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বিক্রম শীল
আবল মমোস্তোফো
সপ্তবষি িবিক,
অবিবিৎ দোস ও রোি আবরফ
নোজিস মোহমুদ

- ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি, অবমতোি দত্ত, মধুবরমো দোস, মমৌসু মী
দত্ত, পবল ম োষ, বনরঞ্জন মণ্ডল, মোবি খোতুন, নোজিস মোহমুদ,
আখতোবর খোতুন, সোয়বিতো সরকোর, নীতো কবি, শোওন শরীফ,
হুমোয়ূ ন কিীর, মম িোবলকো, নোবহদো, এিং আজরো অজনজক।
ধ্রুপদ চক্রিতিী, দীপজিযোবত গোঙ্গুবল,
নীড় বিন্দু িমিন।

ফবড়ং কথো
আি কথো িলজিো িোরজতর গিি বহমো দোসজক বনজয়। আসোজমর গ্রোম
মথজক উজে আসো এক ছোজপোষো মমজয়র কথো, মকোন অজ্ঞোত কোরজি
র্োজক বনজয় সংিোদ মোধযজমর উৎসোহ িড়ই কম। তজি বতবন বকন্তু
বনজির গবতজত চমজক বদজেন সোরো বিশ্বজক। বহমো দোস এর
সোম্প্রবতক টনো প্রিোহ মদজখ মনওয়ো র্োকিুধিোর মচক প্রিোতজে টোজিোর অযোথজলবটক্স বমজট ২০০ বমটোর মরজস
মসোনো বিতজলন বহমো। বনবদিষ্ট এই দূ রত্ব মদৌড়জত ২৩.২৫ মসজকন্ড
সময় মনন অসজমর বহমো। ২৩.৪৩ মসজকজন্ড বফবনশ লোইন ছু ুঁজয়
বিতীয় হজয়জছন বি মক বিসমোয়ো। অনযবদজক মচক প্রিোতজের টোজিোর
অযোথজলবটক্স বমজট মছজলজদর ৪০০ বমটোর মদৌজড় িোরতীয় অযোথবলট
মহম্মদ আনোস মসোনো বিজতজছন। মদৌড় মশষ করজত আনোস সময়
মনন ৪৫.৪০ মসজকন্ড। একনিজর ১৫ বদজন বিন্টোর বহমোর চোর
মসোনো কীবতি ১) ২রো িুলোই- মপোলযোজন্ডর মপোিনোন অযোথজলবটক্স বমজট
২৩.৬৫ মসজকজন্ড ২০০ বমটোর দূ রত্ব অবতক্রম কজর মসোনো মিজতন
বহমো। ২) এরপর ৭ই িুলোই মপোলযোজন্ড কুতজনো অযোথজলবটক্স বমজট
বিতীয় ২০০ বমটোর মরজস ২৩.৯৭ মসকন্ড সময় বনজয় প্রথম স্থোজন
মশষ কজর মসোনো মর্জতন। ৩)এরপর ১৩ই িুলোই শবনিোর মচি

প্রিোতজে ক্লদজনো মমজমোবরয়োল অযোথজলবটক্স বমজট মফর মসোনো
বিতজলন বহমো। এিোর ২০০ বমটোর মদৌড়জত ২৩.৪৩ মসজকন্ড সময়
মনন বতবন। ৪)১৭ই িুলোই, িুধিোর মচি প্রিোতজের টোজিোর
অযোথজলবটক্স বমজট ২০০ বমটোর মদৌজড় আরও একবট মসোনো বিতজলন
বহমো। ১৫ বদজনর িযিধোজন এবট ১৯ িছজরর িোরতীয় অযথবলজটর
চতুথি মসোনো িয়। এর আজগ ২০১৮ সোজল িোকোতিো এবশয়ো মগমজস
৪x৪০০ বমটোর বরজল মরজস মসোনো বিজতজছন বহমো। এছোডোা় ১৮ িছর
িয়জস ট্র্যোক অযোন্ড বফল্ড বিশ্ব চযোবিয়নবশজপর( অনূ র্ধ্ি-২০) ৪০০
বমটোর বিিোজগ প্রথম িোরতীয় বহজসজি মসোনো বিজতজছন বহমো।
আমোজদর বস্থর বিশ্বোস আগোমীবদজনও বহমো এিোজিই আমোজদর গবিিত
করজিন। মনট ফবড়ং এর পক্ষ মথজক বহমো দোসজক িোনোই অজনক
শুজিেো ও অবিনন্দন।

