
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 নেট  ফড় িং   

বর্ষা সংখ্যা  



 

www.netphoring.com

netphoring@gmail.com

7501403002

বিক্রম শীল 

আবল মমোস্তোফো

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দোস ও রোি আবরফ 

নোজিস মোহমুদ



 

- পজহলী পোল, িগিতী দোস, অবমতোি দত্ত, আরিযক 

চক্রিতিী, িোহোঙ্গীর মহোজসন, নোজিস মোহমুদ, মোবি খোতুন, নোবহদো, 

আখতোবর খোতুন, হুমোয়ূন কিীর, রোি রোয়, নীড় বিনু্দ িমিন, অবিবমর 

(ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি), মমোন্নোফ আলী বমঞো, সুবমতো মদিনোথ, এিং 

আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী,  দীপজিযোবত গোঙু্গবল, 

নোজিস মোহমুদ। 

 

 

 



 

ফবড়ং কথো 
 
গ্রীজের তপ্ত গরম মশজষ একফোবল স্ববস্তর আিহ বনজয় আজস 
িষিোকোল। তোই িষিোকোজলর উজেজশয আমোজদর বিজশষ বনজিদন মনট 
ফবড়ং িষিো সংখযো। এই সংখযোয় আজলোচনো করজিো িষিোকোল বনজয় 
করো বিখযোত মোনুষজদর বকছু বিখযোত উবির বিষজয়- 
 
“তুবম র্বদ নো মদখো দোও, কর আমোয় মহলো, মকমন কজর কোজট 
আমোর এমন িোদল-মিলো।“ 
- রিীন্দ্রনোথ ঠোকুর 
 
“মস মদজশ র্জি িোদল ঝজর কোাঁজদ নো বক প্রোি এজকলো ঘজর, বিরহ 
িযথো নোবহ বক মসথো িোজি নো িোাঁবশ নদীর তীজর।“ 
- কোিী নিরুল ইসলোম 
 
“কোগি আবিষ্কোজরর পূজিি মোনুষ মপ্রজমর কবিতো বলজখ মরজখজছ 
আকোজশ। মসই িোজলোিোসোর কবিতো এই িৃবি, এই িরো িষিো।” 
- মহোজদি সোহো 
 



 

 
“র্বদ মন কোাঁজদ তুবম চজল এজসো, চজল এজসো এক িরষোয়।” 
- হুমোয়ূন আহজমদ 
 
“িষিোকোজল এখোজন, শীত-গ্রীজে ওখোজন িোস করজিো – মূখিরো 
এিোজিই বচন্তো কজর। শুধু িোজন নো িীিন কখন মকোথোয় মশষ হজয় 
র্োজি।“ 
- মগৌতম িুদ্ধ 
 
“আবম িৃবিজত হোাঁবট র্োজত মকউ আমোর অশ্রু মদখজত নো পোজর।” 
- চোবলি চযোপবলন 
 
আশো রোবখ মনট ফবড়ং িষিো সংখযো সকজলর িোজলো লোগজি। এই 
িষিোকোল আমোজদর মলখক-পোঠকজদর সকজলর খুি িোজলো কোটুক এই 
কোমনো কবর। আমোজদর এই সংখযো সকজলর মকমন লোগজলো মস কথো 
িোনোজত বকন্তু িুলজিন নো। 

 
 
 



 

িষিোজলখো 
পজহলী পোল 

 
 

মজনর মিতর এক সোহোরো, িলবিজন তোর িীষি তরপ; 

মতোমোর নোজমর মঝোজড়ো হোওয়ো আনজত পোজর বমবি িরফ। 

মসই িরজফর পোহোড়চূড়োয় অনুরোজগর প্রথম আজলোয়, 

গলজি র্খন সমস্তটো, কোটজি িীিন মন্দ-িোজলোয়- 

তখন একটো গল্প বলখজিো; নোম হজি তোর 'িষিোজলখো'। 

এইটুকু সোধ, মসই িষিোয় মতোমোর আমোর আিোর মদখো। 

প্রসঙ্গটোই এমন হজি মনটো শুজন নোচজি খুি, 

তখন আবম পোনজকৌরী; তুবমনদীজত বদবি ডুি। 

িোাঁধনহোরো িৃবি এজস বছবনজয় বনজি মন্দিোসো, 

মজনর মর্সি পোতোর বহজসি মকোজনোবদনও হয়বন কষো। 

মর্ইখোজনজত সোগর বছল ছন্দ-গল্প-গোজন িরো, 



 

মসই মকোজিজত রু্গ ধজর উড়জছ িোবল, িীষি খরো। 

আমোর নো খুি ইজি কজর ফুবরজয় র্োিোর একটু আজগ- 

একটো িষিো মজনর মসই মশষ স্তরটো বিবিজয় র্োজি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

শ্রোিজির ধোরো 

িগিতী দোস 

 

শ্রোিজির ধোরো হজয় মস এজসবছল এ মজন; 

কোরজি অকোরজি এই হৃদয় মোজঝ! 

