
আনা�গানা....



ফিড়ং কথা
�চ� �শ�ষ এখন �যন নত�ন ��র
আভাস।অ�ন�কর �কনাকাটা
ইিত ম�ধ�ই সা�, �চ� �সল ব�ল
কথা। ত�ব গরমও িক� পড়�ছ
জিম�য়। ঝড়-বিৃ�রওআভাস
পাওয়া যা��। এই �বশা�খই কিব
�� রবী�নাথ ঠাকু�রর
জ�িদন। তার ��িত �� হ�ব,
আদ�তই রিবমাস ব�ট এই
�বশাখ।



িটম �নট ফিড়ং এর প� �থ�ক
আমা�দর সধুী �লখক-পাঠকব�ৃ
ও �ভাকা�ী �দর জানাই নব
ব�ষ�র ��ভ�া। সক�ল ভা�লা
থাকুন স�ু থাকুন।



িভখাির রাজা
�সৗগত রাণা কিবয়াল

রাজ�াসা�দ িভখাির এ�লন,
রাজা অহংকারী �চা�খ
জীণ��বিস�ক

তার রাজ� �বালা�লন !
সব �দ�খ �ঠাঁ�ট হািস বিুল�য়

িভখাির িবদায় িন�লন সহাস�ম�ুখ !
তারপর ব�িদন �গ�লা,
একিদন রাজা সমা�রা�হ অর�ণ�
ভীড়�লন,



রাত িনঝুম, পথ িদ�শহারা, �া�
মখু,
হঠাৎ রাজা �দখ�লন

সি�ক�ট কুিটর এক

আ�লা ঝলম�ল দ�ুিত ,
�ভত�র ��ব�শ অি�র রাজা,
�দিখ�লন এিক িব�য়,
িভখাির �সই নীর�ব মািট�ত

মহারাজা হ�য় বিসয়া !
আধা�র পিড়য়া িছ�লা �য ধন

রাজ�াসা�দর �কা�ন,



�সই ধন �হথা ঝলম�ল ��ল

আ�লািকত ক�র�ছ অরণ� !
িজ�াস �ুচা�খ রাজা �চ�য় রয়

মহারাজ িভখািরর পা�ন ,
সব �দ�খ ��ন িভখাির �হ�স কন,
" �তামার ঘ�ররআ�লাক মিন,
যা িছ�লা অব�হলা স��াপ�ন,
�সই মািণক� উছিল�ছ �দ�খা

জরাজীণ�কুিট�র ��ণ ! "
��ন,হায় হায়,
রাজা মছূ�া যায়,



ছ�িট�লনআপন �াসা�দাপম,
�সথা িগ�য় �দ�খন মহারানী মকুু�ট

এক �ছা� মািনক� কম !
হাজার মিন�ত �য আ�লা পায়িন

নারীর �কামন �দয়,
�স �দ�য়র িব� আু�লায়

িভখাির মহারাজা িব�য় !
সব �দ�খ ��ন ���প িগ�য় রাজা

আবার ছ�িট�লন ব�ন,
িভখাির�র িগ�য় �ধাই�লন,
"হাজার মািণক� পিরধা�ন রানী



�কন মিলন �াসাদকূ�ট?"
িভখাির �হ�স কন,
"�শান �হ রাজন,
যত�ন যিদ রািখ�ত তা�র,
ত�ব হাজার মািনক� ছ�ঁ�য়ও

�স নারী,
থািক�তা না অ�কা�র !
��ম বড় সখু,য�তা আ�ছ �ভাগ,
�সই যিদ না থা�ক ম�ন,
ত�ব মিলন �জ�না সব রাজকুিটর

িববণ�স��াপ�ন !