মম লো বদজন
ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি
মম লো বদজন র্খন তখন
িৃ বষ্ট হিোর িয়,
রূক্ষ, পরুষ মোনু ষগুজলো
পলজক শোন্ত হয়;
হোওয়োয় মদোজল গোছগুবল
মোবটর মসোুঁদো গন্ধ;
কলোপোতোয় িোত খোওয়ো আর
কোিকমি িন্ধ…!
মম লো বদজন, মম লো মন
আজিোল তোজিোল মলজখ।
িৃ বষ্ট মশজষ মমজ র গোজয়
রোমধনু মদয় এুঁজক।।

এক িৃবষ্টধোরোর ঝলজক
অবমতোি দত্ত

কোমনোর মরোতবিনী সোহবসকো,
মতোমোয় মদজখবছ িৃ বষ্টমুখর সন্ধযোয়।
মিিো কোপড় উবড়জয় বদজয়জছ,
এজলোজমজলো মন মপোড়ো িোতোস,
উলঙ্গ দৃ শযমোন দৃ শযোিলী উষ্ণ দপিজি,–
মোবট সরস হয় ফুটপোজত চ'মল।
মসোনোজপোকো মদবখজয় মদৌজড়োয় বশশু,
বিদুযৎ ঝলজক মদজখবছ রোিপজথ,
উজড়োিোহোি উজড় র্োয়; লোল আজলো মেজল,
সিটোই মদজখবছ; চুিচুজি নযোতোজনো কযোনিোজস।

দোবরজযযর পোহোড় চূ ড়োয়,–
প্রিল িষিজি িহুগোমী ধোরোিল,
মনজম আজস পথ কজর বিবচত্র আবঙ্গজক,–
পবরজপ্রবক্ষজত পবরপ্রজে সমতজল।
মিিো ঝুলোজনো পবলবথন িোজন,
িোহুিন্ধজন চুজমবছ মতোমোজক।
বিদুযৎ আজলোয় উদ্ভোবসত আজলোজক,
মিজগ ওজে প্রবতবহংসো প্রবতিোদ,
কতদূ র,! সিটোই বক তজি বনজয়বছ মমজন।

উল্লোস
মধুবরমো দোস
শব্দতরজঙ্গ আি তীক্ষ্ণতো,
মর্োবনজত রক্তজমজখ উদযোম মপৌরুষত্ব!
বিবপং বপজলর রসদ মিজড়জছ িড়
বনজকোবটজনর মছোুঁয়োয় ু মন্ত মোদযতো।

কলম ছু ুঁজয়জছ বিজির আড়ষ্টতো
নজখর মকোজি রক্তমোখো িশযতো!
িুজকর িোুঁি মরোদ মমজখজছ সোগ্রজহ
আবলঙ্গজন সমোিিদ্ধ মোতৃত্ব।

সূ র্ি গ্রহি হোল মছজড়জছ কজিই
মমোিোইজল িোধীনতো নত!

তোজসর জর পোখোর মেড হোজস;
Saliva আি মচোজখর মথজকও ধূ তি!

Doxylamine হোর মমজনজছ মর্ৌনতোয়।
Stomach এর িোুঁজি বরক্ততো।
মেোুঁজটর মকোজি মনু ষযত্ব কোুঁজপ;
মপ্রবমকোরো মিশযো হজলই দক্ষযতো।

িং ধজরজছ রিীন্দ্রসংগীজত,
নীলোঞ্জনো চক্রিুযজহ িবন্দ।

বিধিোরো িোিো হজলও লক্ষ্মী?
কবলর্ুজগ মত্ত উল্লোসতো!

সজতযর মুজখোমুবখ
মমৌসু মী দত্ত
সবতয, এত কবেন মকন তুবম? র্তিোরই মতোমোর মুজখোমুবখ
হজয়বছ,মকিল কষ্টই বদজয়জছো। তুবম মকোমল হজত পোজরো নো?
আেো,তুবম,,বমজথয হজত পোজরো নো? বমজথয অজনক সু ন্দর। কত আনন্দ
বদজয় র্োয়। এই মতো মসবদন,,বনজয় বগজয়বছল মমজ জদর মোজঝ,,পবরজদর
মদজশ। িোজলোিোসোর সোগজরও িোবসজয় বছল,,,,কক,,কষ্ট পোইবন মতো
একটুও।
ধুর! তুবম মর্ন মকমন। তোই মতো একটুও িোজলোিোবস নো মতোমোয়।
চোই নো মমোজটও। তিুও মকন আজসো? িড় মিহোয়ো তুবম।
আেো, সবতয,,,তুবম িসজন্তর মপ্রম হজয় আসজত পোরজি? মহোবলর রং?
বকংিো নীল আকোশ? চুপ কজর আজছো মর্ িড়,,,,িোনতোম পোরজিনো।
এগুজলো সিই মতো এক একটো রং। বকন্তু মতোমোর মতো মকোন রং ই
মনই। আেো, মিশ বমজথযর মথজক ধোর কজর বনজয় এজসো। মদজখজছো,
আবম মকমন মিোকো,,,আেো ধোর করজি মর্, মশোধ মদজি মকমন কজর।