বটপ বটপ িৃবি মফোাঁটোর মজতো 

মস গুি গুি কজর উজঠবছল এ মজন, 

িোজর িোজর কোরজি অকোরজি!! 

িোদল বদজনর ছোতোর মজতো মস 

দোাঁবড়জয় বছল হঠোৎ এক পজথর মোজঝ! 

শরীর মর্ন বশহজর ওজঠ টুপ টোপ আওয়োজি... 

কোরজি অকোরজি হৃদয় মোজঝ িোজর িোজর!! 

ঘুঙুজরর শজে মর্মন হৃদয় নোজচ; 



 

মতমবন মর্ন নোজচ টুপ টোপ িৃবি মরোজতর আওয়োি! 

এিোজিই হয়জতো িোজগ... 

হোিোর হোিোর িোজলোিোসো 

িৃবি মরোজতর মজতো এই হৃদয় মোজঝ; 

হোিোর হোিোর শ্রোিজির ধোরোর মজতো! 

গপজন কোরজি-অকোরজি িোজর-িোজর!! 

 

 

সময় আজস সময় র্োয়; 

অপবরহোর্ি বিবনস রজয় র্োয় ঘজরর মকোিোয়। 

মদজহ ঘজট আমূল পবরিতিন, ঘজট মজন, 

বশলোিৃবির অন্ধকোজর, মন মোনুজষর মন িোজঙ্গ, 

অনুপজল িরসোর হোত সজর র্োয় সহর হোত দূজর, 

গুপ্ত বকছু দোগ রজয় র্োয় হৃদজয়, 



 

িোস্তি মিজিই মমজন বনজত হয় অিোস্তি মক। 

 

উগ্র িোরুজদর গজন্ধ বশহবরত বশউবল,ধোনজেজত রিোি বশশু,হজত 

লোটোই,নতিোনু। তিু,রজির কোটোকুবট দোগ। 

মমঘ চোয় িৃবি,িৃবি চোয় মমঘ, মুখ িন্ধ তোই মোথো কুজট মজর আজিগ। 

সময় আজস সময় র্োয়,মুখ িন্ধ তোই িুক ফোজট কোন্নোয়। 

 

 

 

 

আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন বদজত 

মর্োগোজর্োগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর ওজয়িসোইট 

www.netphoring.com এ... 

 



 

মমোহময়ী মমঘিিিো 

 অবমতোি দত্ত 

 

িৃবিধোরোর বমবি িজল, 

মন মমজতজছ আি। 

দুলদুবলজয় দুলজছ গোছ, 

পড়জছ মকিল িোি। 

 

আষোঢ় িোদল বদজন, 

িোসজছ শুধুই মমঘ। 

িোতোজসরোও পোগল-পোরো, 

িুজক িোড়জছ উজেগ। 

 



 

উদোসী মচোজখর িজল, 

িোউল ধজরজছ গোন। 

নদীিজল চজল নোও, 

সুজরর মদোলোয় টোন। 

 

ঘজরর িোইজর দোওয়োয়, 

খুকুর পুতুল মখলো। 

মনটো খুবশজত নোজচ, 

আসজছ রজথর মমলো। 

 

মখলজছ হোাঁস মডোিোর িজল, 

গোজছ গোজছ মিল ফুল। 

মমঘলো বদজনর আষোঢ় গগজন, 

মো; ঝোড়জছ মোথোর চুল। 



 

গুড়গুবড়জয় হুডু়ম দুডু়ম, 

বিদুযৎ ঐ চমকোয়। 

বনবলিপ্ত আষোঢ় আকোশ, 

তিু নোবহ িদলোয়। 

 

কবির খোতোয় শযোমল-িিিো, 

কবির মচোজখরই িোজলোিোসো। 

ওজগো, ঋতু রবঙ্গনী িরষো, 

তুবম কবিমজনরই আশোলতো। 

 

িজ্রোঘোজত কবিমুখ খোনখোন হয়, 

ছজর ছজর মিজস ওজঠ মুখ, 

ওজগো ঋতুরবঙ্গনী িরষো, 

তুবম বিবচরযময় বচবরতো আশো। 



 

কল্পনো ও আখজরোট 

আরিযক চক্রিতিী 

 

মহ সুন্দরী মিবনস। আবম মতোমোজক মদজখবছ। মদজখবছ মতোমোর 

আজরোও সুন্দরী মো মক। 

এিং মতোমোর ধনী, নীচ, মনোংরো িোিোজকও। 

িোবন মতোমরো সুখী নও। 

 

আবম পূিিজদজশর সোমোনয আখজরোট বিজক্রতো। 

 

ধজরো র্বদ আবম িযোঙবটজক মপোকো খোওয়ো 

মথজক আটকোই। সোপবটজক িযোঙবট মখজত বিরত রোবখ িো সমগ্র 

ফুডজচনটো মক মুহূজতির িনয আটজক বদজত পোবর। 

 



 

র্বদ আমোর মতমবন েমতো হয়, 

 

