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�খালা চ�ল
জাহা�ীর �হা�সন

চ�ল ��লা �তামার �খালা িছল

ত�িম িছ�ল বারা�ায় দাঁিড়�য়,
রা�ার �মা�ড় দাঁিড়�য় �থ�ক

�দ�খই �য�ত পাির হাির�য়।
বাঁধ�ল ত�িম চ�ল ��লা

�তামায় লা�গ অন� মত,
�তামার চ��লর বাহার �দ�খ

আমার মন গ�ল �গ�ছ কত শত।



�তামার চ�ল��লা �যন চ�ল নয়

ম�ন হয় �কান পাহািড় ঝরনা,
�খালা চ��ল �তামা�ক কত স�ুর
লা�গ

সিত� ব�লিছ �স িবষ�য় �নই
�তামার ধারণা।

রা�া িদ�য় যাওয়ার সময়

যখন চ�ল��লা থা�ক �খালা,
বাতা�স ও�ড় চ�ল��লা �তামার

আরআমার ম�ন লা�গ এক



অজানা �দালা।
চ�ল��লা �ভজা থাক�ব

আর থাক�ব �সই চ��ল শ�া�রু
গ�,
�সই সগু��র �লা�ভ �লা�ভ
�তামার আশায়

লা�ক না �কনআমার মন ও
কল�মর য�ু।



ধারাবািহক কিবতা

আ�স�ুখরআধিুনকতা
িলিপ সাহা

অধ�ন� �পাশাক প�র

র ◌�� �শা �ত �তা

হাঁটছ স�ুখ!
িক� একবারও িক �দখছ �চ�য়

ব� �ছড়া ওই িক�শারীর �চা�খ?
িশখ�ছা �ধইু ইং�রিজটা



বল�ত ম�ুখ!
ত�িম �তা ি�প�ল�সই মডান�,
িক� যা�দর সংসা�র টান?
�সই �ম�য়টার �ছঁড়া জামার

�ভতর পড়�ছ অ�নক

�লালপু নজর।
�তামরা শ�খর শিপং ক�রা

আর িগফট িদ�য় �তা ওরাও টাকা,
িক� বল �সই �ম�য়টা �কাথায়

ল�ুকায় ?
যায় না িক তার শরীর ঢাকা?



এ �বলায় �তামা�র মাথায় হাত!
এমা! ওয়া�লট �তা প�ুরাই ফাঁকা!

তাই না?
( চল�ব )

আমরা সদাই অ�প�ায়আিছ
আপনার মলূ�বান পরামশ�ও
মতাম�তর জন�, আমা�দর
পাবিলক �প এ য�ু হ�ত

https://chat.whatsapp.com/
9mSvy2bU8mz1JvJI57AZt2

এই িল� এ ি�ক ক�ন।



এ রািবশ ��াির
কৃ��� কুুমার নাগ

শরৎপ�ী �ত নত�ন �মস। �মস
বল�ত একতলায় একটা ৯ ফুট
বাই ৮ ফু�টর একিট ঘর, সা�থ
অ�াটাচড ৩,১/২ বাই ৮ ফু�টর
বাথ�ম। ঘ�র আসবাব বল�ত
দ�ুটা খাট, একটা �টিবল �াই
িদ�য় বানা�না, তার ওপর
সাজা�না pharmacy র এক
���র বই, ক�য়ি�
� ◌�াি�কাল খাতা ও িদ�া
খাতা, সবজু র�ঙর মলা�ট
িবভ�িতভ�ষণ গ�সম� ১,হলদু



মলা�ট পর�রাম গ� সম�, আর
সত�িজৎ এর িবষয় চলি��।
ক�য়কিট খাপিবহীন �পন, ভাঙা
�পনিসল, �ব�নী ���মর একিট
�ছা�আরিশ, িগট �দওয়া একিট
আধপ�া�কট মিুড়আর মািনব�াগ।
�দওয়ালএ �ঠস িদ�য় রাখা
কাপ�ড়র ব�াগ তার ওপর অয��র
সিহত রাখা ক�লজ এর ব�াগ,
�চন �খালা �ভতর �থ�ক
assignment এর চ�া�নল ফাইল
উিক মার�ছ, আর একপা�শর
�দওয়া�ল একটা িশব এর
পটিচ�। বাবার ভ�রা িদন রাত
বাবার �সাদ �হন কর�লও



