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ফিড়ং কথা
�দখ�ত �দখ�ত ৫০ সংখ�ায় পদাপ�ণ করল সক�লর ি�য়
অনলাইন ম�াগািজন �নট ফিড়ং। ��টা হ�য়িছল
িপিডএফ এর মাধ��ম ক�য়কটা গ� ও কিবতা িন�য়।
সবার ভালবাসা ব�তীতআজ�কর এই উ�রণ স�ব
িছল না কখ�নাই। এক বছ�রর কাছাকািছ এ�স �নট
ফিড়ংআজ সমাদতৃ সবার কা�ছই। �ধ আুমা�দর
�দ�শই নয়, পা��বত� বাংলা�দশ, এমন িকআ�মিরকা
�থ�কও �নট ফিড়ং প�ড়ন অ�নক �বাসী বাঙািলরা।
আপনারা পা�শ থাক�লইআমা�দর চলার পথ সগুম
হ�ব। ধন�বাদ জানাই সম� �লখক-�লিখকা ও �নট
ফিড়ং এরআপামর পাঠককূল-�ক।জ�ল থা�ক
জলফিড়ং, ঘা�স থা�ক ঘাসফিড়ং, �ন�ট �ন�ট ঘ�ুর
�বড়ায় �নট ফিড়ং...



অন�ভা�ব �দখার �ত�াশী

চ�ন িম�

অন�ভা�ব �দখার �ত�াশী িছ�ল

সদ� পাটভাঙা সগুি� ও িচকন

পিরব�ত�খরা�পাড়া জীণ�ম�ুখাশ
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এক ফ�ালনা ফিকর �য তা�ক

অন�ভা�ব �দখার �ত�াশী িছ�ল ...



বা ধ�রা িসগা�রট

িশবসাগর �দবনাথ

পিৃথবীর ��ত�কটা ভা�লার মত

�তামায়, আিম �তামায় খুঁ�জ �প�য়িছআচানক ।

�তামা�কআকঁ�ল প�র গা�য় ফুিটফুিট উি� ,পর�ন
শািড় বা�রাহাত

এ�লা�ক�শ ফুলফুল �ানআর �ঠাঁ�ট �ল�গ িন�কািটন

�চাঁ�খ দরু� মাশকারা সা�থ রাতজাগা �ফালা ঘমু

আ�রা ক�তািকছ��সসব

আমা�ক িপকা�সা �ভ�বানা ।

�তামা�ক বঝু�ত িগ�য়আিম ভাব�ত ব�সিছ

এর �থ�ক অংকআসান(ইি���সন ও বিুঝ !)

মাক�স ��য়ড �লিলনও,



বা�জ ব�ক �ফলিছ কী ?

তখনওআমার ছাতার নী�চর ফস�া বাঁচা

�সি���ড ি�শ �প�ল হা ক�র ল�া �তাশ

অ�াকিদনআমার প�ািল��স� ঘষ�ল কিন�ায়

িলখ�ল �কমনআরাম অ�ার ছ�ঁ�য় সিমধ হওয়ায়

আস�লআ�লা হ�ত গ�া�ল ��ল �য�ত হ�ব �িত�ণ

-"�যমন �দ�খা চাঁদ

ঘ�রর ���রা�স� ...."

আিম তখন ভাবিছলাম -"হ�াঁ আ�লয়া "

ত�িম বল�ত থাক�ল "...বা ধ�রা িসগা�রট"।।



অন� এক রাত

িচরি�তা িব�াস

নী�লর ওপর িবছা�না কুয়াশার চাদর,

িদন নয়, রা�তই।
আমার চাহিন �ভদ ক�র যা��,

মদৃ শুী�তর গভীর অ�কার

একা�ই ব�ড়াআপন

পিরিচত �ধাঁয়া�ট গ�� ভরা পলকা বাতাস

িশহিরত ক�র �গ�লা িন�ম�ষ-

যিদও মদৃ-ুম��িন�কর।
ক�ল মিুড় িদ�য় রাত তখন িতন ছ�ঁই-ছ�ঁই !

ঘিড়র িন�জর িটকিটক �বহমান-

িনঝুম রা�ায় কা�ন বাজ�ছ।
িন�াহীন �া� �চাখ

তব কুা�লা�ত ব�দরূ িব�তৃ �তাস�ার ওপা�রর চার-



পাঁচিট �ীণআ�লা �ান হাস�ছ !

জল শা� ।
িশউিলর পাতা তার অি�� জানা ন িদ�লা,

একিট �ফাটা �ফ�ল;

�ভজা মািটর গ� তখন দ-ুপা�রই �খল�ছ,

রা�ার কা�লা স�র পিরিচত ছাই রঙ �চা�খ ধরা িদ��

আভাস �পলাম �ভা�রর !

�িতরাত �ায় ধরা থা�ক একইভা�ব;

আজ.....

একট�অন�ভা�ব ।



�া�ন

নরূ আিরফ(রাজ)

আমার �থম সা�াৎ!

�থম, �চনায় �তামা�ক,

ধাঁ ক�রআসা �কান অলীক বাতাস

�তামায় �চনায় �রাজ,

�তামার অ�র� শ� ��লা

�তামায় ভাবায় অিবরত,

�সিদ�নর �সই পারিফউ�মর গ�

আজও �তামায় , আমার অি�ক ক�র ।

আমার তখন �যৗবন কাল

�লা�ক ব�ল, তাই নািক ��ম পায় !



অতিক�ত, িকছ�উট�কা ��

িকছ�টা ঘন িববণ�বা�ব,

কা�লর িনয়�ম �শষ হয় সব,

মন খারািপ অ�নীয় টা�ন!

এরপর, আর হয়িন �দখা

বা�স িকংবা ডাকবা��…

বছর খািনক পার হ�লা,

িচিঠ আ�স হঠাৎ ক�র

িশ�রানাম টা, �বনািম !

তারপর ব��আিম

খিুল িনআর প�খািন।

হয়িন �দওয়া উ�র, তখন !



িবষয়ব� জািননা িচিঠর

নাম টাও �দ�খিছলাম �বনািম,

হা�তর �লখা টা ব� �চনা

ত�ব �স'ই িকআমার �া�ন'ই ।।



সিৃ���পণ

ল�িজতা দাশ��

দশবছর পর মামাবািড় এ�লা ঐশী, ঐশী িডসজুা। সদ�
ল��নর নামকরা হসিপটা�ল ডা�ার িহ�স�ব �যাগদান
ক�র�ছ। �স একা নয় স�� মা ও এ�স�ছ তার
বা�পরবািড় িঠক দশবছর পর। মামাবািড়�ত ঘটা ক�র
দগূ�া প�ূজা হয়,ব�নিদ বািড় ব�ল কথা।�সই বািড়র �ছাট
�ম�য়আ�হলী চ�াটাজ� ঐশীর মা,ল�ন এর এক িবখ�াত
ক�ল�জর ��ফসর। না মা আস�ত চায়িন মামাবািড়
িক� �াডক�া�া�রআ�া� িদদার �শষ ই�� রাখ�ত
�দ�শ িফ�র এ�স�ছ ঐিশআর মা।আবার মামাবাড়ীর
দগূ�াপ�ূজা ঐিশর কা�ছ িচর-আকষ�ণীয়, যিদও
�কা�নাবারই �স প�ূজা তাঁর কা�ছ সখুকর হয়িন তবওু
�স মামাবাড়ীর প�ূজা �দখার �জদ কর�তা। তবওু
�শষবার যা হ�য়িছল না তার পর �স বা মা কখনই
আ�সিন মামাবািড়�ত।

ঐশীর ডাক প�ড়�ছ নী�চ, আরিত হ�ব ব�ল। নী�চ �ন�ম



�দ�খ সব ভাই-�বান, দাদা-�বৗিদ, মামা-মামী, মািস ঐশীর
অ�প�া কর�ছ, দ�ূর মাথা িনচ�ক�র দাঁিড়�য়আ�ছ এই
বািড়র সদ� �জল�ফরত �রপ�কস এরআসািম �ছ�ল
অিভরাজ চ�াটাজ�, ঐশীর �থ�ক একিদ�নর বড়
রাঙাদাদা। ঐশী�ক �দ�খ দাদ বু�লআজ ত�ইআরিত
কর, হািস পায় ঐশীর এই �সই দাদ,ু �য ঐশী আর ওর
মা�ক এরকমই এক দগূ�া প�ূজার সময় এই বাড়ী �থ�ক
তািড়�য় িদ�য়িছ�লা। না ঐশী িদদার অন�ুরাধ �ফল�ত
পা�রিন ক�রিছল �সআরিত ত�ব স�� তার মা�ক
িন�য়।

আরিত �শ�ষ সব ভাই-�বান-দাদা-িদিদআ�া িদ��,
স�� তারা ঐশী�কও �ড�কিছল ত�ব �স যায়িন, িন�জর
ঘ�র এ�স প�ড়িছল কারণ একিদন এই ভাই-�বান��লাই
তার সা�থ �খল�ত চাই�তা না, ও�ক িন�য় হািসঠা�া
কর�তা, ও�ক িন�য় অ�নক িকছ�ই কর�তা ভাবটা এমন
িছল �যন ঐশী িচিড়য়াখানার প� ও�ক িন�য় ওরা
ম�নার�ন কর�তই পা�র।

িন�জর ঘ�র িফরিছ�লা ঐশী হঠাৎ কা�ন মা আর
�ছাটমামীর কথা আস�লা িক� একটা কথা ��ন তার



পাআট�ক �গ�লা,

"ও �তাআমার স�ান, সবাই�ক �সটা এখন ব�ল �দ
এখন �কউ িকছ�বল�ব না, ও�ক �চা�খর সাম�ন �দখিছ
একট�জিড়�য় ধর�ত ই�� করিছ িক� পারিছ না,
আমা�কআর কত ক� িদিব, চল সবাই�ক ব�ল িদ,
আিমআর ধষ�ক এর মা এই তকমা িন�ত পারিছ না
আ�হলী" �কঁ�দ উ�ঠ �ছাট মামী।

"�সইিদন যখন হাসপাতাল �থ�ক একসা�থ িফ�রিছলাম
�তামার এত বড় �সানার মালা, বালা এইসব িন�য়
প�ুস�ান এর জন� গিরবীিন হওয়ার মখুটা আিম
ভ�িলিন �ছাট �বৗিদ, ঐশী আমার স�ান, �তামা�দর
স�ান হ�ত �গ�ল তা�ক �তা �ছ�ল বা �ম�য় হ�ত হ�ব
িক�আমার ঐিশ �তা বহৃ�লা, �তামা�দর ভাষায়
িহজ�ড় ওআমার স�ান, ত�ব হ�াঁ আিম একটা �ছ�ল
জ� িদ�য়িছলাম, ত�ব �স এখন িল�য�ু এক ধষ�ক
কাপ�ুষ ওআমার স�ান নয়, ঐশী আমার স�ান ওই
আমার পিৃথবী, ওর জন� আিমআমার সংসার �ছ�ড়
িদ�য়িছ ত�িম ভাব�ল িকভা�ব ও�কআিম �ছ�ড় �দ�বা ও
আমার স�ানআিম ওর মা। আমার ��য়াজন হয়িন
�কা�নািদন ও �ছ�ল না �ম�য় জানার,ওর মা ডাক