আি আিোরও এজল। মজন হল,, আি িুবঝ আনন্দ বদজয় র্োজি। বকন্তু
কই? মসই মতো একই মিজশ এজল। আবম তখন মধযগগজন। উপজর
বদগন্ত বিস্তৃত নীল আকোশ,, নীজচ সোদো মমজ র মিলো। নীল রং িড়
বপ্রয় আমোর। আবম মর্ আকোশ িোজলোিোবস। মজন হল,,িোজলোিোসোর
খুি কোছোকোবছ মপৌঁজছ মগবছ। বকন্তু মকোথোয়,,তিুও আমোর কজর
মপলোম নো মতো। চোর মদওয়োজলর মোজঝ দম িন্ধ হজয় আসবছল। এত
কোজছ িোজলোিোসো,,তিু মকন এত দূ জর মজন হল?
মকোন এক বশবশর মিিো সকোজল,বকংিো মকোন পড়ন্ত দুপুজর, বকংিো
মকোন

এক

বিগ্ধ

মগোধূ বলজত,িোজলোিোসজত

বশবখজয়বছজল

তুবম।

অজনকটো পথ মহুঁজট আসোর পর,,আিোর একবদন মুজখোমুবখ হজল।
বফসবফস কজর কখন মর্ন, ু জমর মিতজরও িজল মগজল,,,খুি কোজছ
এজসও,,,হৃদস্পন্দজন মপৌঁজছোজত পোবরবন।

আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন
বদজত মর্োগোজর্োগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ...

মনট ফবড়ং এর েজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন
netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর উজল্লখ
করুন মনট ফবড়ং েগ।

মনট ফবড়ং এর প্রবতবট সংখযো পড়জত বক্লক করুন মনট
ফবড়ং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ।

বপ্রয় পোেক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর।

আুঁধোর
পবল ম োষ
আুঁধোর নীলোি আমোর আকোজশ
গ্রোস করজলো আুঁধোর।
আুঁধোজরর পোুঁজক পজড় আবম
কজরবছ ক্রমশই হো হুতোশ।
তিুও আুঁধোর আমোয় ছোজড় নো বপছু
আবম হজয় উজেবছ কোজলো যোব মো।
আুঁধোর তথয বনজয় আবম
িহন কবর এিীিন
মোজন নো মন আদোলজতর রোয়,
মোনজত িোধয মছোট্ট হৃদজয়র িোুঁধন,
উিয় আুঁধোর িোুঁতোকজলর চোজপ
সোিোপ্রোপ্ত আমোর এই আবঙ্গনো।

সময় আজস সময় র্োয়
বনরঞ্জন মণ্ডল

অপবরহোর্ি বিবনস রজয় র্োয় জরর মকোিোয়।
মদজহ জট আমূ ল পবরিতিন, জট মজন,
বশলোিৃ বষ্টর অন্ধকোজর, মন মোনু জষর মন িোজঙ্গ,
অনু পজল িরসোর হোত সজর র্োয় সহর হোত দূ জর,
গুপ্ত বকছু দোগ রজয় র্োয় হৃদজয়,
িোস্তি মিজিই মমজন বনজত হয় অিোস্তি মক।
উগ্র িোরুজদর গজন্ধ বশহবরত বশউবল, ধোনজক্ষজত রক্তোক্ত বশশু, হজত
লোটোই, নতিোনু । তিু, রজক্তর কোটোকুবট দোগ।
মম চোয় িৃ বষ্ট, িৃ বষ্ট চোয় মম , মুখ িন্ধ তোই মোথো কুজট মজর আজিগ।
সময় আজস সময় র্োয়, মুখ িন্ধ তোই িুক ফোজট কোন্নোয়।