তোহজল আবম মতোমোজক ও মতোমোর মো মক 

মতোমোজদর নরক মথজক মুবি বদজত পোবর। 

আমোর মঘোড়োয় উবঠজয় পূিিজদজশর পজথ। 

 

বকন্ত এটো িোস্তি িগৎ। আমোর েমতো সীবমত। আমোজক আখজরোট 

গুজলো বিবক্র করজত হজি। 

 

 

 

 

 



 

 

 

মনট ফবড়ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন 

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর উজেখ 

করুন মনট ফবড়ং ব্লগ। 

 

 

মনট ফবড়ং এর প্রবতবট সংখযো পড়জত বিক করুন মনট 

ফবড়ং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 

 

 

বপ্রয় পোঠক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত 

netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 



 

 



 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও 

িোহোঙ্গীর মহোজসন 

 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

মোথোর চুল হোওয়োয় উডু়ক। 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

মতোমোর প্রবত িোজলোিোসো আরও িোডু়ক। 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

ইজি গুজলো মমজঘর মজতো মখলো করুক। 

 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

সময় গুজলো র্োক মথজম। 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 



 

নতুন কজর পবড় মতোমোর মপ্রজম। 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

গজল র্োক র্ো বছল অবিমোন িজম। 

 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

কোজছ আবস আমরো দুিজন। 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

হোবরজয় র্োই মকোবকজলর গোজন। 

আিোর একটো ফুাঁ বদজয় দোও, 

বফজর পোই মতোমোয় নতুন কজর িীিজন। 

 

 

 

 



 

সমিয়স্ক 

নোজিস মোহমুদ 

 

সিকিটো প্রোয়  চোর িছর হজত চলজলো । মসই িোস ইজলজিন মথজক  
অজনক িোধো বিপবত্তর পজরও আি ওরো একসোজথ । আজগর মত 
মদখো হয় নো , কথোও অজনক কম হয়। মোঝখোজন অজনক ঝগড়ো 
হজয়জছ, মিশ কজয়কিোর মেক-আপও হজয়জছ ।  বকন্তু মকোজনো এক 
অদৃশয টোজন একসোজথ মথজক মগজছ ওরো । ঝগড়ো হজল মচোখ ফুলত 
দুিজনরই , বকন্তু অবিমোন কজর মকউই দুিিলতো প্রকোশ করত নো । 
ঝগড়োগুজলো লোগতও বকছু তুি কোরজি । পল একদমই বিদযোর 
মকোজনো মছজল িনু্ধর সোজথ কথো িলো পছন্দ করজতো নো, ওর সোিজগোি 
করো পছন্দ করজতো নো । দু’িজনর মর্ আলোদো কজলি । পল শুধুই 
িোিত ওর িউটো সোিজি বকন্তু ও মদখজতই পোজি নো । বিদযো ওর 
সরল মজন বকছু খোরোপ নো মিজি সিোর সোজথই কথো িজল । প্রথম 
প্রথম ঝগড়ো হজল পলই  মফোন করজতো, কত বকছু িজল ঝগড়োটো 
বমবটজয় বনত । বকন্তু ধীজর ধীজর সময় চজল র্োয়, পল অনুিি কজর 
ওর কোাঁজধর দোবয়ত্বগুজলো । শুধু সমজয়র চোজপ পজড়ই সিকিটোজক ওর 
িরসোর পোরীর হোজত তুজল মদয় । ধীজর ধীজর দূরত্ব িোজর, বকন্তু 



 

মকোথোও এতবকছুর মোজঝও মজনর মোজঝ মথজক র্োয় অটুট িোজলোিোসো। 
বিদযোর িোবড়জত বিজয়র আলোপ চলজত থোজক , এবদজক পল পোগজলর 
মত খুাঁিজত শুরু কজর একটো চোকবর । এখন দুিজনই বমস কজর 
মসই রোত িোগো মশষ নো হওয়ো গল্প গুজলো । এখন হয়ত পল আর 
আজগর মত বিদযোর কজলজির মখোাঁি রোজখ নো , মখোাঁি ও কজর নো ও 
মকোন মেস টো পজড় কজলি মগজলো । সদয রু্িতী হজয় ওঠো বিদযো 
এখন ওর মফসিুক পোসওয়োডি বনজয়ও খুি সজচতন হজয় র্োয় । পল 
এখন আর চোইজলই ঘুজর আসজত পোজর নো বিদযোর চযোট বলজস্ট, মজনর 
মোজঝই গুমজর গুমজর মজর। পল মর্ খুি িয় পোয়, র্বদ ঝগড়ো কজর 
বিদযো আিোর আজগর মত দুবদন কথো নো িজল । হযোাঁ, এখনও পজলর 
আজগর মজতোই কি হয়, আজগর মতই বিদযোজক কোজছ মপজত ইজি 
হয়। বকন্তু িোধো শুধু সময় । একটো চোকবর নো মপজল বিদযোর মর্ অনয 
মকোথোও বিজয় হজি । 
 
