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শী�তরআ�মজ
কাজী সামসলু আলম

শী�তর �চা�ট কাঁপ�ছ সবাই

আল�তা �রা�দ গরম

কাঁপন ধরা �গালাপ চারায়

পাতা নরম নরম

শী�তর বিুড়র এবার বিুঝ

একট�কিচ ব�য়স !
জম�ব ত�ব এমন শী�ত



িপ�ঠ পিুল পা�য়স

�লপ �সা�য়টার ট�িপ জ�া�কট

হাত �মাজা আর শাল

মান�ছ না শীত কাঁপ�ছ শরীর

সবাই না�জহাল

�খালা হাওয়ার ফুটপা�ত �য

�ফিরওয়ালা ঘমুায়

�কান দরদী তা�ক িন�য়

একট�মাথা ঘামায় ?



�লপ ক�ল যার �নই�কা

তার ব�লা কী হয়

ঠক্ ঠক্ কাঁপ�ছ �স �য

সকাল স��াময় ।।



ধারাবািহক কিবতা

আ�স�ুখরআধিুনকতা
িলিপ সাহা

�বশ �তা �তাল

�সলিফ, �পিফ

এটাই এখন সবার হিব।
যখন-তখন প�থ-ঘা�ট

নদীর ধা�র বাস ��প�ত,
জ��লআর �রল লাই�ন

আর যারা ওই িভ�� ক�র,



হাত বািড়�য় �তামার পা�ন।
একিট টাকা প�কট �থ�ক

�বর ক�র িক ওর থালায় �ফ�লা?
বল?

ওই �য যখন ব�ৃ ম�র
অ�াি��ড��

ছটফিট�য় প�থর ধা�র,
এ�গাও না �কউ �তামরা তখন!
একিটও হাত বাঁচায় না তা�র।
�চৗ-রা�ায় জ�ম কাঁচা র�
�তামরা তখন িনব�াক দশ�ক।



অথচ �সই িভিডও �তালায় ম�।
িব�বক িক তখন হাির�য় �গ�লা?
িন�জ�দরআবার মানষু বল?

( চল�ব )



বই �মলা সংখ�া
 �নট ফিড়ং বই �মলা সংখ�া
পা�বন �নট ফিড়ং এর অিফস
��বািড় ভারত �া�বর িনক�ট,
�ভনাস ��ায়ার এর িনক�ট �নট
ফিড়ং এর সদস� অনপুম িম�’র
বািড়�ত এবং সনুীিত �রাড-এ
হাসপাতাল �চৗপিথর িনক�ট
লািহড়ী �পপার হাউ�স। উ��খ�
�নট ফিড়ং অন লাইন
ম�াগািজ�নর যা�া �� হয় ১০ই
�স���র িপিডএফ এর মাধ��ম



এবং এযাবৎ ২০িট (এই সংখ�া
ধ�র) অনলাইন সংখ�া �কািশত
হ�য়�ছ।আমরা সদাই অ�প�ায়
আিছআপনার মলূ�বান পরামশ�
ও মতাম�তর জন�, আমা�দর
পাবিলক �প এ য�ু হ�ত
https://chat.whatsapp.com
/9mSvy2bU8mz1JvJI57AZt
2 এই িল� এ ি�ক ক�ন।
পিৃথবীর �য �কান �া� �থ�ক
�নট ফিড়ং এর ২০ িট সংখ�ার
�িতিট পড়�ত লগ অন ক�ন
�নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট



www.netphoring.com এ

( িবঃ �ঃ – �বাসী পাঠক
পািঠকারা ম�াগািজন এর জন�
�যাগা�যাগ ক�ন । )



�নট ফিড়ং িটম এর প� �থ�ক
সকল-�ক জানাই সর�তী প�ুজার
আগাম ��ভ�া।

িপতৃদান



সিুবনয় িব�াস

রাজ �ুা�সর সব�চ�য় ি�িল�য়�
���ড�।
১ম �ান অিধকার ক�র ি�তীয় বষ�
�থ�ক তৃতীয় ব�ষ�ও�ঠ�ছ।
সাম�ন তার ফাইনাল পরী�া তাই
�স এই বছর পড়া�শানায় আ�রা
�বিশ ম�না�যাগী হ�ত চায়। তার
বাবা হা�ট�র �রাগী।
ডা�ার ব�ল�ছন �কান ভা�বই
�যন উিন বড় ধর�নর শক্ না
পান। তার বাবা একটা �াই�ভট
�কা�ািন�ত �� �বত�নর চাকির
ক�র। তার খবু ই�� তার �ছ�ল