আমার মাতৃ��ক পণূ�ক�র�ছ, তাই ি�জ এইআবদার
ত�িমআমার কা�ছ ক�রা না,ও না এই চ�াটাজ�বািড়র
�কউআরআমার �ামী সির এ�-হাস�ব� মনৃাল
গা�লুীও ওর �কউ নয়" ব�ল ও�ঠআ�হলী,ঐশীর মা।

না তারপর ঐশী আর �সখা�ন দাঁড়ায়িন িন�জর ঘ�র
এ�স প�ড়�ছ। ব�াগ �গাছা�ত হ�ব �দ�শ িফর�ত হ�ব
তা�ক, না দশ বছরআ�গর ম�তা মাথা িনচ�ক�র নয়
মাথা উ�চ�ক�র তার মা�ক িন�য় �স �দ�শ িফ�র যা�ব। না
ঐশী সব জান�তাআ�গ �থ�ক ওর মামমাম ও�কআ�গ
�থ�কই সব ব�ল�ছ।
আজওঐশীর �সই িদনটা ম�নআ�ছ তার রাঙাদাদা �য
িকনা একই হাসপাতাল এ তার মা আ�হলী চ�াটাজ�র
�কা�ল জ�ায় িক� িন�জর বাল� বা�বী তথা
�ছাট�বৗিদ এক তৃতীয় িল��র স�ান জ� িদ�ল এবং
তা�ক �ম�র �ফল�ত চাই�ল �সই অনাগত স�ান এর
�ছাটিপিস িন�জর �ছ�ল�ক �বৗিদর হাত এ ত��ল িদ�য়
তার তৃতীয় িল� এর স�ান�ক িন�জর �কা�ল ত��ল
িন�য়িছল এবং �সই স�ান এর জন� িন�জর সংসার ও
�ছ�ড় িদ�য়িছ�লা, �সই রাঙাদা দশবছরআ�গর
দগূ�াপ�ূজায় িন�জর প�ুষ� �দখা�ত ঐশী�ক টা�গ�ট
করিছল কারণ এ�ত �কা�না গ��গাল হওয়ার ভয় �নই।



র�া� ঐশী মা�ক সব জানা�ল বািড়র বড়রা �হ�স
ব�লিছ�লা �তার ওটা �ম�য় নাকী �র �য ও�ক অিভ
ওরকম িকছ�কর�ব, আমা�দর অিভ প�ুষ �র প�ুষ।
ঐশীর �ছাটমামী �য িকনা তা�ক জ� িদ�য়িছ�লা �সই
মা অি� �ছ�লর �দাষ ঢাক�ত নানা বা�ন িব� ক�রিছল
আ�হলী ও ঐশী�ক। নািত���ম অ� দাদ িুচরকা�লর
জন� �বির�য় �য�ত ব�লিছ�লা তার জীব� দগূ�া�ক,
�সইবার চ�াটাজ�বািড়�ত দশমীর আ�গই জীব� �দবীর
িবসজ�ন হ�য়িছল �কউ জান�তই পা�রিন|

দরজার ঠকঠক শ� ��ন বা��ব �ফ�র ঐশী। দরজা
খুঁ�ল �দ�খ মা। ঝাঁিপ�য় প�র �স কাঁদ�ত থা�কআর
ব�ল ‘‘আমা�ক �ছ�ড় �কাথাও যা�ব না�তা মা, আিম
�তামা�ক �ালা�বা না, ি�জ মা যা�ব না�তা’’ �হ�স ও�ঠ
আ�হলী�দবী, �কাথায় যা�বা �তা�ক �ছ�ড়, মা কখনও
িন�জর স�ান�ক �ছ�ড় �কাথাও যায় পাগলী বা�া
আমার।



ন�তা

নবনীল চ�াটািজ�

একটা সব��াসী আ�ন �দখ�ত পাি�,

�ধ�য় যাি� �সই িদ�কই।

�ধ ওুই �লিলহান িশখাটার আ�লা,

বািকআর িকছ�রই স�ান জািননা।

ন� শরী�র িছলাম, ওরা এ�স

ল�াব� িদ�য় িগ�য়িছল,

দািয়�-আশা-�াথ�িদ�য় রাঙা�না।

িক�আ��ন সব ধ�ুয় যা�ব।

এ এক সব��াসী দহনআস�ছ,

সব বাঁধন, সব রঙ িছিন�য় �ন�ব।

যিদ টপ�ক যাও ত�বই পা�ব

ন� পিৃথবী�ত সাদাকা�লা মিু�।

যিদ টপ�ক যাও ত�বই...



�া�নী

িব�ম শীল

িব�ক�ল অিফস �থ�ক �ফরার প�থ হঠাৎ বিৃ� নামা�ত
আ�য় িন�ত হল এই বাস �শ�ড। িকছ��ণ প�র �সখা�ন
এ�সআ�য় িনল বছর বাই�শর এক ত�ণী। �চা�খ �চাখ
পড়�তই �খ�ল �গল িব�য়, ম�ন প�র �গল বছর দ’ু�য়ক
আ�গর কথা। ভা�লাবাসার চরম পিরণিতর িদ�ক যখন
এিগ�য় যাি�ল স�ক�টা হঠাৎ ছ�পতন। �স �চ�য়িছল
�গ�সখু, আরআিম এক িচল�ত ভা�লাবাসা। তার
�দওয়া রাধাকৃ��র মিূত�টা এখ�না রাখা আ�ছ য��, তার
জ�ন� এখ�না �দ�য়র অনভু�িত��লা উ�ল। ত�ব �কন
তার না�মরআ�গ �া�ন কথািট এ�স জ�ুড়�ছ। দজু�নই
িন�লক দিৃ��ত তািক�য়, সি�ৎ িফর�লা তী� �ম�ঘর
গজ�নআর গািড়র হ�ন�র যগুলব�ী�ত। �স চ�ল
যাওয়ার সা�থ-সা�থ বিৃ�টাও ধ�র এ�লা। প�থ নামলাম
একা, আকাশটা �বশ পির�ার, �িণ�কর �মঘ��লাও
বিুঝআকা�শর �া�নী।



�িতবাদী

জাহা�ীর �হা�সন

আজও স��া হ�য়�ছ,�রাজকার ম�তা

�দ�য়র গভীরতা ছ�ঁ�য়�ছ অ�কা�রর রা�ু�স দিুট হাত।।

�সিদনও �তা স�� িছল,আজ�কর ম�তাই

দ'ু�চাখ িক বাঁধা িছল?ক�রািন �তা �িতবাদ।।

আজ�ক উ��া িদ�ক হাটা িদ�য়�ছ অ�কা�রর
�ব�ল�াপনা

�ধমুা� �তামার �সিদ�নর অব�হলার জন�ই এতিকছ�।।

ত�িম �িতবাদ কর�ত পার�ত,পার�ত অ�কা�রর বকু
িচ�রআ�লা �ালা�ত

আজ�ক �তামার আর �স �মতা �নই, তাই�তা �তামার
মাথা িনচ�।



তািনয়া

দীপ�জ�ািত গা�লুী

সিুবশাল সম�ু� একিট বািলকণা�ক �যমন বড় ক�র
�দখা হয়না, আকা�শ িঝকিমক করা ন���ক �যমন
�কউ ঘন ঘন �চ�য় �দ�খনা, িঠক �সরকমই শহরা��ল
ব�� জনপ�দ একজন সাধারণ �িতব�ী�ক �কউ
�চ�য়ও �দ�খনা। �সরকমই এক অিত সাধারণ মধ�বত�
পিরবা�রর একিট �ম�য় তািনয়া। �ছাট�বলা �থ�কই
�পািলও �রা�গর কার�ণ ওর একিট পা অ�ক�জা। তবওু
ওর তী� ম�নর �জার ও�ক বারবার ব�ল িগ�য়�ছ ,তা�ক
বাঁচ�ত হ�ব, জীব�ন িকছ�ক�র �দখ�ত হ�ব। তািনয়ার
বাবা শহ�ররই এক �াথিমক িবদ�াল�য় িশ�কতা
ক�রন। �ষা�লা বছ�রর তািনয়া �কাচিবহা�রর শহ�ররই
একিট গাল�স ���ল পড়া�শানা ক�র। পড়া�শানার
পাশাপািশ গান-বাজনা�তও তার �ঝাঁক িছল �বল।
তবওু আ�ীয়-�জ�নর কা�ছ খািল �ন�ত হয় �স
�িতব�ী �স ��শাল, বািক �দর �থ�কআলাদা। িক�
�কাথায় ও �তা কা�রা �থ�ক কম না, �িতবার �া�স দশ
জ�নর ম�ধ� থা�ক।



পড়া�শানায় �মধাবী ছা�ী তািনয়া এবছর মাধ�িমক
পরী�ায় ন�ই শতাংশ ন�র িন�য় পাশ ক�র�ছ। তার
�বল ই�� িচিকৎসক হবার। এভা�বই �দখ�ত �দখ�ত
িদন যায় ও চ�লআ�স �সই ব� �তীি�ত সময়। হ�াঁ,
সব�ভারতীয় ��রর ডা�াির ��বিশকা পরী�ায় এক
উ��খ�যাগ� সাির�ত িন�জ�ক ত��ল ধ�র�ছ তািনয়া।
বািড়�ত খিুশরআবরণ। রা�জ�র এক নামকরা
�মিড�কল ক�ল�জ তার ভিত�হ�লা।
কলকাতায় চ�ল যাবার পর খবু একটা বািড়�তআসা
হয়িন তািনয়ার। ডা�াির পড়ার যা চাপ �সই চাপ
কািট�য় ছ�িট কাটা�না �তাআর ম�ুখর কথা না! তারম�ধ�
�হা���ল একা �থ�ক িন�জর সব কাজ �িছ�য় কর�ত
হয়।
�সিদন �ফসব�ুক �বশ িকছ�ছিব �দখলাম ওর। িঠক
ম�ন সই�লা না, �কমন �যন লাগ�লা। �যই �ম�য়
�ািডশনাল শাড়ী সা�লায়ার ছাড়া িকছ�ই পড়ত না, �স
িকনা িজ�আর ি�ভ �লস িট শাট�প�ড়�ছ। চ��ল
�সানালী র�ঙর হাইলাইট করা। হয়�তা এটাই ���। এত
বড় শহর। �সই শহ�র �িতিনয়ত এ�তা পিরবত�ন হ��
�সটারই হয়�তা একটা �িতফলন �দখা যা�� তািনয়ার
ম�ধ�।