িুবঝনো িোপু
মোবি খোতুন

মকন মর্ সিোই ইংজরবিজত িজল hi hello
িুবঝনো িোপু hi hello িলজলই বক িোিু হজয় মগল।
মোতৃিোষো মোজয়র মশখো মোজয়র দুগ্ধ সম
মোতৃিোষো মকও কজরো মতোমরো মহয়
কুচবিহোজরর মোনু ষ আমরো রোিিংশী িোষী
রোিিংশী িলজল তজি আমরো মকন হোবস
স্কুল, কজলজি িন্ধুজদর সোমজন রোিিংশী িবল নো কখজনো
িলজলই মর্ন মোন-সম্মোন আমোর মগল
িুবঝনো িোপু সিোই মকন িোংজরবি িল
মোতৃিোষো িলজত মতোমোয় মক কজরজছ মোনো।

নোজিস মোহমুদ
আি আকোশ িুজড় মম কজরজছ
মমজ মছজয়জছ আমোর মন,
িোইজর র্তই িৃ বষ্ট ঝড়জছ
আমোর মচোজখ িলক্ষরি।
মসই িজলজতই বিিজছ িবম, বিিজছ চোরপোশ
আমোর মজন িোড়জছ শুধুই মিুঁজচ থোকোর আশ ।

মুবনম মোস্টোজরর বিতীয় সংসোর
আখতোবর খোতুন
পিি-৪(অবন্তম পিি)

আবনকো বডউবট মসজর িোবড় র্োওয়োর পজথ মুবনম মোস্টোজরর মছজল
অবলকুজলর সজঙ্গ মদখো। অবনকুল িয় িয় িোি বনজয় িলজলো মযোডোম
বরজপোটি গুজলো কখন মদখজিন। আবনকো িলজলো কোল ফোস্টি রোউজন্ড
আপনোর িোিোর বরজপোটি গুজলোই আজগ মদখজিো র্ো র্ো িজলবছ সমস্ত
মরবড রোখজিন। অবনকুল আিোর বিজ্ঞোসো করজলো মযোডোম িোিো সু স্থ
িোিোবিক হজি মতো। আবনকো উত্তজর িলজলো আজর অজতো িোিজিন নো
ঈশ্বজরর উপর িরসো রোখুন আমোর বট্র্টজমজন্টর মকোজনো ত্রুবট থোকজি
নো।
আবনকো খুি বমবষ্ট িিোজির মমজয় মসই হোসপোতোজলর সিজচজয় িজড়ো
বনউজরোলবিস্ট ডোক্তোর তিুও বিন্দু মোত্র তোর মজধয মকোজনো অহংকোর
মিোধ মনই। রুগী এিং রুগীর গোজিিনজদর সজঙ্গ খুি শোন্ত বশষ্ট িোজি
কথো িজল।

আবনকো িোবড় বগজয় হোত মুখ ধুজয় রোত নটোর সময় মো-মমজয় বমজল
খোিোর মখজত িজসজছ। এই সময় আবনকো িলজলো মো িোজনো আি
একিন রুগীজক মদজখ আমোর িীষি মোয়ো লোগবছল মর্ন মজন হজে
আমোর রজক্তর সিজকির মকউ। আবমনো িলজলো তুই মর্ ডোক্তোর তোই
মতোর এমন মজন হজে। আবনকো িলজলো মো মতোমোজক আমোর মজনর
বফবলংসটো িুঝোজত পোরবছনো। আবমনো মমজয়জক িলজলো রুগীটোর িোবড়
মকোথোয় আবনকো? আবনকো সমস্ত কথো এক এক কজর িলজলো।
মশোনোর পর আবমনোর খোিোজর অরুবচ হজয় মগজলো িুকটো ধড়োস কজর
উেজলো আিোর আবমনো বিজ্ঞোসো করজলো গোজিিন বহজসজি রুগীর কোজছ
মক বছজলন? আবনকো িলজলো আবম র্তক্ষি বডউবটজত বছলোম ততক্ষি
পর্িন্ত তোর স্ত্রী ঝুমো বছজলন। আর িোইজর মদখো হজলো মসই
িযজলোজকর মছজল িছর মতইশ চবিশ মজতো হজি। আবমনোর কোজছ
সমস্ত স্পষ্ট হজয় মগল। আবমনো মমজয়জক িলজলো রুগীটোজক িোজলো
কজর বট্র্টজমন্ট কবরস উনোর িোুঁচোর খুি দরকোর আজছ।
পর বদন সকোজল আবনকো মুবনম মোস্টোজরর সমস্ত বরজপোটি মদজখ স্ত্রী
ঝুমোজক িলজলো মপজশন্ট মক মকোজনো রকম মটনশন মদওয়োর চলজি
নো। এই মপজশন্ট মকোজনো রকম মোনবসক চোপ বনজত পোরজি নো। সি