বড়
হ�য় �চ�র টাকা কামা�ব।
রাজ িুনয়িমত �াস ক�র এবং
�া�স সবসময় ম�না�যাগী থা�ক।
একিদন লাই��ির�ত একটা �ম�য়
তার িদ�ক বারবার তাকাি��লা
রাজ বু�াপারটা �দ�খও না �দখার
ভান ক�র বই-এ ম�না�যাগ
�দওয়ার �চ�া করিছ�লা।
�বশ িকছ�িদন ধ�রই এই ঘটনা
চলিছ�লা। তারপর একিদন রা�ত
পড়�ত ব�স রাজ তুার বই�য়র
�ভতর �থ�ক একিট
�গালাপ এবং ঐ �ম�য়িটর �দওয়া
একিট লাভ �লটার �প�লা। রাজু



িচিঠটা হা�ত িন�লা এবং পড়া বাদ
িদ�য় ম�না�যাগ িদ�য় িচিঠিট
পড়�ত পড়�ত ঘিুম�য় পড়ল।
পরিদন ক�ল�জ িগ�য় রাজু
�দখল �য লাই��ির�ত ঐ �ম�য়টা
তার িদ�ক তািক�য় ইশারায় িকছ�
বল�ত চা��।আজ �স বই �থ�ক
ম�না�যাগ সির�য় ঐ �ম�য়টার
ইশারার িদ�ক ম�না�যাগ িদ�য়
বঝু�ত পারল �য
�ম�য়টা তা�ক পড়ার �শ�ষ বাই�র
দাড়া�ত বল�ছ। রাজওু পড়ার
�শ�ষ বাই�র দাঁড়া�লা। �ম�য়টা
এ�স তার হাত ধ�র বল�লা, 'আিম
�তামা�ক অ�নক ভালবািস' এটা



ব�লই �ম�য়টা চ�ল �গল।
আর এিদ�ক �ম�য়টার হা�তর
�ছাঁয়া �প�য় রাজ �ুযন এক
অন�রকম ভা�লালাগা খ�ুজ �পল,
�যটা এরআ�গ কখনই পায়িন
�স।
বািড় িফ�র �স ওই িদন সারারাত
�ধ �ুম�য়টার কথাই �ভ�ব�ছ।
পরিদন ক�ল�জ এ�স তারা �াস
ফাঁিক িদ�য় বাই�র অ�নক�ণ
আ�া িদ�লা তারপর �ম�য়িট
রাজ�ুক একিট �ফান না�ার িদ�লা
এবং বল�লা রা�ত কল কর�ত।
িক� রাজরু �কান �মাবাইল িছ�লা
না, িক� তার



�ম�য়টার সা�থ কথা বল�ত খবু
ই�� করিছ�লা তাই �স একিদন
তার
বাবা�ক বলল ব�ু�দর সা�থ �প
��ািড করার জন� তার একটা
�মাবাইল �ফান লাগ�ব। তার
বাবার কা�ছ �ফান �কনার জন�
য�থ� টাকা িছল না তারপরও
�থমবার �ছ�ল িকছ�চাই�ছ ব�ল
িতিন না কর�ত পা�রনিন। তার
িচিকৎসার জন�
জমা�না টাকা �থ�ক রাজ�ুক
একটা
�মাবাইল িক�ন িদ�লন।আর
�ফান �প�য় রাজ,ু ��য়ার



(�ম�য়টার নাম) সা�থ রাতভর
কথা বলা �� ক�র িদ�লা।
পড়া�শানা �থ�ক তার এ�কবা�রই
ম�না�যাগ উ�ঠ যায়।
তা�দর মা�ঝ এভা�ব িকছ�িদন
��ম চলার পর, হঠাৎ একিদন
ক�ল�জ িগ�য় রাজ �ুন�ত �পল
��য়ার িব�য় িঠক হ�য় �গ�ছ আর
এই অব�ায় রাজ ওু ��য়া
কা�রারই িকছ�করার িছল না।
আর এিদ�ক ২ িদন পর �থ�ক
রাজরু �ট� পরী�া ��। ��য়ার
িচ�ায় রাজ এু�কবা�রই পড়�ত
পারিছল না। ��য়ার িব�য় হ�য়
�গলআর এিদ�ক রাজ নুা প�ড়