চার বছর পর,

আজআর তািনয়া �নই। প�ড় র�য়�ছ তার ছিব, ব�বহায�
সাম�ী আর�িৃত। �মিড�কল ক�ল�জ পড়াকালীন �স
জিড়�য় প�ড় এক �নাংরা চ�ব�ু�হ। �যখান �থ�কআর
�বির�য়আস�ত পা�রিন।আর তারই তী� পিরণাম হ�য়
দাঁড়ায় মতৃ��।
আজসকা�ল �ফানটা �প�য়ই ঘমু ভা�ঙআমার। ওপর
�া� �থ�ক ব�ুর ম�ুখ �িন সম� ঘটনা। রাজ�নিতক
দ�লর সা�থ য�ু হ�য়িছল তািনয়া। �মিড�কল ক�ল�জর
�নাংরা রাজনীিতর পাশাপািশ �সআস� হ�য় প�ড়িছল
িবিভ� �নশায়। �থ�ম িসগা�রট, তার পর ধী�র ধী�র
গাঁজা, চরসআর �শ�ষ �াউন সগুার �কা�কন।আর
অব�শ�ষ �সটা এমন একটা জায়গায় এ�স দাঁড়ায় যখন
তািনয়া রা�তর পর রাত িশয়ালদহ ��শ�ন িছনতাই
প�কটমারী �থ�ক �� ক�র যতরকম অসৎ প�া থা�ক
টাকা উপাজ��নর সব ��য়াগ ক�র �ধমুা� �নশার
সাম�ী �কনার টাকা �জাগাড় করার জন�। এভা�ব
চল�ত চল�ত, গত পর� কলকাতা পিুলশ তািনয়া�ক
হা�ত না�ত ��ফতার ক�র। একরাত পিুলশ কা��িড�ত
কাটা�ত হয় তা�ক। প�রর িদন ছাড়া �প�য় বািড় িফ�র
আ�স। এমিন�তই �াগআসি�র পিরমাণ এতটাই তী�



হ�য় িগ�য়িছল �য মতৃ�� অবশ��াবী িছল। তার ম�ধ� লক
আ�প রাত কাটা�নার ল�া তা�ক বাধ� ক�রিছল
কাজটা কর�ত। গতকাল রা�ত গলায় দিড় িদ�য়
আ�হত�া ক�র তািনয়া।
খবরটা ��নই ছ��ট যাই ও�দর বািড়�ত। িগ�য় �দিখ
বািড়র �লা�করা সৎকার ক�র িফ�র এ�স�ছ।আিম
আর �বিশ�ণ থাক�ত পািরনা। �বির�য় পিড় �সখান
�থ�ক। কা�ছই একটা চা�য়র �দাকা�ন িগ�য় চা�য়র
অড�ার �দই। �সই �দাকা�ন বাজ�ত থাকা �রিডও�ত
হঠাৎই �� হয় একটা গান, যার দিুট লাইন িকভা�ব
আমার কা�ছ �যন তািনয়ার গ��র উপসংহার হ�য়
দাড়ায়।

"জািন হয়�তা ভ��ল যা�ব আমা�দর গ�
এ দিুনয়া

তব হুয়�তা �থ�ক যা�বআমা�দর গান
তািনয়া।।"



অ�প�ায়

ি�য়া�া বম�ণ

�তামার িম�থ� �িৃতআগ�ল িছলাম

অ�নক য�� সাম�ল,

এই চাঁ�দরআ�লার ল�ুকাচ�ির �খলায়

এই ঠা�া হাওয়ায় শীতল পির�ব�শ,

�কন হািপ�য় উঠিছআিম?

তাই খুঁ�জ চ�লিছ অিততটা�ক-

ভা�লাবাসা �য দরজায় কড়া না�ড়িন

তা�তা নয়…

আবার �য গা�ঙর জ�ল �ভ�স এ�সিছল

�সটাও বলা ভ�ল,

আবারও ভ�ল �ীকার করলাম, িক� অপরাধ আিম
কিরিন

�সই �শষ �দখাটা আমার কা�ছ এখ�না �িৃত…



�ত����র �তামার িবপরী�তআবার �সইআিম,

এখন �তামা�ক চাইনা-

আকা�শর তারা আজও মািট�ত ঘ�র পড়�ছ...

ত�ব �তামার �ফরার অ�প�ায় নয়

অন� কা�রার ক�নায়...

আমা�দর পাঠানআপনার �লখা কিবতা, গ� টাইপ
ক�র বা ডক ফরম�া�ট �হায়াটস অ�া�প বা �মই�ল।



িচিঠ

�পন কুমার রায়

জািন �তার খবু ক� হ�� !

আজকাল ভা�লাবাসার কথা ��লা �কউআর �তা�ক
জানায় না,

গত ক�য়কিদন ধ�র জবলাটার �র কম�ছ না

সাম�নর মা�স �ম�য়টার ��ল �ট�,

ওভার �টিল�ফা�ন গতরা�ত িবকা�ন জািন�য়�ছ
জবলার মা,

জবলার বাপ ওখা�ন রাজিম�ীর �যাগান �দয়,

অথচ ,ত�ই িক��জান�তই পারিল না ;

জািন �তার খবু ক� হ�� !

িপয়ন কাকু' �ায় �িত স�া�হ �তার কুশল সংবাদ িদ�য়
�যত



কাকুটা আর এখনআ�স না , সাই�ক�লর �বল বাজা�না
শ�িটআর �ন�ত পাইনা-�র !

ত�ই �বাধহয় �রাগা�ট হ�য় �গিছস ?

ধ�ুলা -ময়লা �ম�খ সবার অ�গাচ�র একা �কা�ণআিছস

�তার থাকার বাই�রর লাল ঘরটায় আজকাল �কউ

আর যায় না

জািন �তার খবু ক� হ�� !

ত�ই একটা সময় সবার আপন িছিলস --- ত�ইআস�লই
জিমদার বািড়র বড় �ছ�লর কা�ছ িন�য় �যত,

�তার কথা নািক িব�লত �ফরত জিমদার বাবরু বড়
�ছ�ল ভা�লা বল�ত পার�তা

মা,ঠা�া,বড়িদ, �মজিদ,�সজিদ �তার চারিদ�ক ব�স, চ�প
ক�র �তার কথা �ন�তা,

তখন �কানিদন -�কানিদন -মা �তার কথায় �কন জািন
�চা�খর জল �ফল�তা ,

মা -অবশ� আমা�দর বল�তা না !



জািন �তার খবু ক� হ�� !

�সইিদন িব�ভারতী িব�িবদ�াল�য় পড়া অমলবাবরু
স�ুরী �ম�য়টা ,

একমা� �তার জন� পড়া �শষ না ক�রই িব�য়র িপিড়�ত
বস�ত হ�লা,

�তার, অসাবধানতার কার�ণই বাবা সব কথা �জ�ন
�ফ�লিছল,

ত�ই না-�ছাড় বা�ার ম�তাই ক�লজ �থ�ক িব�িবদ�ালয়
দািপ�য় �বিড়�য়িছস ,

তারপর, িপয়ন কাকু�ক কম �ািল�য়িছস ?

আজআর �তার খবর �কউ �নয় না !

জািন �তার খবু ক� হ�� |

আিম একটা �তা�ক কলম উপহার িদ�বা,

ব�ৃা আ��ম খাম ব�ী জীবন কািহনীর ম�তাই

ত�ই জাদ ঘু�র িগ�য় নত�ন ক�র িলিখস- �কমন !



ছিব ও ভাবনা

মাআস�ছন

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

পািখর বাসা

 হাট ব�স�ছ স�ার বাজা�র

িহংসা পণ��ব� ।
রঙ-্এর িনির�খ করিছ িবচার

মানিবকতার মলূ�।

 কর�ছ বড়াই,লড়�ছ সবাই

�ক হ�ব �ম�দ�,

যতই বলকু নীিতর না�ম সবাই

আস�ল ভ�।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ

 �া��র িব��� স�ব� মািক�ন সংবাদ মাধ�ম।

 কাব�ুলআ�ঘাতী হানায় হত ৩৪

 চ�ল �গ�লন ভার�তর �া�ন �ধানম�ী ভারতর�
অটল িবহারী বাজ�পয়ী।

 পািক�া�নর �ধানম�ী প�দ শপথ িন�লন ইমরান
খান।

 ইংল�া��র িব��� তৃতীয় �ট��অি�-পরী�া
ভার�তর।

 চ�ল �গ�লন �া�ন ভারত অিধনায়ক অিজত
ওয়া�দকার।

 জাকাত�ায় �� হল এিশয়ান �গমস।

 িফফা �মা�� শী�ষ��া�, ভারত ৯৬ এ।



�নটফিড়ং ম�াগিজন ও ও�য়বসাই�ট িব�াপন
িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন।
�ফানঃ 7501403002

Email: netphoring@gmail.com



�দ�য়র িচরকুট

িল�খ�ছন- অনপুম িম�

�নট ফিড়ং এর ব�ু�দর জন� �থ�মই অ�নক
ভা�লাবাসা। ভা�লা থাক�ত চাই আমরা ��ত��কই, ত�ব
এই ভা�লা থাক�ত চাওয়ার মা�ঝআ�স নানা বাঁধা।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া আ�স অ�নক, তা�দর
সমাধানআমরা কর�ত পাির না, �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 জানান
আপনার সমস�া।আমার অ�নক ��ভ�া ও ভা�লাবাসা
রই�লা। সবাই ভা�লা থাকুন, স�ু থাকুন ও কুশ�ল
থাকুন।



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- রা�ল

�ছ�লরা �াট��নস বাড়া�বন কীভা�ব-

�ছ�ল�দরও �য �পচচ�া ��য়াজনআ�ছ এ কথািট
অ�নক �ছ�লই িব�াস ক�রন না। িক� স�ুর থাকা
থাকা িকংবা অ�ন�র �চা�খআকষ�ণীয় হ�য় ওঠার ম�ধ�
�ছ�ল�ম�য় কা�রা �কা�না পাথ�ক� �নই। �ধু
সাজ�গা�জর ব�াপার নয়, এর মাধ��মআপিন হ�য়
উঠ�বন ফ�াশন স�চতন এবং ব�ি��স��। কা�জই
�ছ�ল�দরও সাজআ�ছ।
��কর য�ঃ-

�বিশরভাগ �ছ�লই ম�ুখর ��কর ব�াপা�র উদাসীন
থা�ক। যার ফ�ল ম�ুখ ��ণর সিৃ� হয়। িবিভ� রক�মর
দাগ প�ড় িকংবা খবু তাড়াতািড় বয়�সর ছাপ প�ড়।
�ছ�ল�দর ��কর জন� সব�চ�য় ���পণূ�উপাদান হ�লা
জল। যতবার হাত-মখু �ধা�বন ততবার জ�লর ঝাপটা
িদ�য় ভা�লাভা�ব মখু পির�ার ক�র িনন। যা�দর �ক
�তলা� তারা িদ�নর হাজা�রা ব��তার িভ�ড়ও এই
কাজিট করার �চ�া ক�ন। যা�দর ম�ুখ �ণআ�ছ তারা



মখু �ধায়ার ���� সাবা�নর পিরব�ত��ফস ওয়াশ
ব�বহার ক�ন। ��ণর হাত �থ�ক �রহাই �প�ত হ�ল
�িতিদন ঘমুা�নার আ�গ এক চামচ চ�ন বাটার স��
আধা চামচ মধ িুদ�য় িম�ণ �তির ক�র ম�ুখ লাগান।
আধ-ঘ�া পর মখু ধ�ুয় পির�ার ক�র িনন। এ ছাড়া
মা�স অ�ত দ’ুবার �ফিসয়াল ক�ন। এর পাশাপািশ
শী�ত িনয়িমত বিড �লাশন ব�বহার কর�ত পা�রন।