সময় হোবস খুবশজত রোখজত হজি। এই ঔষধ গুজলো বলজখ বদলোম
বনয়বমত একটো কজর খোওয়োজিন। মকোজনো রকম িোজি িুল নো হয়।
মখয়োল রোখজিন মকোজনো কোরজি উজত্তবিত নো হয়। আর উজত্তবিত
হজলই মেজন আ োত হজি। আ োত হজলই পুজরো মেন ডযোজমিড হজয়
পোগল হজয় র্োজি তখন মকোজনো ঔষজধ কোি হজি নো। এই কথোগুজলো
িজল অনয রুগী মদখজত র্োজি এই মুহূজতি মুবনম িলজলো মোমবি সময়
আজছ? একটু কথো িলতোম। আবনকোর শরীজর মর্ন রজক্তর টোজনর
বশহরি মিজগ উেজলো। হযোুঁ িোিু িলুন মকোজনো অসু বিধো হজে? উত্তজর
মুবনম িলজলো নো আবম এখন সু স্থ আবছ। আবনকো িলজলো তোহজল বক
িলজিন িলুন। মুবনম িলজলো মো মতোমোর িোবড় মকোথোয় মতোমোর
িোিোর নোম বক মতোমোর িোিো মো বক কজরন। আবনকো সি প্রজের
উত্তর বদল। আবনকোর কথো শুজন মুবনম মোস্টোজরর দু’মচোখ বদজয় িল
পড়জত থোজক। আবনকো িলজলো িোিু আপবন কোুঁদজছন মকন। সি কথো
মচজপ বগজয় িলজলো ওই মর্ মছজলজক মোনু ষ করজত পোরলোম নো একটো
অমোনু ষ কতবর হজয়জছ। আবনকো মোমবি মতোমোর মো িজড়ো িোগযিতী।
এই কথো শুজন আবনকোর মন বকছু জতই শোন্ত হজে নো। মজন হজে
মর্ন মকোথোও রহসয লুবকজয় আজছ। র্োয় মহোক আবনকো সমস্ত রুগী
মদখোর পজর মসই সন্ধযোয় িোবড় বফরজলো। িোবড় বফজর আবনকো মুখ

হোত ধুজয় মসোফোর এক মকোজি হোজত একটো মমবডবসজনর িই বনজয়
িজস আজছ। মোথোর মজধয অজনক কথো উবদত হজে ওই মলোকবট মক
মন মকন অবস্থর হজে। মরোিকোর মজতো আবনকো বকন্তু মোজক খোিোর
মদওয়োর িনয তোড়ো কজর নো। মসই মুহূজতিই আবমনো িলজলো বকজর
আবনকো আি মতোর বখজদ মনই। আবনকো মছোট্ট একটো শব্দ বদজয়
িলজলো হযোুঁ দোও। আিোর আবমনো িলজলো বক মর আবনকো মতোর আি
বক হজয়জছ। মতোর ওই রুগীটো িোজলো আজছ মতো? আবনকো মোজয়র
কোজছ সমস্ত কথো িলজলো। মসই কথো শুজন আবমনোর মচোখ বদজয়
ঝরঝর কজর িল িজয় চজলজছ। আবনকো আর মছোজটো নয় সি মিোঝোর
মত ক্ষমতো হজয়জছ। আবনকো িলজলো মো আবম মতো িজড়ো হজয়বছ
আমোজক সি কথো খুজল িজলো।আবমনো সি কথো মমজয়র কোজছ
িলজলো।
আবমনো িলজলো তুই র্খন িুবমষ্ট মহোস মতোজক মদজখ আবম সমস্ত
দুঃখ-মিদনো িুজল বগজয় প্রবতজ্ঞো কজরবছলোম আবম র্ো হজত পোবরবন
পোবরিোবরক বকছু িুল আর সোমোবিক িোধোর িনয । মসটো আবম মতোর
মজধয বদজয় কজর মদখোজত মচজয়বছলোম। আি সমোিজক িুজড়ো আঙু ল
মদবখজয় আমোর িপ্নজক মতোর মজধয বদজয় পূ রি কজরবছ। এখন আবম