 

 
 
 
 



 

কথোবট িলো হলনো 
মোবি খোতুন 

 
একবদন আবম িোিলোম মতোমোয় বকছু িলোর কথো 
বকন্তু, বক িলজিো?....বক আিোর হৃদজয়র মসই িমোজনো িযথো 
কত বদন মতো মগল িলো আর হজলো নো কথোটো 
মকন মর্ িলজত পোবরনো কথোটো, আমোর িুলজতও পোবর নো িমোজনো 
িযথোটো। 
 
কোজছ বগজয় মজন হয় মর্ন রু্গ রু্গোন্তর ধজর বচবন মতোমোয় 
তজি বক মসই তুবম মর্ অবচন িোজি বঘজর রজয়বছজল আমোয় 
 
তৃষ্ণোতি হবরজির মজতো খুাঁজি খুাঁজি মিবরজয়বছ মতোমোজক 
কোজছই মতো বছজল তিু মকন বচনজত পোজরো বন আমোজক 
চোতজকর মত অজপেোয় বছলোম মতোমোজক কথোবট িলোর িনয 
তুবমও বক প্রতীেো কজরবছজল কথোগুজলো মশোনোর িনয? 
নো নো, আবম আর মকোনবদনই িলজত পোরজিো নো মসই কথো 
কথোগুবল হজয় থোকনো িরজফর মরুিূবম 
িবল িবল কজর িলো আর হজলো নো কথো গুজলো 
তোই কথোগুজলো হজয় আজছ আিও বহমশশল । 



 

নোবহদো 
 

একটো সময় বছজলো, র্খন আমোর হৃদস্পন্দন বছজল তুবম, আমোর পুজরো 
প্রোঙ্গন িুজড় থোকজতো মতোমোর পদচোরনো। 
আমোর মথজক এই তুবম টোজক িোদ বদজল, আমোর িজল আর বকছুই 
থোকজতো নো। 
িোিতোম কখজনো এই তুবম বট র্বদ আমোর িীিজন নো থোজক, তোহজল 
আমোর িীিজন িুবঝ িজড়ো ধরজনর মকোজনো  
ছন্দপতন বকংিো বিপর্িয় মদখো মদজি। 
বিরোগযিোদীতো িুবঝ আমোয় গ্রোস কজর মফলজি, 
বক কজর কোটজি আমোর সকোল, দুপুর, সন্ধযো?? 
 
কই আি তুবম মনই িজল িীিন মতো আমোর মথজম মনই! 
আবম আমোর মজতো কজরই আমোজক গুবছজয় বনজয়বছ! 
আসজল বক িোজনো- 
িীিজনর িযোখোটোই এমন, িীিন কখজনো কোজরো িনয, মকোজনো বকছুর 
িনয মথজম থোজক নো, মস তোর বনিস্ব গবতজতই চজল। 



 

আমরো মোনুজষরো আমোজদর বনজিজদর প্রজয়োিন, মপ্রহ্মোপট, 
উপজর্োগীতো অনুর্োয়ী িীিজনর িযোখো বদই, িীিনজক িবটল কজর 
রোবখ। 
 
এটো বঠক তুবম মনই িজল, 
কুয়োশোর সকোজল মসই উষ্ণ আজমি মনই, 
মগোধূবল বিজকজল মসই রবিম আিোর রঙ মনই, 
মিোৎস্নো রোজত চোাঁদ এর বস্নগ্ধতোও মকমন মর্ন ম্লোন আর ঝোপসো মজন 
হয় আমোর কোজছ। 
হয়জতো মসগুবল উদর্োপজনর মসই অনুিূবত'ই মনই! 
তজি হযোাঁ, নতুন বকছু সংজর্োিন আজছ- িুজকর বিতজর নীরি কোন্নো, 
আর িমোট িোাঁধো বচৎকোর এর প্রবতধ্ববন, 
ওগুজলো আমোয় িোবগজয় রোজখ িোনহীন িোজি, 
আর আবম মশোকগোথো বলবখ 
ওজদর উষ্ণ আবলঙ্গজন, 
তিুও মতো মথজম মনই িীিন- 
চলজছ িীিন িীিজনর বনয়জম! 

 
 

 



 

মুবনম মোস্টোজরর বেতীয় সংসোর 

আখতোবর খোতুন 

পিি-৩ 

 