চ�ল-দািড় ব�নাঃ-

যারা ক�াজয়ুািল চ�ল কা�টন তারা মা�স দবুার চ�ল �ক�ট
�শপ িঠক রাখনু।আর যারা চ�ল �ছাট রা�খন তারা
�িতিদন চ��ল �জল লািগ�য় চ�ল��লা�ক �িছ�য় রাখনু।
আরআপিন যিদ চ�ল ল�া রাখ�ত চান ত�ব একট�
�ভ�বিচ�� িনন। কারণ ল�া চ��ল সবাই�ক মানায় না।
আবার যা�দর �চহারার গঠন ল�া�ট তা�দর চ�ল ল�া
রাখ�ল ভা�লা �দখায়। যা�দর গা�য়র রঙ কা�লা তা�দর
ল�া চ�ল �মা�টও ভা�লা লা�গ না। যা�দর ল�া চ�ল তারা
সব সম�য় �পাশা�কর স�� মানানসই গাড�ার িদ�য় চ�ল
�ব�ঁধ রাখনু।আর মা�ঝম�ধ� চ��লরআগা �ছঁ�ট িদন।
স�া�হ অ�ত দিুদন শ�া� কু�র চ�ল পিরষকার রাখনু।



যারা ি�ন �শ�ভ অভ�� তারা �িতিদন �সভ ক�র
আফটার �সভ �লাশন িদ�ড মখুটা ম�াসাজ ক�র িনন।
যারা দািড় রা�খন তারা স�া�হ িনয়ম ক�র দািড়��লা
সাইজ ক�র িনন এবং পির�ার-পির�� রাখনু।
�পাশাক-আশাক ও িফট�নসঃ-

যারা িনয়িমত স�ুট প�রন তারা স�ু�টর র�ঙর ওপর
িনভ�র ক�র শাট�পর�বন। স�ুট গাঢ় র�ঙর হ�ল শাট�
পর�বন হা�া র�ঙর। গর�মর সময় স�ুট পর�ত না
চাই�ল হা�শকা রং এর িট-শাট�, ফত�য়া এবং িজ�
পর�ত পা�রন। ম�ন রাখ�বন গর�ম হা�া রং আপনার
পার�সানািলিট ফুিট�য় ত�ল�ব। �ছ�ল�দর ফ�াশ�ন
সমসময় জতুা আর �ব��র রঙ মািন�য় পর�ত হয়।
আর �পাশাক-আশা�কর স�� িনয়িমত পারিফউম
ব�বহার ক�ন। পারিফউ�মর ���� একটা �া�
ব�বহা�রর �চ�া ক�ন।আপনার সব সাজ�গাজ ও
�াট��নস মািট হ�য় �য�ত পা�র যিদআপনার �বমানান
ভ�ঁিড় থা�ক। তাই শরী�রর িফট�নস র�ায় ব�ায়া�মর
পাশাপািশ ডা�য়ট ক��ালটাও জ�ির। ডা�য়�টর ����
চিব�য�ু খাবার কম খান এবং িজ�ম যাওয়ার অভ�াস
ক�ন। এরপর �দখনু আপনার �াট��নসআপনা�ক
ব�ি��স�� ক�র গ�ড় ত�ল�ব।



ত�িম �সই উ�াদ �লাক

�দবাদতৃা ভ�াচায�

মতৃ��ম�ুখ দাঁিড়�য় �হ�স হাত বািড়�য়িছ�ল,

হা�ত হাত রাখ�ত কুি�ত হইিন

তা জা�ন �সই �শষ িব�ক�লর �রাদ-

ত�িম �সই উ�াদ �লাক।

��ম িক তা জা�ন

আমার ব�ুকর মা�ঝ ব�য় চলা

সব �শািণ�তর ��াত,

ত�িম �সই উ�াদ �লাক।

ব�ুক খনু �চ�প �হ�সিছ�ল খবু,

বঝু�ত দাওিন �স র� অতী�তর

বরং আিম কাঁদ�ল মিুছ�য়ছ �চাখ-



ত�িমআমার �সই উ�াদ �লাক।

পাহা�ড় পাহা�ড় �ম�ঘ�দর ঝাঁক

�সখা�নই চার�চাখ �ম�ল-

�চা�খ�ত �চ�য় ভ��লিছ িবষম �শাক;

ত�িম �সই উ�াদ �লাক।



একিট �চনা মখু

এ এস রহমান

তাজমহল �তির হ�ব না আর �কা�নািদন

তবওু অনািবল অন� ��ম

�তামার জন� �র�খ িদ�ত পাির

যিদও ত�িম িব�াসী নওআমার �দ�য়।
আিম �তা বাদশাহ নই ��িমক শাজাহান ব�ট।
আমার পিৃথবী কাটা �া��র ঢাকা

দ�ুচা�খ যবিনকা না�ম,

অ�কা�র �িৃতরা কথা ব�ল ��য় যাওয়া ভা�লাবাসার
আন� খুঁিজ

কুিড়�য় িনই যতিদন পাির

িকছ�ব�থার মা�ঝ অন� খিুশ।

জীবনটা ব��ানপুািতক



িকছ�অতৃ� �াণ তৃি� খুঁ�জ �নয়।

অ�� স�ুর গান গায়- অব�শ�ষ ঘিুম�য় প�ড়।

আিম ঘ�ুমাইিন এখ�না- �মঘনা!

আিম ঘ�ুমাইিনআমা�রা �া�ণআজঅজ� সরু অজ�
�াদ

বার বার উথ�ল ও�ঠ।
আমার ম�ুখর কা�ছ �কান কান �নই।

�তামারও িক এমনটা হয় �মঘনা!

িনউটন তৃতীয় বা�রও িমথ�া ব�লিন

জীবনটা গািড়র চাকায় বাঁধা।।



মন

�সৗগত রাণা কিবয়াল

দশৃ�-০১

�লাকটা �চা�খর �কা�ন �নশা ধির�য় �গ�লা ! কা�লা সাট�,
কা�লা সান�াস, বাতা�স ওড়া িশফন চ�ল ! উফ...

এবার পাথ�দা�ক �হায়াটসআপ ন�রটা িদ�য় �দয়া উিচৎ,
�বচারা একট�ব�ু��র জন� মিুখ�য়আ�ছ....

অরণ�, সারাজীবনআয়নায় িন�জ�ক �দ�খ�ছ িকনা
স��হ, সারাটািদন �ধ গুাধার খাট�িন �খ�ট যায় ...

হঠাৎ �পছন �থ�ক এক ঝটকায় অনিুরমা�ক জিড়�য়
ধর�লা অরণ�...

ম�ুঠা�ত তার �থম ��মাশন এর প�ুরাটা !

খামটা হা�ত িন�ত িন�ত অনিুরমার �ঠাঁ�ট �সাহািগ হািস
�খ�ল �গ�লা.....

�ছ�লটা িক ভয়ংকর ভা�ব ভা�লাবা�স.....

দজু�ন িম�ল হাস�ত হাস�ত পা বাড়া�লা সপুার শ�পর
সবচাই�ত বড় জ�ুয়লাির�ত ! �চা�খ �ভ�স রই�লা িশফন



চ��লর সাদা মখুটার ছিব...

দশৃ�-০২

আজ িব�কলটা অন��র জন� অসাধারণ ! �ভজা
রা�ায় এখ�না �ভজা মান�ুষর ঢল,ম�ুঠা ভিত�হলদু সযূ�....

�মঘা অ�নক খিুশ হ�বআজ ! �ম�য়টা�ক খশুী �দখ�ত
অন��র অ��ত এক সখু হয় ! বাড়ীর সাম�ন এ�সই
অন��র �চাখ �গ�লা পা�শ রংচটা বািড়টার বারা�ায়....

�ম�য় মানষু এ�তা �পবতী হয় িক ক�র....

লাল শাড়ী শরীর �ব�য় তখ�না বিৃ�র জল �াবণীর
�ম�হদী পা�য় গিড়�য় পড়িছ�লা..

এবার অন� �াবণী �বৗিদ�ক সা

হস ক�র ��� ির�কা�য়� পািঠ�য়ই �দ�ব....

হঠাৎ পা�শর ছাদ �থ�ক �মঘা িচৎকার ক�র উঠ�লা,"
অন� �সাজা ছা�দ চ�ল এ�সা, আজআ�রকট�
িভজ�বা"...

�ম�য়টা পা�রও ব�ট, বিৃ�র জন� এ�তা পাগল �ম�য়



অন� খবু কম �দ�খ�ছ...

কদম �দখ�ল �মঘার িক পিরমান সখু হ�ব ভাব�তই
অন��র �চা�খ জল চ�ল এ�লা..

এক িনঃ�া�সর ছ��ট চল�লা িন�জ�দর �ছাট প�ুরা�না
একতলা বাড়ীর ছা�দর িদ�ক.....

�চা�খর �কা�ন �ভ�স রই�লা বারা�ার �ভজা শাড়ী �ব�য়
নামা জ�লর চ�ম�ুত �ভজা �ম�হদী পা.....

শারীিরক ব�গািমতার চাই�ত মান�ুষর মানিুষক
ব�গািমতা ভয়ংকর এক �রা�গর নাম...

আমা�দর পাঠানআপনার �লখা কিবতা, গ� টাইপ
ক�র বা ডক ফরম�া�ট �হায়াটস অ�া�প বা �মই�ল।



মা

সজুন ডাকুয়া

�জ���র দপুরু�বলা । চািরিদ�ক খাঁ খাঁ কর�ছ �রাদ।
এক গাঁ�য়র বধ �ূসই ভরদপু�ুর তার �ছা� িশ� স�ান�ক
�কা�ল িন�য় পািড় িদ�� বা�পর বািড়�ত । দ'ু�চা�খ তার
অ�র �াবন।অভাবী সংসা�র �কা�না কার�ণ বচসা
�ল�গ�ছ �ামীর স�� । �ামীর দবু��বহা�র তাই এই
অিভমান । সই�ত না �প�র ঘর �ছ�ড় �বিড়�য় প�ড়�ছ
প�থ ।
�কা�লর িশ�িটর িদ�ক তািক�য় ত�ণী বধরু
আপ�সা�সর অ� �নই।অসহনীয় গর�ম বধরূই �াণ
ও�াগত । এভা�ব স�ান�ক িন�য় প�থ �বিড়�য় পড়াটা
তার একদম িঠক হয়িন ।অ�নকটা পথ চ�ল এ�স�ছ �স
। িফরিত পথ ধর�লও এখনআর �কা�না লাভ হ�ব না ।
অগত�া সমখু পা�ন �ায় ছ��টই চল�ত �� করল বধ ।ূ
আচঁল সির�য় মা�ঝ মা�ঝ কিচ মখুখানা �দ�খ বকুটা
�কমন কিক�য় উঠল বারবার । স�া�নর কপা�ল ঘা�মর
িব� �ুদ�খ পরম মমতায় ম�ুছ িদ�ত লাগল �স ।