গিি কজর িলজত পোবর আবম আবনকোর মো।আর এই কোরজিই সোতোশ
িছর ধজর আবম আমোর সমস্ত িীিন মর্ৌিন তযোগ মতোজক মোনু ষ
করোর িনয প্রবতটো মুহূজতি র্ুদ্ধ কজরবছ। চোইজল আবম মতোজক মতোর
িোজপর কোজছ মফজল অনয মকোথোও বিজয় করজত পোরতোম।...বকন্তু তো
কবরবন কোরি মতোর িোিোজদর মজতো বকছু পুুঁবথগত বশক্ষকজদর আর
এই মনোংরো িরো সমোিজক িুবঝজয়বছ মর্ সৎ উজেশয থোকজল
মমজয়রোও সি কোি করজত পোজর। সি মমজয় মক মর্ন এক মচোজখ
মদখো নো হয়। পক্ষোন্তজর ঝুমোর মজতো মমজয়রোও বকন্তু সমোজির
িঞ্জোল। অজনযর সংসোরজক র্ধ্ংস করোর কীট।
মুবনম মোস্টোজরর মশষ ইেো বছল আবমনোর সজঙ্গ মদখোর
করোর।!!! তো হয়জতো পূ িি হয়বন। (সমোপ্ত)

বডবিটোল ইবন্ডয়ো
সোয়বিতো সরকোর

িতিমোন সমোি এখন সিযতোর এতটোই তুজঙ্গ মর্, িলো িোহুলয। সময়
টো খুি মিশী বদজনর নয়। আজগ মোনু ষ মরোিকোর বনয়বমত

মদশ-

বিজদজশর খির বনজত গ্রোজমর এক প্রোন্তর হজত অনয প্রোজন্ত মপৌঁজছ
মর্জতো শুধু lমোত্র মরবডও মত খির শুনজি িজল। তৎপর র্খন খিজরর
কোগি মদজশ মপৌঁছোল, তখন ও মকিল ধনী িযোবক্তরোই তোর অবধকোরী
বছজলন। বকন্তু িনগজির মোনবসকতো অজনকটোই আলোদো বছল িতিমোন
সমজয়র মথজক। বর্বন খিজরর কোগি বনয়বমত রোখজতন, তোজদর কোছ
মথজক শত অসু বিধোর মজধযও মসবট আজরোপ করোর মচষ্টো বছল মসই
মোনু ষজদর মজধয । অতঃপর বেক মর্বদন দুবনয়োয় দূ রদশিন এজলো,
বর্বন এই দূ রদশিজনর আবধকোবরক, প্রবতবনয়ত তোজদর সোবন্নজধয নোনোন
অসু বিধোর মজধয মথজকও বিজশষত গ্রোজমর মোনু ষ মদজশর িোতিো শুনজত
আগ্রহী হজয় মসখোজন উপবস্থত থোকজতো।

বকন্তু িতিমোন সমোি এর মথজক পুজরোপুবর িোজি পৃথক। সিযতো
মোনু ষজক আজগর মথজক মর্মন আজরো উন্নবতর বশখজর মপৌঁজছ বদজে,
বেক মতমন কজরই পুজরোজনো র্োিতীয় বিবনস গুবলজক র্ধ্ংস কজর
বদজে। এখন আর মকউ পুজরোজনো মরবডওটোর বদজক তোকোয় নো।
িতিমোন প্রি্ম এতটোই উন্নত মর্, মরবডও িজল িস্তুবট আি তোজদর
কোজছ অপবরবচত। খিজরর কোগি, তোজত কিন মচোখ রোখজছ? আজগর
মথজক িতিমোজনর মটবলবিশনও এখন অজনক উন্নত, বকন্তু প্রে
মসখোজনই... কিন তোজত নির করজছ?
গুবটকতক মোনু ষ মটবলবিশন নিজরর আবধকোবরক। বকন্তু মকন? তোর
অনযতম কোরি হল সিযতো পোজে মগজছ। মদশ বডবিটোল হজয়জছ
ইন্টোরজনজটর মজধয বদজয়। িতিমোজন কবিউটোর এিং বিজশষত
সকজলর পজকজট বিরোিমোন মমোিোইল নোমক র্েবট। এই মমোিোইল
মর্মন সমোজি উপকোর করজছ, তোর মচজয় মিশী মোনু ষজক খুুঁজড়
খোজে। িতিমোন সমোি মসবট িুঝজত অক্ষম। ইন্টোরজনট পবরজষিোয়
আমরো শুধুমোত্র জর িজস নয়, মর্ মকোজনো পবরবস্থবতজতই নোনো মদজশর
িোতিো, নোনো স্থোজনর পবরচয় এিং নোনো তথয ইতযোবদ পোবে। বকন্তু
সমোি মসবদজক একিোর ও লক্ষ করজছ নো মর্, তোর কতটো