যাবার সময় বাবা�ক �ফ�ল �র�খ
�গ�ছ, অতএব বাবার আর
�দশ�মণ হ�লা না।
সকাল �থ�কইআকা�শ �মঘ
করিছল, ১০ টার িদ�ক বাজার
এর থ�ল হা�ত িফরলাম �ম�স।
আমার সা�থ দলু�ত দলু�ত ওপ�র
এল ১/২ িক�লা কুম�ড়া, িতন�ট
িঝ�ঙ, একটা �ভাটকা �ব�ন, ১
িক�লা আল আুর িগট িদ�য় বাধা
ঐক��বাধ ভা�ব থাকা ৩০০ �াম
পালং শাক। ঘা�ম িভ�জ যাওয়া
ফত�য়াটা িঢল �ম�র দিড়�ত
�ফললাম। কাল ম�লবার,
ক�লজআ�ছ। হ�া�া�র থাকা



আমার ময়লা জামাটা আমার
িদ�ক তািক�য় �যন তাি�ল� এর
হািস �হ�স বল�ছ "কুঁ�ড়! কাল
ক�লজআ�ছ, �যওআমা�ক প�ড়,
�দখাব তখন �তামা�ক মজা।"
ম�ুঠা ক�র ব�াটা�ক ধ�র চ�িব�য়
িদলামআধবালিত জ�ল, জল
�প�য় �থ�ম রা�গ ফু�ল তারপর
সম� �গাপন অিভসি� �ভ��
যাওয়ায় চ�প�স �গ�লা �বচারা।
িখ�দ িখ�দ পা�� অগত�া রা�ার
�জাগাড়। লাল র�ঙর �ছা�
িসিল�া�রর ওপর হাফ�পট ভিত�
ক�র জল িদ�য় চািপ�য় িদলমু
ভাত। ব�স �গলমু শাক বাছ�ত,



গা�য় কা�লা দাগওয়ালারা বাদ
তারা প�ড় রইল মািট�ত বািক�দর
িন�য় চ��ম �ানঘ�র থিুড়
কসাইঘ�র। এক ম�ুঠাক�র
ব�াটা�দর িন�য় কুিচকুিচ ক�র
চলল কাটা, ও�দরআতন�াদ
�বাধহয় কসাইঘ�রর দরজা �ভদ
কর�ত পা�র িন। এরপর কল খ�ুল
জলবষ�ণ। তত��ণ বাই�রও ��
হ�য় �গ�ছ বািরধারা। কিচকলা
পাতার গা �ব�য় �ন�ম আস�ছ
বিৃ�র জল �ান কির�য় িদ��
�গাটা গাছটা�ক, আ�রকট�ল�া
নার�কল গাছটাও খবু খিুশআজ
�ান কর�ত �প�র, �ক�না



নার�কল পাতা �যন তার �ফ�ল
আসা সজীব িদন �িলর কথা
ভাব�ছ আর এক পা�শ থাকা
সজ�ন গা�ছর পাতাও হাওয়ার
তা�ল তা�ল তালিমিল�য় দলু�ত
চাই�ছ। বিৃ�র শ�, জল, এই
সজ�ন পাতার গা ঝাড়া �দওয়া
সব িকছ�িমিল�য় এক অ��ত
symphony র সিৃ� কর�ছ। িক�
আমার কসাই ঘ�র চল�ছ অন�
�ি�য়া আমার গামলা ভ�র �গ�ছ
শা�ক�দর সবজু র�� পাইপ �ব�য়
�সই র� হয়�তা িমশ�ছ ���নর
কা�লা জ�ল। কসাইঘর �থ�ক
�বির�য় আ�র��চলল য�না



�দওয়ার �খলা, �াি�ক এর
�পছন �থ�ক গা�য় হলদু �ছাপ
�দওয়া পটল��লা �যন ভ�য় ভ�য়
তাকা��আমার িদ�ক িক� do
or die তাই �কা�না উপায় নাই
;শাক �ল�গ থাকা ছ�ির�তই চলল
ছাল ছাড়আ�না তারপর "টাক!
টাক "ক�র দফুালা ক�র �দওয়ার
িনম�ম �ি�য়া। থ�ল�ত থাকা
িঝ�ঙ�িলর িন�জ�দর ভিবতব�
�ভ�ব গা�য় �যন কাটা িদ��।
তত��ন হািড়মশায় �যন এই
হত�ার জন� আমা�ক �জারকদ�ম
গািল িদ�� ঢাকনািট উত�ল িদ�য়
�িতবাদ কর�ছ তার রাগ গািল