ব�ৃহীন ধ ধূ মূাঠ। �কাথাও এতট�কু ছায়া �নই । দ�ূর
একটা �াম �দখা যা�� । �া�মর িকছ�টা আ�গ
ক�য়কটা ব�ড়া গা�ছর ছায়ামাখা �ানও �চা�খ পড়�ছ ।
চলার গিত বািড়�য় িদল বধ ।ূআর সহ�বার তাকা�ত
লাগল ঘমু� িশ�র িদ�ক । এই পথচলা �দশ ও কা�লর
ঊ����িতিট মাতৃম�নর অপত��ীিতর িনদশ�ন । এই
পথচলা মাতৃ��র জয়�িন �ঘািষত ক�র ।
হঠাৎ ভ�য় গাঁ িশউ�র উঠল বধরূ । �কাথা �থ�ক এক
মাঝ-বয়সী মিহলা ''আমার �ম�য় এ�স�ছ, আমার �ম�য়
এ�স�ছ'' বল�ত বল�ত দবু�ার গিত�ত বধরূ িদ�ক ছ��ট
আস�ত লাগল । এ�লা�ম�লা চ�ল, পর�নর �পাশাক
�বসামাল । িকছ�ব�ুঝ ওঠার আ�গই বধরূ �কাল �থ�ক
ওর স�ান�ক �ছাঁ �ম�র �ক�ড় িনল ওই মিহলা । স�ান
ও বধ দূজু�নই িচৎকার ক�র �কঁ�দ উঠল । �সিদ�ক
���প �নই ওই উ�াদ মিহলার । ''দাদভুাই, দাদভুাই''
ব�ল ব�ল �স চারপা�শ ছ��ট �বড়া�ত লাগল । মিরয়া
হ�য় তার িপছ�িপছ�ছ�ট�ত লাগলআশি�ত বধ ।ূ
ভাগ���ম এই দশৃ� এক বয়� কৃষ�কর নজ�র পড়ল ।
বধ�ূক দীঘ��ণ ধ�র পয��ব�ণ করিছ�লন িতিন । এমন
�চ� দাবদা�হর ম�ধ� বধ�ূক মা�ঠর িঠক মিধ�খা�ন
�দ�খ রীিতমত অবাক হ�য়�ছন িতিন । ঘটনার



ভয়াবহতা উপলি� ক�র �সিদ�ক িতিনও ছ�ট�ত ��
কর�লন।আর বধ�ূক ল�� ক�র িচৎকার ক�র বল�ত
লাগ�লন,''ভয় �প�য়া না মা, ভয় �প�য়া না''। তত��ণ
উ�াদ মিহলা �ছাটা ব� ক�র ি�র হ�য় দাঁিড়�য় প�ড়�ছ
। বধরূ কা�া �দ�খ কা�ছ এ�স বলল,'' এই �ন মা �তার
স�ান, আর কাঁিদস না'' । ইিতম�ধ� �সই কৃষকও এ�স
�পৗ��ছ�ছন ঘটনা��ল । ভ�য় ক�মান বধরূ পা�ন
তািক�য় স���হ বল�লন, ''ভয় �প�য়া না মা, ওর মাথা
খারাপ। িন�জর একমা� �ম�য়�ক হাির�য় �বচারী পাগল
হ�য় �গ�ছ । �তামা�ক �বাধহয় ওর �ম�য় �ভ�ব ভ�ল
ক�র�ছ''। এত��ণ বধ খূািনকটা আ�� হল।
স�ানহারা �সই পাগলী মা-ও �বাধহয় িন�জর ভ�ল
বঝু�ত �প�র অন� আর িদ�ক ছ��ট পালা�লা।
এরপ�রর কািহনী �ধ এুতট�কু, কৃষ�কর অন�ুরা�ধ �সই
গাঁ�য়র বধ দূপুরুটা কৃষ�কর বািড়�তআ�য় িনল।
কৃষ�কর গিৃহণী �চ�র য� িন�লন ত�ণী বধ আূর তার
িশ� স�া�নর । িব�ক�ল ত�ণী বধ আূর বা�পর
বািড়�ত �গল না। িফ�র এল �ামীর ঘ�র, স�া�নর কথা
�ভ�ব ।



�ংসান�

শাহীন ইমিতয়াজ

রা�ায় ক�য়কটা কুকু�রর রাজ�

�কউবা রাজা �কউ �জা,

�যমনটা আপিন ভ�িলয়া যান সকল মানষুই সমান

জাত �হাকআর প�ক�টর উ�তা

তাপ �দন হা�ত

িদনফু�রা�ল ভ�� ৷

কলমআর ��াগান দাঁিড়পা�ায় ওঠানামা ক�র

কাগজ িছ��ড়�ছ, �চার বদ�ল�ছ

িদনবদ�লর নত�নআ�া�ন;

�ক �য�না ব�লিছ�লা? একিদন হ�ব ,একিদন হ�ব

এটাই িব�াস,



িব�া�স িব�াসঘাত�কর দরকষাকিষ

সময় হ�ল �বতারা িন�য় ক�রা দালািল,

এটাই িব�াস ,এটাই িব�াস

�ংস হ�ব �কা�না একিদন ৷



আস�ছ ঈদ

শরীফআহমদ

আসা�মর এক �াি�ক �া�মআমা�দর বািড়। বাবা
�সনাবািহনী�ত চাকির কর�তন। তখনআমার বয়স স�ব
বা�রা বছর। �া�মর ���লই স�ম ��ণী�ত পড়তাম। ঐ
বছ�রর ঈদ িছল গর�মর ছ�িটর মাঝামািঝ। এবার বাবা
ঈ�দর ছ�িট�ত বািড়আস�ছন। এর �থ�কআরআন��র
িক হ�ত পা�র যখন ঈ�দর সময় বাবা বািড়আস�বন।
উিন মধ���দ�শর নীমা�চ থাক�তন। �সনাবািহনীর
��িনং �স�া�র �িশ�ক িছ�লন। �কান জ�রী কাজ না
থাক�ল বছ�র এক বারই ছ�িটআসা হ�তা। তাই সারা
বছরআমরা ক�া�ল�ার িহসাব করতাম - আর ক'িদন
পর বাবা আস�বন। এবার আকি�কভা�ব ওনার ছ�িট
ম�রু হ�য় যায়। বছর ঘ�ুরআসারআ�গইআবার বািড়
আস�ছন বাবা।আমার �তা খিুশর সীমা িছল না।
খবর তখন �পলাম যখন বাবা ইিতম�ধ� ���ন চ�ড়�ছন।
দিুদন পরই �পৗ��ছ যা�বন। মা খবু ব�� হ�য় �গ�লন।
সাফ সাফাই, ঈ�দরআ�য়াজন সব কর�ত হ�ব।আিমও
মা�ক যথারীিত সাহায� করা �� করলাম।আমার



একিট �ছাট ভাই। ওর বয়স তখনআট বছর।
�িত বছর ঈ�দ িক�আমরা নত�ন জামা কাপড় �পতাম
না। বাবা বািড়�ত না থাক�ল সবাই মন মরা হ�য়
থাকতাম। মা বাজা�র িগ�য় িক�ন �দ�বন এমন সিুবধাও
সবসময় হ�য় উঠ�তা না।ঐ বয়�সও বঝু�ত পারতাম
মা'র ও মন ভা�লা �নই।আমরা একা থাকতাম। বািড়�ত
বাবা না থাক�ল সবসময় সব সিুবধা হ�য় ও�ঠ না। তাই
�ছাট�বলা �থ�কইআিম খবু একটা আবদার করতাম
না। পিরবা�রর সিুবধা অসিুবধা �বাঝ�ত পারতাম।
সম�য়র সা�থ মািন�য় িনতাম। ত�ব এবা�রর ঈদ িক�
ব�িত�ম িছল।আিম জানতাম বাবা িন�ই অ�নক
িজিনস িক�ন �দ�বন। নত�ন পা�ািব আর জ�ুতাআমার
লাগ�বই।জািন না, হয়�তা সব স�� ক�র িন�য়ই
আস�ছন। মা যখন নীল র�ঙর ইন�ল� �লটা�র বাবা�ক
িচিঠ িলখ�তন তখনআিম ম�ন কির�য় িদতাম। ঈ�দর
জন� পা�ািব, নত�ন জ�ুতা, �বডিমনটন �র�কট, িট-শাট�
আর �প�। এসব �তা লাগ�বই।আর মা� দ'ুিদন। সব
�প�য় যা�বা।
অব�শ�ষ �সই কাি�ত িদন এ�লা।আমার খড়ুত��তা
ভাই আরআিম বাবা�কআন�ত ��শ�ন �গলাম। যখনই
�দখলাম বাবা ���নর কামরা �থ�ক �ন�মআস�ছন,



আিম এক �দৗ�ড় ওনার কা�ছ চ�ল �গলাম। উিন
আমা�ক �কা�ল ত��ল িন�লন।আমা�ক জিড়�য় ধ�র
বল�লন, ত�ই �তা ব�ড়া হ�য় �গিল! ওনার স�� দ�ুটা বড়
ব�াগ িছল।আমরা ব�াগ ��লা িন�য় ��শ�নর বাই�র
এ�স িরকশায় চড়লাম। রা�ায় বাবা�ক িজ��স
করলামআমার জ�ুতা এ�ন�ছন িক না।আর বািক সব
যা মা িচিঠ�ত িল�খ িদ�য়িছ�লন, �স��লা �তা এ�ন�ছন!
উিন �কা�না উ�র না িদ�য়আমার িদ�ক �চ�য় িমিটিমিট
হাসিছ�লন।অ�নক িপড়ািপিড় করার পর বল�লন
আমরা বাজা�র িগ�য় এইবার ঈ�দর কাপড়�চাপড়
িকনব।আিম িকছ�টা দঃূিখত হ�লওআ�� িছলাম।
িন�য়ইআমার চাওয়া সবিকছ�বাবা বাজার �থ�কই
িক�ন �দ�বন।

প�রর স�া�হ ঈদ। ঈ�দরআ�গর িদন দপুরু �বলা বাবা
আরআিম িরকশায় ব�স বাজা�র রওয়ানা হলাম। মা
এ�লন না। �ছাট ভাই বাজা�র এ�ল খবু ঝা�মলা ক�র
আর অন�িদ�ক ঈ�দর জন� অ�নক খাবার বানা�ত হ�ব।
বাবা ছ�িট কাটা�ত এ�স�ছন তাই ঈ�দর িদনআমা�দর
ঘ�র অ�নকআ�ীয় �জন �দখা কর�তআস�বন।
রা�ায় বাবা আমার স��আ�লাচনা �� কর�লন।



িতিন বল�লনআমার �তা অ�নক কাপড়আ�ছ।
দ’ুজ�ুড়া জ�ুতা �তাআ�ছই যা এখনও খারাপ হয়িন।
বাবা বািড়�ত না থাক�লও ��য়াজনীয় িজিনস মা িঠকই
িক�ন �দয়। বাবার কথা মান�ত হ�লা। নত�ন জামা আর
জ�ুতা না থাক�লও পয�া� পিরমা�ণ সবআ�ছ। বাবা
বল�লনআমা�দর চারপা�শ অ�নক পিরবার আ�ছ।
অ�নক বািড়র �ছ�ল �ম�য়রা বছ�রর পর বছর িক��
িকন�ত পা�র না। ওরা এত দির� �য জ�ুতা ছাড়াই চ�ল
প�র ���ল যায়। দ�ুবলা ভা�লা ক�র খাওয়া জ�ুট না।
ও�দর কথা িকআমরা ভািব? বাবা এই �� ক�রআমার
িদ�ক তাকা�লন। িকছ��ণ তািক�য় �থ�ক বল�লন
এবার �থ�ক ঈ�দআমরা এত �বিশ িজিনস না িক�ন
িকছ�টাকা বাঁচাব।আরঐ টাকা িদ�য় �িত বছর
আমা�দরআ�শপা�শর দির� �ছ�ল�ম�য়�দর�ক কাপড়
বা জ�ুতা িক�ন �দব, যা�ত ওরাওআমা�দর সা�থ ঈ�দর
আন�� �যাগ িদ�ত পা�র। বাবা এবার থাম�লনআর
আমার িদ�ক তাকা�লন। �যনআমার �িতি�য়া �দখার
জন� অ�প�া কর�ছন।আিম বঝু�ত পারলাম �য
আমা�ক এবার সবিকছ��দয়া হ�ব না। মন খারাপ হ�য়
�গ�লা। বাবা বঝু�ত পার�লন।আমা�ক িজ��স
কর�লনআমার ই�া িক।আিম িক��বললাম না।