আবমনো বনজির স্বপ্নজক মমজয়র মজধয বদজয় পূরি করোর আপ্রোি মচিো 

রজয়জছ। কোরি আবমনোর ইিো বছল িজড়ো ডোিোর হজয় সমোি মসিো 

করোর। এই ঘুনধরো সমোি আর পোবরিোবরক বকছু চোপ আবমনোর 

স্বপ্নজক মিজঙ খোন খোন কজর বদজয়বছল। 

আবমনোর মমজয় আবনকোর মরিোল্ট খুিিোজলো দজশর মজধয একিন। 

আবনকো মক ডোিোবরজত িবতি করো হজলো মস কথো মুবনজমর কোজনও 

মপৌঁজচজছ। মুবনম হয়জতো মিতজর মিতজর িীষি িোজি খুবশ হজয়জছন। 

বকন্তু মমজয়জক মডজক বকছু িলোর মজতো মুখ রোজখবন। আবনকো মোজয়র 

আদজশি মোনুষ।িোপ বক বিবনস মস িোজন নো। আবনকো তোর বনজির 

িোিোজক কখজনোই মদজখবন। 

মুবনম মিজদর িজস ঝুমোজক বিজয় কজরবছল বঠক তজি মস মজনর 

বদকজথজক কখজনোই সুখী নয়। মছজলজকও মুবনম মজনর মজতো কজর 



 

মোনুষ করজত পোরজলো নো।....  সোমোনয বকছু হজলই ঝুমো বদন রোত 

শশুর শোশুবড়র সজঙ্গ কলহ লোবগজয় রোখজতো। সি বচন্তো এক িোয়গোয় 

হজয় মুবমজনর মোথোয় িজড়ো ধরজির মরোগ মদখো বদল। 

মুবনজমর মোথোর মরোগ বদন বদন মিজড়ই চজলজছ মকোজনো ঔষজধ কোি 

হয়নো। ঝুমো স্বোমীর মসিো শুশ্রুষো করজত বিরি মিোধ কজর। ডোিোর 

মুবনম মক িজলবছজলন মোনবসক বদক মথজক শোবন্তজত থোকজত। বকন্তু 

মুবনম মসই শোবন্ত পোই মকোথোয়। স্ত্রী ঝুমোর কথো িোতিো চোল চলন ই 

বিরবি কর। এই রকম অিস্থোয় মিশ বকছুবদন র্োয়। সু্কজলর বটবফন 

টোইজম মুবনম এিং তোর এক কবলগ অবফজস িজস মরোগ সংক্রোন্ত কথো 

িোতিো আজলোচনো করজত বগজয় আবনকোর কথো উজঠ আজস। আবনকো 

িজড়ো মোজপর বনউজরোলবিস্ট ডোিোর হজয়জছ। তোর কোজছ অজনজক 

নোবক িোজলো হজি। মুবনমজক িলজলো তুবম একিোর মদখোজত পোজরো। 

মুবনজমর মচোখ বদজয় ঝর ঝর কজর িল পড়জত লোগজলো। মুবনজমর 

কবলগ বিজ্ঞোসো করজলো বক িযোপোর মহ মচোজখ িল মর্? মুবনম সি 

কথো মচজপ বগজয় িলজলো আমোর ইিো বছল মছজলটোজক মোনুজষর মজতো 

মোনুষ করোর বকন্তু মছজলটো মকোজনো আশোই আমোর পূরি হজত মদয়বন। 

তোই ওই মমজয়টোর কথো শুজন আজিজগ মচোজখ িল চজল এজলো। 

মুবনজমর কবলগ িোজননো মর্ আবনকো মমজয়বট তোরই রজির। মুবনম 



 

মোস্টোর আবনকোর িোপ িজল পবরচয় বদজত নো পোরোর কোরি হজলো, 

আবনকো িূবমষ্ঠ হওয়োর আজগই স্ত্রী আবমনোর সজঙ্গ বিজিদ হয়। এমন 

বক আবনকোর মকোজনো দোবয়ত্ব িহন কজরনবন। শুধু িন্ম বদজলই িোপ 

হওয়ো র্োয় নো। মস কথো বদন-রোত কুজর কুজর খোয় মুবনমজক। 

হঠোৎ একবদন মুবনম মোস্টোজরর মোথোর র্ন্ত্রিো মিজড় মগল মুখ বদজয় 

স্বোিোবিক কথো মির হয়নো। বনি ইিো মজতো বক সি িুলিোল িজক 

আর মোথো ঠুজক। এই অস্বোিোবিক পবরবস্থবত মদজখ মুবমজনর বেতীয় 

পজের শযোলক অথিোৎ ঝুমোর িড় দোদো আর মুবমজনর মছজল দু’িজন 

পরোমশি কজর কলকোতোর িজড়ো হোসপোতোজল িবতি করজলন। 

িোগযক্রজম মসই হোসপোতোজলরই ডোিোর আবনকো। 

আবনকো প্রথম রোউজে এজস মদখজলো রুগী মোথোর র্ন্ত্রিোয় ছটফট 

করজছন। রুগীর গোজিিনজক মডজক বিজ্ঞোসো করজলো রুগীর নোম এিং 

এই মরোগ কজতো বদন ধজর হজয়জছ সমস্ত বিত্তোন্ত িোনোর পর খস খস 

কজর বকছু ঔষধ বলজখ বদজয় িলজলো এই ঔষধগুবল খোওয়োর পজর 

স্বোিোবিক কথো িলজি। দুই ঘণ্টো পজর আিোর আবম রোউজে আসজিো। 

তখন পর্িন্ত আবনকোর মজন একিোরও বশহরি িোজগবন ওই মলোকবট 

তোর িোিো, কোরি িোিো নোমক শেটোই তোর কোজছ কখজনো িযিহোর 



 