�যন ফ�ান এরআকা�র উপ�চ
পড়�ছ। সহ� কর�ত পারলমু না
ম�ু টাই আলাদা ক�র িদলমু,
নাই�টর ম�তা হাতা খানা িন�য়
ঢ�িক�য় িদলমু �প�টর �ভতর,
হাতায় ক�র ত��ল িন�য় িট�প
�দখলমু "নাহ! আ�র��হ�ব
ভাতটা। " অন�ায় কর�ল শাি�
�প�ত হয়, আমা�ক কািদ�য়
�পয়াজ �িল �যন তা�দর ভাই
�দর অকাল মতৃ��র �িত�শাধ
িন��। ও ব�ুনা ওল হ�ল আিমও
বাঘা �তত�ল গা�ল অ�ধারা
িন�য়ই ফালাফাল ক�র �ক�ট দমন
করলামআমার িব��� গ�ড়



�তালা আ��ালন। এত হত�াকা�
র�পা�তর মা�ঝওআমার
জানালার পদ�া টা আ�য়শ ক�র
িভ�জ িন�য়�ছ আর তার এই
উপ�চ পড়া অনািবলআন� িব�ু
িব� কু�র �ঝা�ড় আমার �ম�ঝ�ক
িভিজ�য় িদ��।
এরপরই ব�পাত। িবছানায় ��য়
থাকা আমার �ম�মট ধড়ফড়
ক�র উ�ঠ বসল �চাখ �ডাল�ত
�ডাল�ত বলল "ও �তার বাজার
হ�য় �গ�ছ। ধতু জানালা িদস িন
�কন? িভ�জ �গ�ছ পদ�া টা।
একটা কাজ যিদ িঠক ক�র
কিরস। "



অগ�তা ব� কর�তই হল, ব�
করার সময়আমার ঘাম শরী�র
একটা �ভজা কামড় বসাল পদ�া
টা।
"দাড়া আিম রা�া করিছ ব�ল "-
�চাখ মছু�ত মছু�ত কসাইঘ�রর
িদ�ক �গল �কৗিশক।
আিম �ত��ন ভাবিছ এই বিৃ� �ত
�বশ রিস�য় িলিখ ঘটনা �িল,
খাতা �পন িন�য়ই বস�তই,
বাথ�ম �থ�ক িফ�র এ�স �স
বলল " িক করিছস? "
তা�ক �লখার কথা বলা�তই
�ঠা�টর �কা�ণ এক তাি�ল� এর
হািস এ�ন �স বলল "রািবশ "



ছিব ও ভাবনা

জীবন মতৃ�� ডা�ক একই ম�ুায়

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ
ফিড়ং কথা



�কান িকছ��দখার আ�গই তার
ব�াপা�র ম�ব� করাটা এ�কবা�রই
িঠক নয়। �দখার প�রই �সই
িবষ�য় মতামত �পাষণ করা উিচৎ
ব�ল সমীচীন ম�ন হয়। স�িত
একিট িস�নমার মিু� �ক �ক�
ক�র যা ঘট�লা তা এক কথায়
অ�শাভন ও গনত��র কা�ছ
অ�নক �� এ�ঁক �দয়।

এক-নজ�র �গাটা স�াহ
ভ�িমক�� �কঁ�প উঠ�লা
তাইওয়ান এর রাজধানী তাই�প।



ইস�রার সা�থ গাটছারা বাঁধ�লা
ভারতীয় �রল।
প�াবত িস�নমািট মিু� �পল
অব�শ�ষ।
 িব��র �সরা নায়�কর িশ�রাপা
�প�লন ঋি�ক �রাশন।
অ��িলয়ান ও�প�ন িছট�ক
�গ�লন নাদাল।
জ�ম উ�ঠ�ছ আই এস এল
ফুটবল িল�গর �খলা।
দি�নআি�কার িব��� �ট��
�হায়াইট ওয়াশ এর ম�ুখ ভারত।