বাবার যিু� িঠকই িছল। িক� নত�ন জ�ুতা �বাধহয়
এবার পাওয়া যা�ব না।
বাজা�র িগ�য় বাবা আমা�ক জ�ুতাআর পা�ািব সহ
সবিকছ�ই িক�ন িদ�লন।জমা�না টাকা �থ�ক উিন
আরও িকছ�কাপড় িক�ন িন�লন। বািড়�ত এ�স
আছ�রর নামা�জর পরআমরা আশপা�শর ক�য়কিট
বািড়�ত িগ�য় অভাবী পিরবা�রর �ছ�ল�ম�য়�দর�ক ঐ
কাপড়��লা িদ�য় এলাম। ওরা খবু খিুশ হ�লা।ঐ
বছ�রর ঈ�দ খবু আন� হ�লা। িন�জর অংশ �থ�ক
অন��ক �দয়ার �াদ �পলাম �সই বা�রা বছর বয়�স।
বাবা আমা�দর�ক �ছ�ড় না �ফরার �দ�শ চ�ল যাওয়ার
এগা�রা বছর হ�য় �গ�ছ। িক�আিম �সই িদ�নর কথা
ভ�ল�ত পাির না যখন িতিনআমার ম�ন অন��দর জন�
িচ�া করার একিট �ত� ধারণার বীজ বপন ক�র
িগ�য়িছ�লন।অত�� কম বয়�স মানবতার এই পাঠ
�দয়ার জন� আিমআমার বাবার কা�ছ িচরকৃত�।
�িত বছর ঈ�দর সময় বাবার কথা খবু ম�ন প�ড়।আর
ঈ�দর শিপং�য় িন�জর জামাকাপড় ছাড়াও সাধ� ম�তা
অিতির� কাপড় িক�ন �নই যা�তআমার সা�থ অরও
ক�য়কজ�নর ম�ুখআন��র হািস �দখ�ত পাই।



��পরুী

আিমনলু �সখ

িন�টাল সাগ�রর ওপার �থ�ক,

�ভ�সআ�স ব� স�ুর গান-

�স জগ�ত সযূ�িন�জর মিহমায় ��ল।
িবকাল হ�ল �ন�ভ না,

সকাল হ�লই উঠ�ত হ�ব- এমন বাঁধা িনয়মও �নই।
আ�লার জা�ল �বানা গা�ছর �িতিট িছ� িদ�য়,

মহু��ত�মহু��ত��বির�য়আ�স ব�কা�লর বাঁধা�না অসংখ�
তান।

আিম �স �দ�শরআকা�শ রামধন হু�ত চাই;

�ম�ঘ �ঘরা পাহািড় �কান ঝণ�ার �কা�ল,

আিম ব�ুনাহাঁ�সর ঘঙু�র হ�য় উ�ড় যাওয়ার �� �দিখ...



অব��

�রজওয়ানআলী

�তামার মিমআজও ঘ�ুমর �ঘা�র �� �দ�খ

পাশ িফ�র �শায়।
তাই আজও এ শরী�র শীত ক�র

হা�ত হাত ঘ�ষ, চ�ল �ট�ন িছ��ড় শপথ ক�র

আর কখ�না বরফ �ছা�ব না।
আ�য�এ পিৃথবীর ত�িম অ�ম

আর �তামার �া�ন এ ব�ুক পাথ�রর চাই।
অ�নক সময় দািড়�য় যায়

অ�নক সময়আরআ�সনা।

অন� �কা�না �ঠাঁ�টর আ�ন �ক�না িকছ�পাতার ডা�ল,

�তামার ব�ুকর সাহারা �ভজায়আমার �চা�খর সনুীল
ঝ�ড়।



�ঢউ

ছিব ধর

সতত ভা�লা �ব�সিছ বিৃ� ,

ি�� িস� হ�য়িছ-

আবত��াব�ণ l

রাগ-অনরুা�গর �ভলা ভািস�য়িছ

িব�তৃ �াব�ন !

��ত�ক বষ�ায় নদীর ম�তাই

যবুতী হ�য়িছ,

�দিবক আ�বদ�ন l

�বপ�রায়া �ঢউ�য়র �দালায় পািড় িদ�য়িছ

আ�সাধ�ন l

গভীর অনভু�ব িনমি�ত হ�য়িছ

সিৃ�র অ��ষ�ণ !



�হ �মার স� দঃুখ(হতাশার হািস)

মাধবীরানী িবজলুী

�হ দঃুখ কা�ছ এ�সা

স� দাও �গা �মা�র,

ত�িম �য �ধ আুড়া�ল �থ�ক

উিকঝুিক �ম�র চ�লছ বা�র বা�র।
এবা�র দাড়াও পা�শ এ�স

আর ল�ুকাচ�ির নয়,

স�ী যখন হ�য়ছই �মার

স�খুীন হও �মার৷

আিম এবা�র ��ত

িদ�ত �তামার গ�ল মাল�।
আড়া�ল কা�লা রািখ

কত �য স�য়িছ ক�,

তার িহ�সব রািখ �ন



বিল �ন কাউ�ক িব�মুা�।
�তামা�কআমা�ত �যভা�ব

িদয়া�ছ �তামার �ভ�

িন�য়িছ তার সবট�কু

িফরা�য় িদই না,হতাশ কির নাই কভ�।
তব �ুমা�র �দখ,বার ত�ব এত দঃুখ

স�য়িছ,সইব জীব�ন,

তা�র �দখ �গা!

সিত�ই আিম পাপাচারী িবষ

তা�র িক িফরাই�ত পাির

�মার এই অধম জীব�ন

তাই �মা�র িধক্,সহ�বার িধক্।



ই��ডানা

সমুন রাহা

আ�লাআধারীর ি��

মায়াময় রা�ত

যখনআিম খুঁ�জ িফির

�তামার ওই মখু,

না জািন �কাথা �থ�ক �ভ�সআ�স মন �জাড়া�না
আল�তা �কা�না সখু।।
ম�নরআ�ব�শ �ভ�স �য�ত ই�� ক�র,

�যখা�ন �নই �কা�না মানা

হতাম যিদ �জাপিত

উ�ড় �যতাম দ�ূর,

ভািস�য় িদতাম

রিঙন �জাড়া ডানা।।



অবিশ�

�ভ কম�কার

রা� �জ�গ�ছ!

রা��নতার �কুম জাির হ�তই

সদ� অতী�ত যারা িছল �ভাট-পুঁিজ,

আজতারাই নাগিরক��র �মাণ িদ�ত �ন�ম�ছ।
হ�াঁ, �সটা িদ�তই হ�ব-বাধ�তামলূক।
নয়ত রা� ছ�ঁ�ড় �ফল�ব ও�দর

'অন�ু�বশকারী' তকমা িদ�য়!

ও�দর হা�ত িন�জর অি�� র�ার �মতাট�কুও �নই
আর;

�য এক কণা শি� িছল, িবিল�য় িদ�য়�ছ

প�বািষ�কী সব�শি�মা�নর শি�বিৃ��ত।
িনরীহ মানষু��লার ব�ুড়াআঙ��লর ছা�পই �তাআজ
ওরা শি�মান!



সিত�ই শি�মানই ব�ট!

তাই�তা ওরা িন�জর ব�ল রা� গড়�ত চায়,

জনগণ�ক �শখায় রা�বাদ-

সরল-সাদা নাগিরক�ক ওরা নাগিরক��র নত�ন �বিশ��
�শখায়!

�য মানষুটা দ'ুম�ুঠা অ� পিরবা�রর ম�ুখ ত��ল িদ�ত
পা�রনা,

িদ�নর �শ�ষআ��প িন�য় �� ক�র "স�ুখর িদন
কতদরূ?"

ওরা �সই মানষুটা�কও একা��রর স�� বত�মা�নর
ফারাক �শখায়!

এই মানষু��লা কাঁটাতা�রর িব�ভদ চায়না;

এপার-ওপার িমিল�য়ও এরা ঘর বাঁধ�ত জা�ন,

স�ুখ বাঁ�চ উভয়�ক িন�য়ই-

তবওু ��য়াজন ছাড়া রা��র কা�ছ �ীকৃিত পায়না।



এ�দর জন� রা��র উপহার কত �িত�িতর ফুলঝুিড়,

�মতার সিুনি�তকর�ণ এ�দর উপয�ু ব�বহার-

সবটাই আপনার �াথ�িসি�র উ����শ�;

��য়াজন �শ�ষ এরা জ�াল �পূ-

রা� তাই এ�দর সম�ূল উৎ��পন�কই ��য় ম�ন ক�র!

নত�ন প�ী এ�দর �ান িদ�ত অ�ম,

রা��র এ�ঁঠা পা�ত এরা �কবলই উি��!

গহৃহীন নয় তবওু �যন মাথা �গাঁজার ঠাঁই �নই,

িঠকানাহীনও নয় তবওু �যন িনিদ�� িঠকানা আর �নই-

ওরা�তাআজ একা��রর অবিশ�!