হয়বন। একিন িোিোর পবরচয় মদয় মো। বকন্তু আবমনো মো-িোিো দুজটো 

িূবমকো বনজয়ই মমজয় আবনকোজক মোনুষ কজরজছ মকোজনো বকছুর অিোি 

হজত মদয়বন। আবনকো মকোজনোবদন িোনজত চোইজলও মস কথো আবমনো 

এবড়জয় মগজছ। আবনকোর বেতীয়িোর আর ইিো প্রকোশ কজরবন মসই 

কথো িোনোর। 

আবনকো দুই ঘণ্টো পজর আিোর রোউজে এজলো রুগী স্বোিোবিক কথো 

িলজছ, আবনকো রুগী অথিোৎ মুবনজমর হোত ধজর িলজলো িোিো মকমন 

আজছন। সুস্থ মজন হজি মতো? ডোিোরজদর বনয়ম অনুর্োয়ী মর্ মর্মন 

িয়জসর তোজক মতমন সজবোধন কজর িলজত হয়।  মুবনম িোিোর িয়সী 

মলোক তোই আবনকো িোিো িজলই মডজকজছ। একিন মমজয়র মুখ মথজক 

িোিো ডোক শুনজল বনজির রজির িোিো মর্ কজতো খুবশ হয় মর্ িন্ম 

মদয় মসই িোজন। আবনকোর মুজখ িোিো ডোক শুজন মুবনম মোস্টোজরর 

শরীর বশউজর উঠজলো। বকন্তু তখন পর্িন্ত িোজন মর্ তোজদর মজধয িোপ 

মমজয়র সিকি। আবনকো মপ্রবস্কপশজন বলজখ বদজলো মোথোর বকছু 

বরজপোটি করোর িনয। আবনকোরও একটো অদু্ভদ রকম মজনর মজধয 

বফবলংস হজি মলোকটো প্রবত মন এজতো টোনজছ মকন। িোরিোর 

বনজিজক প্রশ্ন করজছ মকোজনো উত্তর মমলোজত পোজর নো আর মসই 

মলোকটোই িো মকন এজতো মোয়ো িড়োজনো কথো িলজছন।  (চলজি 



 

চেোল 

হুমোয়ূন কিীর 

 

র্খন বনশুবত রোজত 

মি-ওয়োবরশ লোশ খে খে হয় 

শ্মশোন মশয়োজলর থোিোজত, 

র্খন মমোড়জকর মৃত মদহ বনজয় িোাঁজধ 

কোপোবলক আর অজঘোবরর লড়োই 

তখন মি-ওয়োবরশ লোজশর সৎকোর করজত 

আবম রুজখ দোাঁড়োই লোবঠ হোজত চেোজলর িুবমকোয়... 

আবম বিপ্লিী 

সমোজির আত্মোর মুবি মলোিী 

আবম রু্দ্ধিোি, 

আবম চেোল, আবম শ্মশোন রোি! 



 

 

র্খন সোম্রোিযিোদ থোিো গোজড় 

নতুন কজর নতুন মমোড়জক 

আর লক্ষ্মীজদিীর আাঁচল ধজর 

মিোগিোজদর কোাঁজধ চজড় 

অথিশনবতক মশোষি চোলোয়... 

তখন সিিহোরোজক সি বফবরজয় বদজত 

আবম মিহোদী অস্ত্র হোজত 

মদিী মচৌধুরোনীর িূবমকোয়... 

আবম পূরোজনর মসই দবধবচ 

আবম বিয়োবেজশর মনতোিী 

িবিষযৎ পড়জি ইবতহোজস 

আবম সমোজির মৃত মদহ কোাঁজধ বনজয় 

িোর িোর প্রলয় নৃতয মনজচবছ! 



 

 

র্খন মোনুজষর হোহোকোর আর 

হোজয়নোর হোাঁবসজত ফোজট কোন 

তখন আবম িজয় আনি বিজরোজহর ফরমোন, 

আবম নি রু্জগর মফবর ওয়োলো... 

িোিোি রি ডঙ্কো, িোিোি রু্গ শঙ্খ 

মশোষজনর আর শোসজনর মি-বহসোিী অঙ্ক 

বমবলজয় আি খুজল মদি 

নি আজলোজকর মতোরি তোলো! 

আবম বলজখ র্োি আমোর কলজম 

কোলিয়ী রিেয়ী ইবতহোস 

আবম বলজখ র্োি আমোর কলজম 

অতযোচোরীর সিিনোশ! 

 



 

আবম চেোল, আবম শ্মশোন রোি 

আবম অন্ধকোর রোজত 

মশোল মেজল হোজত 

কজর র্োই আমোর কোি... 

আবম আগুন েোলোই পচো শজির স্তুজপ 

আমোর আবিিিোি রুর রূজপ 

আবম রু্দ্ধিোি.... 