িহিজিবিজ
বষ�া শীল

দরূ �থ�ক ���নর শ�আস�ছ
এ�লা�ম�লা ই�� ��লা পািড়
িদ�য়�ছ �কা�না দরূ �দ�শ ই��
নদীর পাল�তালা �নৗ�কা�ত ভর
ক�র…
শহ�রর যতসব িহিজিবিজ শ��রা
এখন �বশ খািনকটা
কম,বািল�শর পা�শ থাকা শরী�রর
ক�থাপকথনও চ�প, আিম এখন
স�ণূ�একলা,স�ণূ�িন�জর।
ব�িদন িঝিঝ �পাকার ডাক
�িননা,িন�া�সর শ� অসহ�



লাগিছল,�দিখ বারা�ায়
যাই..িসগা�রটটা িন�ত হ�ব ও হ�া
চাদরটাও িন�ত হ�ব স���ত
হাওয়াটা �বশ ঠা�া লাগিছল,
সারারাতআজআিমআরআিমই
থাক�বা...দিুনয়াটা এিক থাক,
আ�লাকবষ�দ�ূর নাহয় �চাখ দ�ুটা
িমিল�য় যাক…আর �জানািক
�পাকা �হাকআমার রা�তর
িবজিল বািত,আরআমার রাত
জাগা তারা ত�িমই �তা আমার
একমা� স�ল…।



�বশ �তা িছল
জাহা�ীর �হা�সন

�বশ�তা িছল সবিকছ�
যতিদন ক�রিছলাম মাথা িনচ�
আজ�ক যখন মাথা ত��ল
ব�লিছ দ�ুটা উিচত কথা
�চঁিচ�য় উ�ঠ�ছ সবাই
তা�দর নািক ম�ন �ল�গ�ছ ব�থা
কথার �িতবাদ ক�রা না
সবিকছ�যাও চ�প ক�র স�য়
�যিদ�ক ��াত িন�য় যায় চ�ল যাও
অপরাধ হ�ব যিদ �দ�খা িপছ�ন
�চ�য়।
ত�ব ত�িম চ�প ক�র �থ�কা না



ব�ল যাও িনি��ধায়
যার তার সহ� হ�ব না
তা�ক িদ�য় দাও িচরিবদায়।
�বশ �তা বিল ভারত বষ�
গণতাি�ক রা�
�কািট �কািট মানষু ত�ব
মখু ব�ুঝ �কন সই�ছ এত ক�।
আওয়াজ �তা�লা, জবাব চাও এর,
এখনই �� ক�রা
পা�ছ �দির হ�য় যায় �ফর।



ছিব ও ভাবনা

ঝড়....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা
অিভনয়

�তামার �িতআমার ভা�লাবাসা,
��া অিভনয় ম�ন হ�য়িছল,
�তামার |
নাটক কির �তা, তাই হয়�তা;
িক� জা�না, আসল নাটক ত�িমই
ক�র �গ�ল; আর �সই নাট�কর
দশ�ক িছলামআিম। হ�াঁ, একমা�
আিম।
�কানও খুঁত খুঁ�জ পায়িন �তামার
অিভন�য়।



�সই একাকী দশ�কঅিভনয় �শ�ষ
�ধইু �কঁ�দিছল, �কঁ�দ চল�ছ,
করতািল �দওয়ার সামথ�� তার
িছল না।
অন�ুরাধ �তামা�ক,
এই নাটকআর কারও সাম�ন
ক�রা না। সব দশ�ক�দর এ�তা
সাহস �নই, �তামার �সই অিভনয়
�দখার।
আিম �তামার নাট�কর একমা�
দশ�ক হ�য় থাক�ত চাই।
িন�বদ�ন- �সৗরভ �গাপ



একঝাক চমক িন�য় আস�ছ �নট
ফিড়ং নববষ�সংখ�া।

এক-নজ�র �গাটা স�াহ
পািক�া�নর সং�ার ওপর
িন�ষধা�া জাির কর�লা
আ�মিরকা।
মায়ানমা�রর নত�ন ��িস�ড�
হ�লন উইন িমলট।
কৃ�সার হত�া মামলায় জািমন



�প�লন সলমন খান।
প� খাদ� মামলায় লাল �ুসাদ
যাদ�বর কারাদ��র িন�দ�শ িদল
আদালত।
আই িপ এল এর �থম ম�া�চ
ম�ুখামিুখ হ�� �চ�াই ও ম�ুাই।
 িনব�াসন কািট�য় আই িপ এল
এ ভা�লা �� �চ�াই এর।
আই িপ এ�ল নত�ন দইু
অিধনায়ক �পল রাজ�ান ও
হায়�াবাদ।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