আমার �ম�য়

ি�য়া কু��

আমার একটা �ম�য় হ�ব। তা�ক �কানিদন বল�বা না
ত�ইআমার কা�ছ �ছ�লর ম�তা। তা�ক এটা কখনই
�শখা�বা না �য �ছ�ল হয়িন ব�লআমার অ�নক ক�
হ��। কারণ এ��লা বলা মা�ন ই �কাথাও না �কাথাও
একটা �ছ�লআর একটা �ম�য়র পাথ�ক�টা তার �চা�খর
সাম�ন ত��ল ধরা।
ওর বয়�সর �ম�য়রা যখন রা�া বািট বা পতু�ল �খল�ব
ও�কআিম িন�য় যাব ফুটবল �খল�ত, হা�ত ধির�য় �দব
ব�াট। ��য়াজ�ন হিক ি�ক ওর হা�ত ত��ল িদ�য়
িশিখ�য় �দব িক ক�র এটা িদ�য় �ম�র হাত পা �ভ�ঙ
িদ�ত হয়। যখন বািক �ম�য়রা নাচ গান িশখ�ত যা�ব
ও�কআিম ভিত�ক�র �দব মাশ�ালআট�বা ক�ারা�ট
�া�স। ওর বয়�সর হা�ত নখ রাখ�ব �নলপিলশ পরবার
জন�, আমার �ম�য় নখ রাখ�ব খামচা�নার জন�। �কউ
খারাপ �চা�খ ওর িদ�ক তাকা�ল �চাখ খবু�ল িন�ত
যান�ব �স। হা�ত খির �দবার আ�গ ও�ক িশিখ�য় �দব
লািথ, িকল, চর, ঘিুস, কাম�ড় �দয়া সব। ওআ�গ দগু�া



হ�ব, কালী হ�ব। ল�ী, সর�তী প�র হ�লও চল�ব।
অসরু দম�ন ��য়াজন এআিম ওর ি��ল হ�বা। এই
লড়াই আমা�দর।আমার �ম�য়রআমার ম�তা মা-এ
�দর।আমার �ম�য় �কআিসফা হ�ত �দব না, ও হ�ব
আিসফার �ক�সর লড়াকু উিক�লর ম�তা।।



�মঘ পরী�দর রাজকুমারী

সাহানরু হক

�সই �তা ঘ�র ব�সআিছ, ভাবিছ একা ম�ন

�মঘপরীরা �দ�খআমায় ল�ুকায় ��ণ ��ণ।
�মঘপরী�দর রাজকুমারী �মঘবািলকা কয়

ওই �ছ�লটা একলা ঘ�র �কমন ক�র রয়।
কর�ছ নািক �কা�না অসখু মন খারা�পর �দ�শ

আকঁ�ছ নািক ��ম কিবতাআমায় ভা�লা�ব�স।
গা�ছর পাতার আড়াল হ�ল যা�� না �তা �দখা

�সই �ছ�লটা জানলা ফাঁ�ক খুঁজ�ছআমায় একা।
�মষবৎ তাঁর �চা�খর চাহিন বল�ত িকছ�চায়

মা�ঝ মা�ঝ ভ�ল ক�র �স ছ��ক হারায়।
ঘ�রর কা�ছ ময়রূ না�চ �পখম ত��ল ত��ল

শত ফু�লর �সৗরভ �কও �স যা�� �যন ভ��ল।
শািলক-ডা�ক-মাছরাঙা�দর নানা রকম �প



না �দ�খ এ িবরল দশৃ� �স একইভা�ব চ�প।
বাঁশ বাগা�ন পাতা ন�ড় �দা�ল মদৃ হুাওয়ায়

যায় না �স �চাখ ধা�নর ���তর �সানার িবছানায়।
পায়রা ডা�ক বারা�া�ত বাকুম বাকুম বাক্

এসব িকছ�ই নয় তাঁর সখু আিম �য িনব�াক।
পাির না আর ��ম ব�শ তাঁর �মঘপরীরা �শা�না

বিৃ� হ�য় ঝড়�বা আিম �তামরা �হর �গা�না।
কানামািছ �খলব �সথায় আিম তাঁ�ক িন�য়

আসব িফ�র তাঁ�ক িভিজ�য় ���মর পরশ িদ�য়।



এক ট�ক�রা আশা

শা�তী রায় �ামািনক

পথ চলাটা �� হ�য়িছ�লা �তা�ক িন�য়,

�ভ�বিছলাম সারাটা জীবন এভা�বই চলব হা�ত হাত
�র�খ...

িনয়িতর �খলায়আজ ত�ইআমার �থ�ক ব� দ�ূর।।
তব ছু�ঁ�য় যাই �তা�ক…

আমার এক ট�ক�রা আশা িব�াস িদ�য় ।
যিদ পাই �তা�ক , িন�য় চল�ব সারাটা পথ...



আগমিনর পালা

অিন�� বম�ণ

সাজ�ছআকাশ, বই�ছ বাতাস ,

খিুশর �যআর �নই �কা�না অবকাশ ।
আকাশ জ�ুড় সাদা �ম�ঘর �ভলা ,

বিুঝ�য় িদ�� এবার মা�য়রআগম�নর পালা ।
চািরিদ�ক কাশফু�লরআনা�গানা ,

মা�য়র অ�প�া কর�ত মন �যআর মা�ননা ।
শ� বাজাও, বাজাও কািশ ,

মাআস�ছন চ�ড় হািত ।
ল�ী, কািত�ক, গ�নশ, সর�তী ,

থাক�ছ এবারও মা�য়র সাথী !

অ�ভ শি�র িবনাশ কর�ত ,

হ�ব না আর মা�ক লড়�ত ।
িনি�আমরা সবাই শপথ ,



কর�বা না আর অন�া�য়রআ�পাষ ।।
চািরিদ�কর ঢা�কর শ�

মন �য চায় না থাক�তআব� ,

ক�য়কটা িদ�নর অ�প�া মা�

প�ুজার ��িত�ত ব��তা সব�� ।
িমট�ব সবার ম�নর �ালা ,

এবার �য মা�য়রআগমিনর পালা ।



মন-�স

বষ�া শীল

মানষু হ�য় জ�া�নাটাই মান�ুষর সব�চ�য় বড় অপরাধ।'
- বল�ত বল�তআমরা িছট�ক �বির�য়আিস একটা
অ�কার ঘর �থ�ক।
িকছ�দ�ূর একটা ল�া কির�ডা�র তখন িকছ�মানষু
পায়চাির কর�ছ উি�� হ�য়।
আমরা ভয় পাই।
�যখা�ন ভালবাসা অবা�ব।
�যখা�ন �িতিনয়ত এ�ক অপ�রর িপ�ঠ ধারা�লা ছ�ির
�গাঁজার �খলা।
�যখা�ন নীরবতার সং�া দবু�লতা।
�সই হাওয়ায় আবার ক�য়কবছর িনঃ�াস িন�ত হ�ব
�ভ�ব, আমরা িচৎকার ক�র �কঁ�দ উিঠ।
�সইআত�নাদ�ক �া�ণর সাড়া �ভ�ব ছ��টআ�স একজন
মানষু।



যার হয়�তা �গাঁফআ�ছ, বা �কানওকা�লই িছ�লা না।
তার সা�থআমা�দর পিরচয় ঘ�ট িল� িনধ�ার�ণর
মাধ��ম।
িকছ��ণ একদিৃ��ত তািক�য় থাকার পর �স অন��দর
জানা�ত �ছা�টআমা�দর কথা।
একটা �ছাট জায়গায় ��য়আমরা িসিলং এর িদ�ক
তািক�য় থািকআরআমা�দর কা�ন �-� ক�র ঢ�ক�ত
থা�কআ�গর জ��র �শানা সম� গান।
আমা�দর ঘমু পায়।
ঘমু ভাঙার পরআমরা �দিখ, �য মানষুটা আমা�দর
িদ�ক হাঁ ক�র তািক�য়আ�ছ,

তার �চাখ �ব�য় গিড়�য় পড়�ছ গরম জ�লর �ফাঁটা।
হা�ত স�ালাই�নর ছ�ঁচ।
তার ম�ুখর িদ�ক তািক�য়আরও একটা জীবন অপমান
সহ� করার শি� পাই আমরা।
আমা�দর �থ�ক �য�ত ই�� হয়।
আর িঠক তখনইআমরা ম�ন ম�ন �মা ক�র িদই �সই
মানষুটা�ক,



�য গতজ��আমা�দর সব�চ�য় �বিশ দঃুখ িদ�য়িছ�লা।
আমা�দর �থম হািস �দখ�ত পায় এইজ��র মা।



ব�ল �যও

িনশীথ কুমার �সন

যিদ�গাধিূলর বাস�ী র�ঙর শািড় প�র দী� স�ূয�র সা�থ

আমার ম�ুআকাশ িদ�য় উ�ড় যাও

ত�ব �ধ এুকবার ব�ল�যও 'আিস' িনয়মর�ার জন�
�হাক বা ভা�লা�ব�স অথবা শা�না িহ�স�ব

ভয় �পওনা না আিম �তামার �ার আটকা�বা না

বরং আকা�শ জ�ম থাকা িকউমলুাস �মঘ�িল�ক

সির�য় রা�া আরও �শ� ক�র �দব।
আিস বল�লই সবসময়আস�ত হয়না

�কননা এতিদ�ন ত�িমও ব�ুঝ �গ�ছা আিমও ব�ুঝ �গিছ -

'�কউ কথা রা�খিন, �কউকথা রা�খ না '

ত�িমও রাখ�ব না আিমও রাখ�বা না তা�ত �দাষ িক ?

উ�র �ম�র বর�ফর গা�য় বা সাহারা ম�র ত�
বালকুণায় িম�শ থা�কা,



তবওু ত�িম বদ�ল �যও না

�কননা �তামা�ক �তামার ম�তা �দখ�তই ভা�লা লা�গ

�ছ�ড় �যও িক� জীবা� িভ�ড় হাির�য় �যও না ।



উ�াদ �লাক

স�ীপন সরকার

ত�িম কা�ছ না থাক�ল ক� হয়

ত�িম কা�ছ থাক�ল ক� হয়।
ত�িম কা�ছ এ�ল

চ�ল যা�ব এই �ভ�ব ম�র যাই।
ত�িম দ�ূর চ�ল �গ�ল

�নৗকািট ভািস�য় িদ�য় ঝাপসা �চা�খ ব�স থািক

কখনআস�ব, কখন?

�তামার আসা -যাওয়ার মঝখা�ন

ত�িম �ধ তু�িম

আিম িচরকাল �সই উ�াদ �লাক...



অ�িত�রা�

�তাপ বম�ণ

পথ ছািড়�য় ফাঁিকর উ�য়ন

শ�ূণ� �দাদলুমান

আয়আয় স�ব

িছড়�ব �স ধবজা

যাদবপ�ুররআ�ান |

আজআবা�রা নাম�ব বািরশ

এইখা�ন�ত এ�স

মান�ুষর টা�ন ভাগ�িবধাতা

মািট�ত �যন �ম�শ |

সাম�নর িদ�কআ�ছ যত বাধা

চ�ণ�-িবচ�ণ�হ�ব

আমরা হাহাকার, মান�ুষর িচৎকার

আমা�দরআট�ক�ছ �ক ক�ব?



�স ভালইআ�ছ

সমািপকা নাথ

নাহ্ঃ! তা�কআর �ড�কা না..

ভাি��য়া না তার ঘমু

�তামার �িত ঝ�ড়র রা�ত

িছল �স রাজসা�ী ��প।
তার পা�শ প�ড়আ�ছ কিবতার লাশ

তারা খনু হ�য়িছল ..

�মখনু

িব��দি�য় �দ�শ �স খুঁ�জিছল �তামার ডাকনাম..

কাঁটাতা�র তার র��র দাগ..

একবার নয় ছ�ঁ�ত তার �প

�থ�ম �যত সম� িব�প..

আজশত�কািট �কালাহ�ল �তামার �চনা নাম..

আর খুঁ�জা না তা�ক..

'�স ভা�লা আ�ছ'.. এই �জ�ব িফ�র যাও ঘ�র..



�তামা�দর ভা�লাবাসা �তা িচিন..