পরী�া িদ�ত �গ�লা। িকছ�িদন
পর �রজা� �বর হল, রাজ িুতনিট
িবষ�য় �ফল করল যার কার�ন
তা�ক ফাইনাল পরী�া িদ�ত
�দওয়া হ�ব
না। এই খবর তার বাবা ��ন
মারা�কভা�ব শকড হ�লন। তার
বাবা স�ার �দর কা�ছ এ�স তার
�ছ�লর জন� সপুািরশ ক�রন �যন
তা�ক পরী�া িদ�ত �দওয়া হয়।
স�াররা তা�ক অ�নক অপমান
করার পর তার অন�ুরাধ রা�খ।
রাজরু বাবা এই অপমান সহ�
কর�ত না �প�র �সিদন রা�তই হাট�
-এটাক হ�য় মারা যান। রাজ তুার



বাবার মতৃ��র জন� িন�জ�ক দায়ী
কর�ত থা�ক আর হাউমাউ ক�র
কাঁদ�ত থা�ক। সাম�ন তার �সই
ফাইনাল পরী�া �যটা তার বাবা
তার
জন� িভ�� �চ�য় এ�নিছল। �স
আবারআ�গর মত পড়া�শানায়
ম�না�যাগ িদল, ��য়ার িব�য়র পর
তার সা�থ আর �কান �যাগা�যাগ
রা�খিন। সবরকম ��িত িন�য়ই
�স ফাইনাল পরী�া িদল।
িকছ�িদন পর �রজা� �বর হল,
রাজ ফুা� �াস �পল।
মাক�িশটটা িন�য় �দৗ�ড় বাবার
ছিবর কা�ছ �গ�লা �স আর



ফুিপ�য়
কাঁদ�ত লাগ�লা...!

�িত রিববার �নট ফিড়ং এর
সা�থ। �কমন লাগ�ছ �নট ফিড়ং

জানা�ত ভ�ল�বন না িক�।
এভা�বই পা�শ থাকুন।



ছিব ও ভাবনা

জীবন তরী বাই�ত হ�ব সকল�কই,
ওপা�র �কউ �পৗ�ছ��বআ�গ �কউবা
একট�প�র।
িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ



ফিড়ং কথা
আ�গ সর�তী প�ুজা আসার
আ�গ একটা হই-হই ব�াপার িছল।
চাঁদা �তালা �থ�ক �� ক�র রাত
�জ�গ ম�প �তির করা, পাহারা
�দওয়া স�ব�তই িছল এলািহ
ব�াপার। বািড়�ত বািড়�ত প�ুজা
হ�লও এক সা�থ প�ুজা করার
একটা আলাদা আন� িছল ব�ট।
আ�গর িদন পলাশ ফুল কুঁ�ড়া�ত
যাওয়া।অজা�� কুল �খ�য়
�নওয়া আর ব�ু �দর ভয়



�দখা�না �সই িন�য়। পাটকািঠ
িদ�য় �বড়া বািন�য় খর এর ছাওিন
�দওয়া ঘর এ বাগ�দবীর
আরাধনায় �তী �হাত সক�ল।
সকা�ল ঘমু �থ�ক উ�ঠ হলদু
�ম�খ �ান ক�র অ�িল �দওয়া।
তারপর ঘরু�ত �বর হওয়া দল
�ব�ধ। �সিদন িক সহ�জ �ভালার?



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
�বল ঠা�ায় িবপয��
আ�মিরকা সহ শীত�ধান �দশ
��লা।
ইস�রার নবিনয�ু �চয়ারম�ান
হ�লন িব�ানী িসভান �ক।
ধনী ��� তািলকায় শীষ��ান
�প�লনআমাজন এর িচফ।
বষ��সরা �কাচ হ�লন িজ�নদান
িজদান।
অ�া�সজ �ট� িজ�ত িন�লা
অ��িলয়া।



জ�ম উ�ঠ�ছ আই এস এল
ফুটবল িল�গর �খলা।
ভার�তর িব��� ২-০ ব�বধা�ন
এিগ�য় �গল দি�নআি�কা।