আবম চেোল, আবম শ্মশোন রোি৷ 

আবম কোল বিখোখী, মতোমোর মপোষোবক 

সিযতো করি ধূবলস্মোৎ 

আবম বিপ্লিী, সমোজির নতুন ছবি 

আাঁকি আি.... 

আবম চেোল, আবম শ্মশোন রোি৷ 

 



 

মনট ফবড়ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর 

উজেখ করুন মনট ফবড়ং ব্লগ। 

 

 

**পরমোিু কবিতোর বিিোজগ র্বদ বনজির মলখোও মদখজত 

চোন, তজি দুই/চোর লোইজনর অন্তঃবমল কবিতো পোঠোন। 

 

 

 

 

 



 

বনরোহীন 

রোি রোয় 

 

অদময আকষিজি অবিরোম ছুজট চলো 

আনোবদকোজলর তজর; এক মঘোর স্বপ্নর্োরোয় 

উদোসী প্রহজর রোত িোগো, হোিোজরো নেজরর মত। 

গিীর বনশীজথ স্বপ্নগুজলো বিিিি হয় কখজনো, 

িুজকর বিতজর িমোটিোধো কিগুজলো 

গোঢ় নীলোি হয় শঙ্খনীল মিদনোয়। 

মিজগ ওজঠ দুঃখ-মিদনো-বিষন্নতো 

বনঃশে প্রহর গুবন চোাঁদ মডোিো রোজতর অজচনো আাঁধোজর, 

বিসৃ্মবতর অতল হজত ছুজট আজস দুঃস্বজপ্নর ঘুিজপোকোরো 

বনশীজথর বনস্তব্ধতোয়, বনঘুিম রোজতর প্রহজর 

রোত িোগো, একো; মচনো-িোনো অজনজকর মোজঝও। 



 

সৃ্মবতর আগল খুজল খুাঁজি মিড়োই অবস্তজত্বর কঙ্কোল, 

মিোছনো বিহীন আকোজশ মমজঘর ছোয়োর মত মিজগ থোজক 

ঘুমহীন িোন্ত দু’মচোখ, অশরীবর অন্ধকোজর; 

শঙ্খচীল সময়গুজলো িোগবতক বচতনয িুজল 

উদভ্রোন্ত পবথজকর মত ছুজট চজল মহোকোজলর মহোর্োরোয় 

কৃষ্ণপজের অন্ধকোর মথজক মিজস আজস স্বপ্নিজঙ্গর আতিনোদ 

অজপেোর প্রহজর অধরো আকোশ; মকিলই মোয়ো! 

মোঝরোজত ঘুম মিজঙ্গ র্োয় কদোবচৎ 

গিীর বনঃশজে মিজগ থোবক, একোকী  

বনরোহীন স্বজপ্নর মোজঝ পুষ্প মছোাঁয়ো  

পুবষ্পত মন বনজয় খুাঁজি বফবর বনজিজক 

দুবখ িীিজনর মোজঝ। 

 

 



 

িষিো বপ্রয় ঋতু 

নীড় বিনু্দ িমিন 

 

ছয় ঋতু িোজরো মোস 

      দুই মোস এক ঋতু  

আজস সিোই বনজয়  

   আনজন্দর মধু।  

 

িষিো বপ্রয় ঋতু আমোর  

       ঘন ঘন িৃবি  

নি িীিন মদবখ র্ত 

      সিুি িূবমর প্রোন্তজর ।  

 

ঐ মর্ দূজর কোজলো মমঘ  



 

     বছজট মফোটো িৃবি  

মজনর মোজঝ আকুলতো  

     মসই মর্ এল িৃবি।  

 

িষিো বপ্রয় ঋতু আমোর  

      আষোজঢ় এল িোি  

সিবকছু ধুজয় বদল  

    িুড়োজলো আমোর প্রোি।  

 

একটু দূজর মোজঠর পজর  

      হোজত বনজয় ছোবত  

আসজছ নন্দলোল িোিু 

   বলখজত হজি সিোই কোিু।  

 



 

িড় সড় সিোর মজন  

ছোজদর তজল িৃবি িুবঝ 

নয়ন নোবমজয় মদয়  

  নন্দিোিু আসজন িজস বিদুযৎ চমকোয়।  

 

িষিো বপ্রয় ঋতু আমোর  

      বতন রোস্তোর মমোজড় 

নয়ন আমোয় মডজকবছল  

      বনি ছোবতর তজল।  

 

মিোতোম মছাঁড়ো িোমোটো মসবদন  

         পুবথগুজলো িবড়জয় রোখজতো বপজঠ  

এক হজত দুই ছুবটতোম  

   নন্দলোল িোিুর পোঠশোলোজত।  



 

 

িৃবি পজড় টুপুর টুপুর  

তোল গোছবটর নীজচ 

ঝড় ওজঠ কোনুজদর  

     িোাঁশ িোগোজন ডর মর্ কজর।  

 

িষিো বপ্রয় ঋতু আমোর  

   মোজঠর পজর মোজঠ  

িলদ বদজয় উজপনিোিু  

    কবরত খনন মোবট উিিজর। 

 

চোষো মোবটর গজন্ধ  

     আবসত কৃষক মোজঠ মোজঠ  

উজ্জ্বল সিুজি িবরত  



 

  পোড়োর মোজঠ।  

 

নিোন্ন আবসত 

     সিোর দুয়োজর দুয়োজর  

আনজন্দ মোতোল সকজল 

     কোবত্তিজকর মিোজর। 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

অবিবমর ( ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি)

ওজর িোিো! মজর মগনু; কী বিষম বিড়! 