অপিযিহোরও হজে। সমোি মর্মন সিিত্রই তোর চরম িযিহোর লক্ষ
কজর িবিষযত িীিজন পো িোড়োজে, বেক মতমবন বকছু অসহোয়
মোনু জষর প্রোিও নোশ হজে। বকছু বনরীহ প্রোি িোজলর মোজঝ ফোুঁসজছ।
সু তরোং আধুবনক সিযতো সমোজির উন্নবতর সোজথ অিনবতও

বনজয়

আনজছ। এতটুকুই িলো মর্, সমোিজক সোিধোন হজত হজি।
পবরিজতিএর পবরিবত িীষি িয়োনক ।।

মনট ফবড়ং এর েজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর
উজল্লখ করুন মনট ফবড়ং েগ।

**পরমোিু কবিতোর বিিোজগ র্বদ বনজির মলখোও মদখজত
চোন, তজি দুই/চোর লোইজনর অন্তঃবমল কবিতো পোেোন।

রথর্োত্রোর মসকোল ও একোল
নীতো কবি

আমরো মর্তোম রথ মদখজত, িগন্নোজথর রথ
দল মিুঁজধ সি মর্তোম মহুঁজট িহুদূ জরর পথ।
রজথর দবড় টোনজল পজর মহো পূ িয হয়
মো-বদবদমো িলজতন সি,বমথযো কথো নয়।

সকোল সকোল িোনবট মসজর শুদ্ধ কোপড় পজর
বচুঁজড় মুবড় মিুঁজধ বনজয় িোিোর হোতবট ধজর
মিেতুজতো িোই, খুড়তুজতো িোই, মোবস বপবস র্জতো
হোবস, গল্প গোন মগজয় সি কজতো মিো হজতো।

এক পয়সোর মণ্ডো বকজন বদতোম রজথর পজর
পোুঁপড় িোিো হোজত বনজয় বফরতোম সিোই জর
দবড়খোবন টোনোর িনয র্জতো হুজটোপুবট
সিোরই িোি পূ িযটুকু একোই মর্ন লুবট।

আিকোল মতো ও সি মনই, রজথর মমলোয় র্োওয়ো
কহ-হুজল্লোড়, হোবস মিো, পোুঁপড় িোিো খোওয়ো
আধুবনজকর র্ুগ এ মর্ িোই, কযোবরয়োরই সি
খোবল খোবল পড়ো কজরো িুজল র্োও উৎসি।

ও সি নোবক িযোক-মডজটড িোই িোদুপূিো, রজথর মমলো
একলো জর িজস মথজক মমোিোইজল মগম মখলো
িোিো-মো সি অবফজস র্োয়, েোম্মো-দোদু িৃ দ্ধোশ্রম
বনউবক্লয়োর ফযোবমবলজত মমলোয় র্োওয়োর সময় কম।

িয় িগন্নোথ! িোজলো মরজখো অজিোধ মতোমোর সন্তোনজক
আধুবনকতোর ইুঁদুরজদৌজড় িুজলই মগজছ মতোমোজক।

তুবম র্োও
শোওন শরীফ
র্োও, তুবম র্োও,
পবরবচত মকোজনো ডোজক ।
মর্ মতোমোজত সি অনু িূবত মোজখ,
মর্ শুধু মতোমোবর থোজক।

বদিস রিনী আবম মর্ সবখ,
মনশোজত কবর মোখোমোবখ,
িযোকুজলো আজলোজত মর্ দুঃখ থোজক,
মসই আজলোজত আবম থোবক।

তিু র্োও, তুবম র্োও,
মর্ শুধু মতোমোবর থোজক,
সিটো অনু িূবত,
মেজল বদজত পোজরো র্োহোজক।

সোরোবদজনর িযস্ততোর মোজঝ,
আবম হোবরজয় র্োই মকোন আুঁধোজর,
সি মশজষ রোত আজস,
নো িোবন ডুজি র্োই মকোন ম োজর!