�ছা�টা�দর পাতা

�দবা�িল রায়, ��ণী- ি�তীয়



ড�য়াস�
মধসুদূন সরকার

ড�য়াস�আমার হল�দ পািখ,
িচলাপাতার বন,
ড�য়াস�আমার মাতাল নদী ,
�টা�টা পাড়ার জীবন।
ড�য়াস�মা�নই সবজুপাতা,
পাহাড় �ঘষঁা �মঘ,
ড�য়াস�আমার সহজ কথা,
�তাস�া নদীর �বগ।
ড�য়াস�আমার মনসরু আিল,



ভািটয়ালী গান,
ড�য়াস�আমার পাথর-বািল,
�মচ-রাভারই �াণ।
ড�য়াস�আমার মাদলতা�ল,
সাঁওতালী �ম�য়র নাচ,
ড�য়াস�আমার রিসক িব�ল,
শাল-ম�য়ার গাছ।
ড�য়াস�আমার �া�ণর ি�য়া,
�সানার �মারা �াম,
ড�য়াস�আমার শীতল ছায়া,
মহাকা�লর ধাম।।



কল�
এ এস রহমান

চা�দঁর গা�য় �ল�গ থাকা কল��র
দাগিট

আজও �খাঁ�জিন �কউ

�ম�ঘর �দিপ� িচ�ড় অবাক
�চা�খ তািক�য় আিছ,
তা�ক িন�য় ভালবাসার গ� কির,
কিবতা �শানাই।
সম�ু�সক�ত ��িমকার �ভজা



চ��লর গ�

কল� �ম�টিন, তবওু হাস�ছ �স

নবজাতক িশ�িটও

কারণ চাঁদ জানত কল�ই তার
অল�ার।

কিবতা মখু �ঢ�ক ব�স আ�ছ

কল� িবি� কর�ছ সংবাদপ�।
ভা�লাবাসার গ�� �ক�না ল�ার
আচঁ

সমাজ হাস�ছ।



�কউ ভরা �প�ট তািল িদ��

�কউ খািল �প�ট শা�না,
টাইপ রাইটা�রর ঠক ঠক
আ��ুলর শ�� িমিল�য় যা��
কিবতা, তা�ক �শানার মানষু
�নই।।



রা�া-বা�া

চ�কা�লট পিুল
পািঠ�য়�ছন-ফা�নী পাল

উপকরন: চক�লট (�ডয়াির িম�)
নার�কল �কারা িচিন দধু সিুজ
চা�লর��ড়া চক�লট �কক

�তরীর িনয়ম: সবার আ�গ একিট
বাস�ন জল গরম ক�র তার
উপ�র আর একিট বাস�ন
চক�লট গরম ক�র চক�লট গলায়
িন�ত হ�ব তারপর তা�ত নার�কল
�কারা িদ�য় পরু �তরী কর�ত হ�ব



দরকা�র িচিন িদ�ত পা�র
তারপ�র আর একিট বাস�ন জল
গরম ক�র তা�ত একদম কম ননু
আর কম সর�ষর �তল িদ�য় তা�ত
সিুজ িদ�য় লিুচ করা যায় এমন
মাখা মাখা ক�র নামা�ত হ�ব
সিুজর কায়িট নািম�য় তা�ত
পিরমান ম�তা চা�লর ��ড়া িদ�য়
�ম�খ িন�য় লিুচর ম�তানআকার
ক�র িন�য় িভত�র পরু ভ�র পিুলর
আকা�র বািন�য় িন�য় দধু ঘন
ক�র তা�ত পিুল �িল িদ�ত হ�ব।
এবার পির�বশন কর�ত হ�ব।



ব�াটা�ছ�ল
সািমম জামান

�সাহরবআজকলকাতা �থ�ক
বািড়আস�ছ। �সাহরব
কলকাতার এক নামকরা
ক�ল�জর ি�তীয় ব�ষ�র ছা�।
বহরমপ�ুর �ন�ম, বা�সর িটিকট
�ক�ট জালানার ধা�র সী�ট
ব�স�ছ। বাস তার িন�জ� গিত�ত
চল�ছ। �সাহরব জালানার ধা�র
ব�স িন�জর �জলার সা�থ
কলকাতার ত�লনা করিছল।