�ছা�টা�দর পাতা

�দবিষ��ঘাষ, ��ণী- স�ম



�দ�য়র িচরকুট
উ�র িদ��ন- অনপুম িম�

��- আিম একজন গহৃবধ,ু সারা
বছর ভাল থািক িক� শীত
আস�ল এক শনূ� তাকাজ ক�র।
ম�ন আন� ফুিত�ক�ম যায়৷ সব
সময় �াি� �বাধ হয়। সারা শরী�র
ব�থা অনভুব হয়। িক করব বঝু�ত
পারিছ না।
-নাম �কা�শ অিন��ক।
উ: শীতকা�ল এই ধর�নর সমস�া
অ�ন�কর ম�ধ� �দখা যায়। ঘ�র



�রাদ �ঢাকার ব�ব�া ক�ন।
িন�জআ�লা �ত িকছ�টা সময়
কাটান। কা�ছর মানষুজ�নর স��
সময় কাটান। িন�জ�ক কা�জর
ম�ধ� রাখনু। গান �ননু, িন�জর
ভাললাগা ��লা �ক ��� িদন।
ফল ও টাটকা সবিজ খান।
আশাকির ভাল থাক�বন।
��- আিম িবএ �স�ক� ইয়া�রর
ছাএ। ৩বছর ধ�র ধমূপান কির,
িকছ�িদন হল এর মা�া �ব�ড়�ছ।
সারািদন মন ওই িদ�কই থা�ক,
শরীর খারাপ হ�য় পড়�ছ ,এর



�থ�ক িকভা�ব মিু� পাব বল�ত
পা�রন?
উঃ ভীষণ ভাল লাগল �য ত�িম
বঝু�ত �প�রছ িবষয়টা। সারা িদন
“ওই িদ�কই মন থা�ক” এ �স��
বিল, িন�জ�ক কা�জর ম�ধ�
রাখার �চ�া কর, িব�শষ ক�র সিৃ�
-মলূক কা�জ। এ�কবা�র ছাড়া
কিঠন কাজ, সংখ�াটা কিম�য়
আনার �চ�া কর। ধী�র ধী�র

িন�জই পার�ব �বিড়�য় আস�ত,
ই��টাই আসল।আসাধ� ব�ল
িকছ�হয়না। ��ভ�া রইল।



শী�তর সকাল
সাহানরু হক

�হম��রই �শ�ষর �বলায় শী�তর
আগম�ন

শহরটা �য �মাটা �পাশাকআর
�াম চা�য়র �দাকা�ন।
এটাই হলআমা�দর �দ�শর
শী�তর সকাল

আজ �যটা�ক �দখা যা�� চল�ব
�সটা কাল।
শ��র বাবরু সকালটা�ত



িনউজ�পপার সাথী

আর �া�ম�ত হাটবাজা�র গ�
আ�াবািজ।
বা�র বা�র �সইখা�ন�ত উ�ঠ
আ�স নানান �স�

ভ�ল হ�লও তা �া�মর কা�ছ
িশ�ারই অ�।
দ�ল দ�ল �সইখা�ন�ত মানষু�দর
নানা র�

�িতিদ�নরআ�লাচনায় ভ�লিট �য
হয় ভ�।
�াম-শহ�রর শী�তর সকাল



�িতিদনই সমান

যা আমা�দর ব�র��র
ইিতহাসটায় মহান।।

�িত রিববার �নট ফিড়ং এর
সা�থ। �কমন লাগ�ছ �নট ফিড়ং
জানা�ত ভ�ল�বন না িক�।
এভা�বই পা�শ থাকুন।