তুবম র্োও, তিু র্োও,
মর্ শুধু মতোমোবর থোজক,
মতোমোজত মোখজত পোজর পূ িি বনজিজক,
তুবম িোজলোিোজসো র্োহোজক।

চলজত বগজয় েুকজর মগজল,
বফজর এজসো এই িোঙোজচোরো জর,
আবম মর্ সবখ বনবিড় পবথক,
সু খ গুজলো আিও িমো মতোমোর তজর।

তুবম র্োও, তিু র্োও,
মর্ শুধু মতোমোবর থোজক,
মতোমোজত সি অনু িূবত মোজখ,
তুবম িোজলোিোজসো র্োহোজক।

আবম নো হয় সি মশজষ,
পজরই থোবক অিজশজষ।

*অনু জপ্ররিোয়- তুবম র্োও(বিদোয় মিযোমজকশ)*

হুমোয়ূ ন কিীর
"িগিোন মৃতুয বদজয়ো উপহোর!"
আবশ িছর িয়সী মর্মন িয়জসর িোজর
নু ব্জ শরীর মথজক মুবক্ত প্রোথিনো কজর,
িীিন পঙ্গু হজয় মগজছ মর্ মছজলবটর....
মসই একই প্রোথিনো তোর৷

মসই মছজলবট িপ্ন মদখত.... মসোনোলী একবট িপ্ন,
সম্মোজন িীিন-র্োপন, মোছ-িোত,
মজনর মোনু জষর আলোপন আর আজমোদ-আহ্লোদ,
এর িোইজর তোর চোবহদো বছল নো মকোন!

বক িোবন! বহসোজি বক হল গরবমল,
িপ্ন আর মসোনোলী থোকল নো, হল নীল৷

মম িোবলকো
২৩ িছর িয়জসই আবম
িুজলবছ দোবয়ত্ব ও কতিিয ;
হোবরজয়বছ আবম মপ্রম আর মর্ৌিন।
িসজন্তর িোতোসও আি
বিষোক্ত হজয়জছ আমোর কোজছ
পোরবছ নো বনজত আবম আর শ্বোস।
চোবরবদজক শুধু ু ট ু জট অন্ধকোর ;
নোবগনীরো মজনর সু জখ আি
িোতোজস বমবশজয় বদজে
তোর বিষোক্ত বনঃশ্বোস।
আমোর মচোজখজত আি
শত শতোব্দীর অন্ধকোর।

বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী

কোন্নো
নোবহদো

কোন্নো মপজল িল ঝজর
আকোজশও মসই একই রীবত,
িৃ বষ্ট রোজত আপনো আপবন
চজল আজস বকছু অতীত স্মৃবত।।

বনজিদজন- দীপজিযোবত গোঙ্গুবল

ছবিজত- ইবিতো দোস

For Product inquiry contact to 8617449800

পোেজকর 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

মমইল

িোনোজত

sealbikram9@gmail.com
করজত পোজরন এই নম্বর এ

করুন

এ। মহোয়োটস আপ

৭৫০১৪০৩০০২

আপনোজদর মতোমতই আমোজদর চলোর পজথর অনু জপ্ররিো,
িোনোন আপনোর অবিজর্োগও।
পোজয় পোজয়

৯৯

সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট

ফবড়ং-এর। মকমন লোগজছ আমোজদর প্রবতবট সংখযো িোনোজত
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন।

আপবনও পোেোন ছবি পরিতিী সংখযোর িনয, মসই ছবি পরিতিী সংখযোয়
আপজলোড করজিো আমরো।
সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজে কজর কযোজমরো, তজি
ছবি পোবেজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন ‘’Camera-man of the

week’’ ছবি পোেোজত পোজরন মর্ মকোন বিষজয়র ওপর। পোেোজিন
মমইজল।আমোজদর মমইল আইবড netphoring@gmail.com

Whats app এ ছবি পোেোজল ডক ফরমযোজট পোেোজিন।
Whats app No- 7501403002

িলছবি...
Camera-man of the week
নীড় বিন্দু িমিন

পুনশ্চ
প্রবতিোরই নতুন চমক বনজয় আসজি মনটফবড়ং মসই কথো
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো,
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন
বনবিিধোয়। ছড়ো, কবিতো, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছবি ইতযোবদ
পোবেজয় বদন িৃহস্পবতিোজরর মজধয।
মমইল করুন netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুন 7501403002 এই নম্বর এ। আমোজদর
মফসিুক মপি এর বলঙ্ক https://facebook.com/

netphoring

।।সমোপ্ত।।