ধড় মথজক মর্ন আলোদো হজলো বশর ... 

' মলবডস' রো প্রোি খুজল ধোক্কোধোবক্ক কজর; 

 পজকট- মচোজরর উজত্তিনো িোজড় ... 

িীিন্ত মিরুজি, এমন িরসো নোই ! 

ওপর বদজয়ই সজি চজল চজলো , িোই !! 

স্মোটি কোডি মফল হল, এমন িযোপোর । 

বচবঠ- চোপোবট কজর বদন হল পোর ।.. 

মমজরো- দোনজি কিু চড়জিো নো আর ; 

এই শপথ আবম বনই িোরিোর !!! 



 

মমোন্নোফ আলী বমঞো 

আবম চজল র্োজিো। 

এতদূজর র্োজিো মর্, 

আর কখজনো বফজর আসজিো নো। 

আমোজক বিদোয় 

বদজত পোরোর আনজন্দ 

তুবম বক তখন কোাঁদজি  

আমোর িনয??? 

আিো আবম র্খন 

 বচর বনরোয় শুজয় থোকজিো, 

মতোমোর বক মজন পড়জি আমোজক?? 



 

আিো! মজন পড়জি বক? 

আমোর সজঙ্গ কোটোজনো মুহূতি গুজলো? 

নোবক সজিই িুজল র্োজি! 

নোবক সি সৃ্মবত হোবরজয় মফলজি? 

কিজর মোবট পড়জল! 



 

 

 

বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 



 

 

চোপো বকছু কথো 

সুবমতো মদিনোথ 

 

রোজতর তোরো মর্মন চোপো 

থোজক বদজনর আজলোয় 

মতমবন রোজতর বিরহগুজলো 

চোপো থোজক বদজনর আজলোয় 

আকোজশর পোজন মচজয় মদজখো তুবম িৃবি মিিো বদজন পোজি আমোর 

পোগল মজনর মকোজনর 

তপ্ত মমজঘর আজলোয়। 



 

বনজিদজন- দীপজিযোবত গোঙু্গবল

 

             ছবিজত- মপৌলমী মগোস্বোমী 



 

 



 

 



 

 
For Product inquiry contact to 8617449800 



 

পোঠজকর মতোমত মনপজথয- 

 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোগজছ মনট 
ফবড়ং, আরও বক বিিোগ চোন, মমইল করুন আমোজদর 

netphoring@gmail.com এ সিোদকীয় প্রসজঙ্গ 
মতোমত িোনোজত মমইল করুন 

sealbikram9@gmail.com এ। মহোয়োটস আপ 

করজত পোজরন এই নবর এ  ৭৫০১৪০৩০০২ 
আপনোজদর মতোমতই আমোজদর চলোর পজথর অনুজপ্ররিো, 
িোনোন আপনোর অবিজর্োগও। 

পোজয় পোজয় ৯৮ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট 
ফবড়ং-এর। মকমন লোগজছ  আমোজদর প্রবতবট সংখযো িোনোজত 
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

 

 
 



 

আপবনও পোঠোন ছবি পরিতিী সংখযোর িনয, মসই ছবি পরিতিী সংখযোয় 
আপজলোড করজিো আমরো। 
            সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজি কজর কযোজমরো, তজি 
ছবি পোবঠজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন ‘’Camera-man of the 
week’’ ছবি পোঠোজত পোজরন মর্ মকোন বিষজয়র ওপর। পোঠোজিন 
মমইজল।আমোজদর মমইল আইবড netphoring@gmail.com 
 
Whats app এ ছবি পোঠোজল ডক ফরমযোজট পোঠোজিন। 
Whats app No- 7501403002 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com


 

 

 মমঘছোয়ো... 

Camera-man of the week 

নোজিস মোহমুদ 

 

 

 



 

পুনশ্চ 

প্রবতিোরই নতুন চমক বনজয় আসজি মনটফবড়ং মসই কথো 

বদলোম। এই পবরকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো, 

সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন 

বনবেিধোয়। ছড়ো, কবিতো, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছবি ইতযোবদ 

পোবঠজয় বদন িৃহস্পবতিোজরর মজধয। 

মমইল করুন  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুন 7501403002 এই নবর এ। আমোজদর 

মফসিুক মপি এর বলঙ্ক https://facebook.com/ 

netphoring 

 

।।সমোপ্ত।। 