��- আমার সমস�াটা একট�অন�
ধর�নরর, আিম গহৃবধ,ূ আমার
�ামী চাকু�র। স�ুখর সংসার
আমা�দর িক�আমা�দর দজু�নর
মা�ঝ অযািচতভা�ব আমার ননদ
��বশ ক�র ও অশাি�র সিৃ�
ক�র। িক ক�র ম�ু হব ব�ল িদন?
উ�র- আপনারা একই বািড়�ত
থা�কন িক না ব�লনিন, ধ�র
িনলাম থা�কন।অ�নক িদন ধ�র



এ ধর�নর সমস�া চল�ত থাক�ল
বঝু�ত হ�ব �য আপনারা ননদ-�ক
িকছ�ব�লনিন বা ওনার ভ�ল
ধির�য় �দনিন এটাই সমস�ার।
এবা�র ননদআবার ওই ধর�নর
আচরণ কর�ল বিুঝ�য় বলনু �য
এভা�ব ��বশ করাটা অন�ায়
এবং িন�জর জায়গাটা পির�ার
ক�র িদন।আশা কির কাজ হ�ব।
অযথা ঝগড়া কর�বন না এ�ত
আরও িবপদ বাড়�ব, বরং বিুঝ�য়
বলাটাই বিু�মা�নর কাজ।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া



আ�স অ�নক, তা�দর সমাধান
কর�ত িগ�য় িহমিশম �খ�ত হয়
আমা�দর, �সই সমস�া ��লা
জানা�ত পা�রন এই িবভা�গ নাম,
িঠকানা �গাপন �র�খই, উ�রও
পা�বন এই িবভা�গই। তাই
িনঃসং�কা�চ জানানআপনার
সমস�া পা�শ আিছআিম ও �গাটা
�নট ফিড়ং িটম।



সাজ-�গাঁজ
�ম�য়�দর সাজ

িল�খ�ছন- িসিম
ঘ�রায়া প�িত�ত চ��লর য�-
�ধ বুড় চ�ল মা�নই �য স�ুর, এই
ধারনা টা িক� ভ�ল। িনয়িমত
পিরচয�া ক�র �ছাট বা মাঝাির
চ�ল�কও নজরকারা ক�র �তালা
স�ব। দঃুখজনক হ�লও কথাটা
সত� �য, আমরা তখনই চ��লর
পিরচয�া �� কির যখনআমা�দর
চ��লর সমস�া �খর ভা�ব �দখা



�দয়। িক� সমস�া �� হবার
আ�গ �থ�কই িনয়িমত �িটন
মািফক চ��লর য� িন�ল খশুিক,
িনজ�বতা এবং চ�ল পরার মত
সমস�া��লা এড়া�না স�ব।
আসনুআজ�কআমরা �জ�ন িনই
কীভা�ব চ��লর য��র �িটন �ম�ন
চলা যায়।
�তল- চ��লর য�� �ত�লর �কান
িবক� �নই। ভা�লা চ�ল �প�ত হ�ল
স�া�হ ৪ িদনআপনা�ক চ��ল
�তল িদ�ত হ�ব। �চ�া ক�ন রা�ত
ঘমুা�নার আ�গ �তল �দয়ার।



নাির�কল �ত�লর পাশাপািশ
আম� অ�য়ল, ক�া�র অ�য়ল,
িতল �তল এ��লা িমিশ�য় চ��ল
িদ�বন। ক�া�র অ�য়ল নত�ন চ�ল
গজা�ত সাহায� ক�র। স�া�হ ১
িদন চ��ল অবশ�ই হট অ�য়ল
মাসাজ কর�বন।
চ�ল বাঁধা- চ�ল দরকার হ�ল ছাড়া
না রাখাই ভা�লা। এ�ত চ�ল�ক
দষূণ এর হাত �থ�ক বাঁচা�না যায়।
�গাস�লর পর চ�ল �িক�য় ভা�লা
ভা�ব �বিণ বা �খাপা ক�র রাখনু।
বাই�র �বর হ�ল �াফ�ব�বহার