�সাহরব অবশ� িকছ�টা চ�প চাপ
�ভা�বর। ব�ু মহ�লও খবু একটা
কথা ব�লনা।

�সাহর�বর পা�শ ব�স থাকা
�লাকটা হঠাৎ �সাহর�বর িদ�ক
তািক�য় বলল "ভাই লাইটার হ�ব "
�সাহরব উ�র িদল "না"। �সাহরব
আবার জালানার িদ�ক মখু
�ঘারা�লা। িমিনট দ�শক পর
�সাহরব হঠাৎ িবিড়র �ধায়া
অনভুব করল। �সাহর�বর �চাখ
পড়ল তার পা�শর ব�ি�র উপর,



মহাশয় িদিব� ম�নর স�ুখ িবিড়
টান�ছ।আস�ল িবিড়র গ� সহ�
হয় না �সাহর�বর। তাই �সাহরব
তার পা�শ থাকা ব�ি��ক বলল
"দাদা আমার িস�ট বস�বন।" কথা
��ন �লাকটা অবাক হল। ক�য়ক
�স�ক� পর বলল "আস�ল দাদা
আমার িবিড়র গ� সহ� হয় না।
তাই আপনা�ক জালানার আমার
িস�ট বস�ত বলিছ। যাই �হাক
িভড় বা�সর ম�ধ� িসটআদান
�দান হল। �লাকিট অবশ�
�সাহরব �ক ব�ল বসল "�কমন



ব�াটা �ছ�ল ত�িম �য িবিড়র গ�
সহ� হয় না।" �সাহরব অবশ�
�কা�না উ�র িদল না। চ�প ক�র,
�চাখ ব� ক�র বা�সর িস�টর
সা�থ মাথা �ঠিক�য় রইল।
�সাহরব িমিনট দ�শক পর �চাখ
খলুল। �সাহরব �দখল বা�সর
ম�ধ� একটা বিুড় দািড়�য় আ�ছ।
বিুড়�ক �দখা মা� তার বকু �কঁ�প
উঠল। তাড়াতািড় িসট �থ�ক উ�ঠ
দাঁড়া�লা, সা�থ সা�থ ক�য়ক জন
দািড়�য় থাকা যা�ী বসার জন�
মানিসক ��িত িনল। �সাহরব



রীিতমত িসটআগ�ল �র�খ
বিুড়�ক �ড�ক িস�ট বসাল। বিুড়
তার ভা�া ক�� কী �যন �যন
বলল। বা�সরআওয়া�জ তা
কা�রা কা�ন �গল না। বািক
রা�া�ত, �ডামক�ল নামার আ�গ
পয��, বিুড়র সা�থ �সাহর�বর
কথা হয়িন। বিুড় অবশ� অ�নক
বার ব�াটা�ছ�ল �সাহর�বর িদ�ক
তািক�য়িছল।



অি�ম �ণ
অ�াসি��

এক িদন চল�ত চল�ত �শষ হ�য়
যা�ব এই রা�া,
এক িদন থাক�ব না এই বিৃ�,
থাক�ব না কুয়াশা,
থাক�ব না �য �সই উ� �রা�রু
এর �ছাঁয়া,
ম�ন পড়�ব না �সই চা�য়র
�দাকা�নরআ�া।
ম�ন থাক�ব না �রাজকার �সই



ব�� জীব�নর িনয়মটা।
ই�� হ�লও, উ�ঠ মছু�ত পার�বা
না

�সই কা�ছর মান�ুষর �চা�খর
জল।
সব স�ক�, ভালবাসা, রাগ, হািস,
ঠা�া,
িকছ�ই থাক�ব না আর,
সব তখন শা�, কা�লা অ�কা�র
জড়া�না �য�না সব,
�চাখ দ খুািনআর খলু�ব না,
�ঠাঁট দ�ুটাওআর কথা বল�ব না।



�া� শরীর টা িন�� হ�য় প�ড়
থাক�ব এক �কা�ণ,
উ� �দয় টাও বর�ফ পিরনত
হ�ব �সই ��ণ,
আর �� �দখব না,
আর ছিবআকঁব না,
আর কিবতা িলখব না,
আর গানও গাই�বা না।
�সই িদন �থ�ক আমার ছ�িট,
আমার গ� �শষ,
এবার পািড় �দওয়া অন� রা�জ�,
অন�আ�রক �দশ।



‘’ম�নর জানলা হ�ত’’

Camera-man of the
week- সাগিরকা �দব



‘’Camera-man of the
week’’
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