দীপাবলী
আ�লা দাস

আ�লাক�াত রা�তর শহর-আজ
দীপাবলী

ধাঁধাঁ�না �চাখ �দ�খিন �স উ�ঠান

আধঁার যা�ক �দয়িন ছ�িট

আজও �ঘা�চিন �দী�পর তলাসম
অ�কার

রংমশাল ��লিন ঘটা ক�র

আ�লার উৎসবআ�সিনআ�লা



ক�র

জীবনকালীন অমাবস�া

চাঁ�দর আ�লা �দয়িন উ�িক

�জানািকরা সা�থই িছল

িঝিঁঝরঁ ডাকও �দয়িন ফাঁিক

অ�নকআ�লার ছায়ায় ঢাকা
প�ড়�ছ- খাবা�রর অনশন

বািজ পটকার শ�দ�� চাপা
প�ড়�ছ- িখ�দর �রাদন
ও�দর জন�ও দীপাবলী

হয়�তা বা �নই আতসবািজ



ম�ুখ হািস �ফাটায় হািড়র কািল

ঊননু �দীপ �ল�ল

ওরা অ� ভা�তই রািজ।



রা�া-বা�া
�ী�রর চ� পিুল
পািঠ�য়�ছন-ফা�নী পাল

উপকরন: দধু, চাল এর ��ড়া,
িচিন।
�তরীর িনয়ম: িকছ�টা দ�ুধর �ীর
বািন�য় িন�ত হ�ব। তারপর �ীর
আর পিরমাণ ম�তা চা�লর ��ড়া
িদ�য় �ম�খ িন�য় পিুলরআকা�র
�তরী ক�র িন�ত হ�ব আর পিুলর
িভত�র �ীর �দওয়া �য�ত পা�র



ই�� ম�তা। তারপর দধুটা�ক
ভা�লা ঘন ক�র তা�ত পিুল��লা
িদ�ত হ�ব।অ�প�া কর�লই
পির�বশ�নর জন� �তির হ�য় যা�ব
�ী�রর চ� পিুল।



��নরতা সমা�জর
পা�শ

�গালাম িকবিরয়া

��নরতা সমা�জর পা�শ আমরা
যিদ না দাড়াই,
ত�ব �কনই বা যবু সমা�জর এত
আ�ালন?
িছ� িভ� �দহ িন�য় প�র আ�ছ �স
ধান �খ�ত,
হত�াকারী ঘরু�ছ-িফর�ছ সবাই
তা�ক �নামও কর�ছ।



�িতবাদআজ ক�রনা �কউ,
তাই আ�সনা কখনও শাি�র �ঢউ।
অন�ায়কারী�দর একটাই �জাড়,
পিুলশবাবরুা ঘষু�খার ।
প�ুষ �র�খিছ ম�ন অ�নক ��াধ,
তব কুর�ত পািরিনআিম িব�রাধ।
তাই সািমল হ�য়িছআজ
�িতবা�দ-
তা ফু�ট উঠ�ক এই কিবতা�ত।



��রণা
�ভ কম�কার

শ��র মা�ঝ যখন হাির�য় যায়
মন

খুঁ�জ পাইনা �কান বণ�নার ভাষা,
িদ�শহারা হ�য় তখন ডা�য়িরর
পাতায়

খুঁজ�ত �� কিরআিম �তামার
ভা�লাবাসা।
দ'ুএকিট কথা �তামার, �সই �তা
আমার ��রণা;



আমার কিবতায় �াণ ত�িম, ত�িমই
আমার ক�না।
�তামার ম�ুখর িমি� হািস�তই
আমার কিবতার সচূনা,
আবার �তামার একিব� অু�
মা�নইআমার গভীর �বদনা।
�তামার স�� কত�িৃত- িকছ�
আন�, িকছ��বদনার;
ত�িম িবনা এসময় �ধ �ুসসকল
�িৃতচারণার।
যতিদন িছ�ল ত�িম এই জীব�নর
��ন হ�য়



ছ�� ছ�� র�চিছ�ল আমার
কা�ব�র পিৃথবী,
আজ যখন ব�দ�ূর ত�িমআমার
�থ�ক,
ছ�হীন এই জীবন �যন �� এক
জলছিব।
আজআমার রচনায় �কন �ধু
দঃুখআর �বদনা?
ভাবনা �যন হাির�য় �গ�ছ ব�দরূ-
�নই তার �কান িঠকানা।
জািননা �ফর �কানিদন পাব িকনা
�তামায় িফ�র-



কাব�ময়তায় ভাসব িকনা আবার,
জািননা আবারও কভ�

কিবতা আস�ব িকনা আমার �দয়
িচ�ড়।
এই কিবতা সাথী আমার ম�ন

�তামার গভীর ���মর িনশানা;
কিবতা যিদআমার জীব�নর
উপহার হয়,
ত�ব �ধ তু�িমই তার ��রণা।।



‘’এক �ফাটা িব�’’

Camera-man of the
week- মলয় রায়



‘’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