ক�ন। ম�ন রাখ�বন অিতির�
তাপ বা ঠা�া দ�ুটাই িক� চ��লর
প�� �িতকর।
তাই �রা�দ �বর হ�ল ছাতা ব�বহার
ক�ন এবং এয়ার কি�শন ��ম
অ�নক�ণ থাকা �থ�ক িবরত
থাকুন।
আপনার চ��লর পিু�র জন� িকছ�
ঘ�রায়া মা��র �রিসিপ িদলাম,
�য��লা খবুই সহজলভ� এবং
িনয়িমত ব�বহার কর�ল চ��লর
সমস�া দরূ হয়।



িডম চ��লর য��র একিট অনন�
উপাদান। স�া�হ ২ িদন নাহ�ল
অ�তপ�� ১ িদন চ��লর �দঘ��
অনযুায়ী িডম �ফিট�য় চ��ল িদ�য়
৪৫ িমিনট অ�প�া ক�র ধ�ুয়
�ফলনু শ�া� িুদ�য়। তারপর,
�াকৃিতক কি�শনার িহ�স�ব এক
মগ জ�ল ২/৩ চা চামচ িভ�নগার
িমিশ�য় চ��ল িদ�য় ২ িমিনট পর
ধ�ুয় �ফলনু।
যারা চ��লর কালার এবং পিু�
দ�ুটাই চান, তারা �ম�হিদ পাতা



বাটা এবং ৪ চা চামচ কিফ
পাউডার িমিশ�য় চ��ল এক ঘ�া
�র�খ ধ�ুয় �ফলনু। শ�া� কুর�বন
না ঐিদন।
মাথায় খশুিক বা ফুসকুিড় থাক�ল
িনমপাতা ও �মিথ একসা�থ �ব�ট
স�া�হ ২ িদন লাগা�ল খবু
তাড়াতািড় ফল পা�বন।
চ�ল িসি� কর�ত চাই�ল িডম
�ফিট�য় তা�ত �লবরু রস িমিশ�য়
আধা ঘ�া �র�খ শ�া� কু�র
�ফলনু।



িডম এবং মধরু মা� চ��লর
ভিলউম বাড়া�ত সাহায� ক�র।
মাথার তাল ঠুা�া রাখার একিট
অব�থ�উপাদান হ�লা আল�ভরার
শাঁস বা জসু। এর সা�থ সামান�
�লবরু রস িমিশ�য় মাথায় ৩০
িমিনট �র�খ ধ�ুয় �ফল�বন।
�পয়ঁা�জর রস চ�ল গজা�ত সাহায�
ক�র। ১৫ িদ�ন ১ বার মাথার
তাল�ুত ত��লায় ক�র �পয়ঁা�জর
রস লাগা�বন।
যারা �কিমক�াল-য�ু শ�া�ু



ব�বহার কর�ত চান না, তারা িরঠা
সারা রাত িভিজ�য় �র�খ পরিদন
�সটার পািন �ছঁ�ক শ�া�রু িবক�
িহ�স�ব ব�বহার কর�ত পা�রন।
এ �তা �গল চ��লর বাই�রর য��র
কথা। ভা�লা চ�ল �প�ত হ�ল
খাওয়া দাওয়া�তও িনয়ম �ম�ন
চল�ত হ�ব। ��ািটন �যমন মাছ,
িডম এবং ক�ালিসয়াম য�ু খাবার
চ��লর জন� ভা�লা। শাক সবিজ
এবং ফল ও �খ�ত হ�ব �চ�র।
�প�টর সমস�া �থ�ক অ�নক সময়
চ�ল প�ড়, তাই �সিদ�ক �খয়াল



রাখ�ত হ�ব। �হয়ার �ায়ার,
আয়রন �মিশন, কারলার, ��,
�হয়ার চক, �হয়ার কালার যতটা
স�ব এিড়�য় চল�ত হ�ব। ড�র
এর সা�থ আ�লাচনা ক�র
িভটািমন বা আয়রন সাি��ম�
খাওয়া �য�ত পা�র।