�সই �তা �শ�ষ িবসজ�নই �দ�ব..।।

�কমন লাগ�ছ �নটফিড়ং? আর িক িক থাক�লআরও
ভা�লা লাগ�ব? জানানআমা�দর।

Email: netphoring@gmail.com



গাছ

উ�ল বম�ণ

আকা�শ �ম�ঘর ঘনঘটা,

বিৃ�র �দখা �নই িছ�ট�ফাঁটা।

চা�ষর জিম �ফঁ�ট �চৗিচড়,

কৃষ�করা �য িচ�ায় অি�র।

স�ূয�র উ�াপ িদ�ন িদ�ন বাড়�ছ �যম�ন,

�িতিনয়ত নত�ন সমস�া আস�ছ সাম�ন।

আধিুনক হ�ত িগ�য় িনিব�চা�র কাট�ছ জ�ল,

তাই�তা �কৃিতর �রা�ষ পর�ছ মানষু ঘট�ছ অম�ল।

পিৃথবী�ক পনুঃরায় কর�ত সজুলা সফূলা,

চািরপা�শ অবশ�ই লাগা�ত হ�ব গাছপালা।

গাছআমা�দর বায় িুদ�য় বাচাঁয় �য �াণ,

�-�া�ন গাছ�ক তাই আর কর�বা না অস�ান।

তাই�তাআমা�দর কর�ত হ�ব একিট পণ,

নত�ন ক�র গাছ লািগ�য় বাঁচা�বা �মারা আগামী জীবন।।



�ত�ান

িব�জীৎ �ভৗিমক

ওপর ওপর �ক�না তবু

িভতর �থ�ক সার�ছ না,

�ত��লা সব অনগু�

�তামার আমার ব�নার।

ঠ�সিছ মলম �ালার ব�ুক

�শাঁষ �তা গভীর ম� না!

আলগা িপিরত র�� িভ�জ

ফাঁস ক�র ��াক ম�ণার।

ঢাকিছ অিভমা�নর গ�জ

ভাবিছ �কউ�তা �দখ�ছ না,

কাল�ক যারা আপন িছ�লা



আজতারাই কারন য�ণার!

হাসিছআিম,হাস�ছা ত�িম

মখু ফু�ট �কউ বলিছ না,

স�ুখর �খাঁ�জ কুটিছ মাথা

িব��ধ অতীতকাঁটা জ�নার।



�রনীয়

অিন�মষ পি�ত

মানষু এখন এতই উ�

কর�ছ ‘হানাহািন’,

ভ�তা সব ভ��ল িগ�য়

িন�জ�ক ভাব�ছ �ানী�িন ।

এ-ভা�বই �তা এিগ�য় যা��,

হ�� মডান�যগু

তাই�তা সকল ২৫ �শ �বশা�খ

কর�ছ ফ�টা �ট।

আমরা এতই উ�ত হি�,

ভ�লিছ ��া ভি� ।
িব� কিব�ক স�� িন�য়

�ফসব�ুক�ত ফ�টা ছারিছ।
জািননা এটা ��া নািক

গভীর ভা�লাবাসা।



হয়�তাআমার �বাঝার ভ�ল,

এটাই মডান�য�ুগআসা।



��

ভগবতী দাস

হাজার ��� ভরা।
ফাঁকা এ জীবন।।

আিম ব�স রই একা,

�কউ �দয় না সারা।

হঠাৎ �ক �যন?

উিক মা�র এিদক পা�ন।

আিম �চ�য় হই অবাক...

আস�ল �ক �স ?

আস�ল �স �কওই না।

�স �কবল খিন�কর ��!

খিন�করআন� �কবল।

সম�য়র সা�থ সা�থ...

�সও হাির�য় �গ�ছ দরূ সীমা��।



তব আুশা জা�গ যিদ �সআ�স িফ�র।।

তব �ুস�তা �কমন ��!

�স কী পরূণ হ�ব?

হ�ব যা হ�ব... তা �দখা যা�ব।।



অথচ অনন�া

পািখর বাসা

বস��র সা�জ ফু�ট ওঠা �ম�য়িটর

কপা�ল�� চার পাচঁ�ট �ক�না নদী,

�য নদীর ি��তা হাির�য় �গ�ছ

মধ�িব��র ঘষ��ণর ফ�ল।
অথচ কথা িছল ভরা �জায়া�রর।
উত্ক�ায় উি��আর অি�র মন

ব��আজ সকল ব�থ�তা ছািপ�য়

নত�ন �ভা�রর স�ূয�াদ�য়র মাধ�ূয�

ি�য়জন�দর �� সাজা�ত।
অথচ কথা িছল তার �� �দখার।
�য �ম�য়িটর িটউশ�নর টাকায়

�িতিদন �বানা হয় িকছ���।

�সই �ম�য়িটর, �রাজ ক�ল�জর প�থ

�চৗমাথায় দাড়া�না িকছ�কু-দিৃ��ত,



�লিহত হয়আপাদ-্ম�ক ।

অথচ কথা িছল িকছ�টা ভা�লাবাসার।

কখ�না বা�স বা ���ন বা পাড়ার �মা�ড়,

িকছ�স�ুযাগ-স�ানী ��শ�র মহু��ত�,

�িতবা�দ ছড়ায়আত��র বাতাস।
মানবতা হাির�য় যায় ওড়নার ভাঁ�জ।
অথচ কথা িছল িকছ�টা িনরাপ�ার।
মধ�িব��র চাপা অিভমা�নআব�

�ম�য়িট সফলতার দঢ়ৃ �ত��য়,

ব�ুর প�থ চল�ছ উ�ান-পতন।

অথচ কথা িছল িকছ�টা ��ভ�ার।



সত� িমথ�া

�শা� সরকার (�সৗম�)

যিদ স�ত�র দা�ন মলূ� ক��র সা�থ�ম�ল।
ত�ব জীব�নর দরজা �সখা�নই �খা�ল।
স�ত�র আঘাত �িল ব�ড়া শ�।
িমথ�ায় তাই আমরা হ�য় পিরআস�।
স�ত�র আছঁ�ড় হ�য় যায় বড় খত।

তাই িমথ�ার চলন, মান�ুষর �ভতর চ�ল অিবরত।

িমথ�ায় বহন ক�র খািনক চ�ল যায় জীবন।
স�ত�র িপছ�িন�ত বাধা �দয়আমা�দর মন।
স�ত�র আঘা�ত র�য়�ছ র�।
স�ত�র দ��ন হয় জীবন ম�ু।
িমথ�া িন�য় খািনক সখু �ম�ল।
সময় হাির�য় ক�আ�স ছ�ল।
ত�ব র�� �লখা �সই ক��র নাম।



সত� িদ�ত যা�ন তার যথাথ�দাম।
স�ত�র ���তআ�স ব�থ�তা।
অব�শ�ষআ�স সাথ�কতা।



�াম বাংলা

সায়ি�তা সরকার

�াম-বাংলা এখনআর �নই।

�সই িদন িছল, চারিদ�ক নয়ন জ�ুড়া�না সব�ুজর
আ�াদন,

দ�ূর �চাখ ত�ল�তই নজ�র পড়ত-

সবজু মাঠ- আম,জাম, কাঁঠা�লর �া�র।

সপুাির,তাল,নার�কল গাছ-

কত ফুল,নানা রক�মর নাম না জানা পত� ও পািখ ...

�সসব এখনওআ�ছ-

িক�, �নই �সই 'বাবইু '-এর বাসা,

নাই �সই 'বাবইু' এর বনুট করা নকশা।

'ট�নট�িন'- এখন �সআর ট�নট�িন নাই-

হ�য়�ছ ব�ড়া, ভ��ল �গ�ছ দরিজর কাজ।

'চাতক'- �স তার সম� তৃ�া এ�কবা�র িনবারন ক�র�ছ।



'ফিটক জল' ব�ল ডা�ক না আর।

'�দা�য়ল' - 'শ�ামা' - 'িফ��' তারাওআজঅদশৃ�-

িছল 'ল�ী �পচঁা', �সও এখন জড় পদাথ�।

'শ�িচল' - 'ঘাস ফিড়ং' … সবইআজ িবল�ু�র প�থ-

�াম বাংলা, এখনআর �াম বাংলা �নই।

হ�য় �গ�ছ �কমন �যন �ঘালা�ট, এ�লা�ম�লা ।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) �ু� �ু� �ান-ই িব� মান�ুষর জ�দাতা ।

২) অতীত-ই গ�ড় �দয় ভিবষ��তর রাজপথ,

যিদ বত�মা�ন ম�ন ভা�স অতী�তর কুঁ�ড়ঘর ।

৩) নিুড় পাথর িন�জ�ক হারা�না-র ভয় পায় না,

িক� হাির�য় �গ�ল সক�লআপ�শাস ক�র।

৪) িন�জর কত�ব� স��ক�সক�লর স�চতন থাকা
উিচৎ।



আ�া�দআটখানা

১ম ব�ু : জািনস, আিম �ছাট�বলায় একবার পাঁচতলা
�থ�ক িন�চ প�ড় িগ�য়িছলাম।
২য় ব�ু : বিলস িক! তারপর? তারপর কী হ�লা? ত�ই িক
ম�র িগ�য়িছিল?

১ম ব�ু : কী জািন! �ছাট�বলার কািহনী িকআর এখন
ম�নআ�ছ?

�রাগীঃ ডা�ার সা�হব, আমা�ক কুকু�র কাম�ড়�ছ।
ডা�ারঃ আপিন িক জা�নন না �যআমার �রাগী �দখার
সময় ৪টা �থ�ক ৮টা।
�রাগীঃ আিম�তা জািন। িক� ওই হত�াড়া কুকু�র �তা
আর ওটা জা�ন না।



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�-
িক ক�র জানা�বনআপনার 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। �হায়াটসআপ কর�ত
পা�রন এই ন�র এ ৭৫০১৪০৩০০২

আপনা�দর মতামতইআমা�দর চলার প�থর অন�ু�রণা,
জানানআপনার অিভ�যাগও।
পা�য় পা�য় ৫০ 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�া

নার�কিল পাকন

পািঠ�য়�ছন- �গাপা দ�

উপকরণ: ১ মালা নার�কল, িচিন পছ� ম�তা, ১কাপ
ময়দা, সাদা �তল (ভাজার জন�), ১কাপ িচিন, ১কাপ
জল (িশরার জন�)।

�তরীর িনয়ম: নার�কল �কারা, ১কাপ জল, িচিন
(��য়াজন হ�ল) িদ�য় না�ন। নার�কল একট��স� হ�ল
ময়দা িদন

একট��ন�ড়�চ�ড় কাই ক�ন। কড়াই �থ�ক নািম�য়
ভা�লা ভা�ব মাখনু। �য�কান সাঁ�চ �ফলনু।
��য়াজ�ন �তল িদ�য় ভাজনু একদম কমআ�ঁচ।
লাল ক�র ভাজ�ত হ�ব। একিট পা�� জল,িচিন িদ�য়
িশরা ক�ন। হা�াগরম িশরায় ভাজা ��লা িদন।
১০িমিনট পর ত��ল �ফলনু।
(িশরায় না ড�িব�য়ও খাওয়া যায়।)



Camera-man of the week

অিন�� বম�ণ



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’’

ছিব পাঠা�ত পা�রন �য �কান িবস�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



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কাআপনা�দর সবার তাই �সংশা,
সমা�লাচনা, দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত পা�রন।
কিবতা, অন-ুগ�, �ব�, ছিব ইত�ািদ জমা িদন
বহৃ�িতবা�রর 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



www.netphoring.com