সাঁজ স�ার িবষ�য় �য�কান
�� িল�খ পাঠানআমা�দর।



সভ�তার রস
�পন কুমার রায়

অহিণ�শ সম�য়র িসিঁড় �ভ�ঙ
�পৗ��ছ �গিছ

চাঁ�দর �দ�শ,
আধিুনকতার বম�পিরধান ক�র
মনষু���ক

ক�রিছ �ছাট,
অ�নকটা নখ �ক�ট �ক�ট �ছাট
কর�লও

�যন বঝু�ত অসিুব�ধ হয়িন তার



িন�চ �িক�য় এই সভ�তার র�!
��য় যাওয়া সভ�তার িসিঁড়�ত
অযথা পা ভাঙা ;
স�ুযাগ স�ািন তখনও তজ�িন
অবিধ �চ�টপ�ুট খায় সভ�তার রস
;
আরআধ�পটা মানষু��লা�ক
িদ�য় �াধীনতার িব�াপন !
আজও সবজু িব��ব কৃষ�কর
ঘাম যখন চ�ঁই�য় প�র,
�যিু� তখন িপপাসা �মটায়
গরী�বর র��



স�ুযাগ স�ািন বহাল তািব�দ
িব�দ�শ,
�লাহার গরা�দ দাঁ�ড়ায়ান �ি�র
িন�াস �ফ�ল! তািলমারা
গণত��র ফাঁক গ�ল অসভ�তা
লকলিক�য় বা�ড় আর বা�ড়।

�নট ফিড়ং এর ৩০িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) সফল হ�ত �গ�ল অ�নক বাঁধা
অিত�ম কর�ত হয়।
২) চািহদাই মানষু �ক শাি� �ত
ঘ�ুমা�ত �দয় না।
৩) িন�জ�ক মহান �ভ�বা না।



আ�া�দআটখানা

 িশ�ক- ব��ত�ই পরী�া-�ত
�থম হিল িক ক�র?

ব��- স�ার কাউ�ক পরী�া িদ�ত
�দইিন।

রা�া-বা�া �কমন লাগ�ছ জানা�ত ভ�ল�বন
না িক�, �কান পরামশ�, মতামত থাক�ল
অবশ�ই জানা�বনআমা�দর।



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�
িক ক�র জানা�বনআপনার
মতামত, �কমন লাগ�ছ �নট
ফিড়ং, আরও িক িবভাগ চান,
�মইল ক�নআমা�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 অন�ু�রণা, জানান
আপনার অিভ�যাগও।

পা�য় পা�য় ৩০ সংখ�ায় পা
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।



রা�া-বা�া
সিরষা বাটা ইিলশ
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: ইিলশ মাছ ৪ ট�ক�রা,
হলদু �ঁড়া ১ চা চামচ, লবণ �াদ
অনযুায়ী, সিরষার �তল
পিরমাণম�তা, সিরষা বাটা ২
�টিবল চামচ, কাঁচামিরচ ফািল
করা ৮-১০িট, �পয়ঁাজ বাটা আধা
কাপ।



�তরীর িনয়ম:
মা�ছর ট�ক�রা��লা ভা�লা ক�র
ধ�ুয় রাখনু। কড়াই�য় �তল গরম
ক�র িনন। তারপর এ�ক এ�ক সব
বাটা ও �ঁড়া উপকরণ এবং লবণ
িদ�য় মসলা ভা�লা ক�র কষান।
মসলা কষা�না হ�য় �গ�ল তা�ত
মা�ছর ট�ক�রা, কাঁচামিরচ এবং
সামান� জল িদ�য় �ঢ�ক ৫ িমিনট
মাখামাখা ক�র রা�া ক�র নািম�য়
পির�বশন ক�ন গরম ভা�তর
স��।



‘’নীল িদগ��’’

Camera-man of the week-
রাজ�ীপ ই�



আপিনও পাঠান 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’’



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়
আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কা আপনা�দর
সবার তাই �সংশা, সমা�লাচনা,
দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত
পা�রন। কিবতা, অন-ুগ�, �ব�,
ছিব ইত�ািদ জমা িদন ��বার
এর ম�ধ�।
�মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ,
Whats app ক�ন



7501403002 এই ন�র এ।
আমা�দর �ফসবকু �পজ এর িল�
https://facebook.com/
netphoring


