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- হুমোয়ূন কিীর, নীতো কবি, িগিতী দোস, অবমতোি দত্ত, 
মেহো রোয়, বশিব্রত গুহ, অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি), মমৌসুমী 
দত্ত,  আখতোবর খোতুন, অয়ন চযোট্টোিিী, নোবহদো, ইমোনুজয়ল হক, 
শুিদীপ, অবমতোি মনু, ছন্দনীল,নোজিস মোহমুদ, অবনজমষ পবিত 
এিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, নোজিস মোহমুদ, সোয়বিতো সরকোর। 
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ফব ং কথো 
 

গত ১৫ই আগস্ট সোরো িোরতিজষি পোবলত হল ৭৩তম স্বোধীনতো 
বদিস। তজি শুধু স্বোধীনতো বদিস বকংিো প্রিোতন্ত্র বদিস নয়, 
মদশমোতৃকোর িনয আমোজদর িোজলোিোসো হওয়ো উবচৎ বচরকোলীন। 
র্োজদর আত্মিবলদোজন আমোজদর িহু প্রতীবিত স্বোধীনতো এজসজছ 
মসই িীর-বিপ্লিীজদর স্মরি করো উবচৎ িীিজনর প্রবতবি পদজিজপ। 
তোই গত সংখযোর মরশ মরজখই আমোজদর এই সংখযোজতও প্রকোবশত 
হল বকছু মদশোত্মজিোধক মলখো। মনি ফব ং সংখযো ১০০ এর 
নিরুপ আপনোজদর িোজলো মলজগজছ মিজন আমরোও আপু্লত হজয়বছ। 
পুরজনো বকছু বিিোগ আপনোজদর অনুজরোজধ বফবরজয় আনো হজয়জছ। 
আরও বক বক বিিোগ আপনোরো চোন অিশযই িোনোন আমোজদর। 
মনি ফব ং প ুন মনি ফব ং প োন। পোজশ থোকুন এিোজিই 
আপনোজদর সকজলর িোজলোিোসোর মছোোঁয়োয় মনি ফব ং এবগজয় র্োজি 
রু্গ মথজক রু্গোন্তজর। 
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পজনরই আগস্ট 
হুমোয়ূন কিীর 

 
মতোমোজক বিজর অজনক বিতকি 

মর্ গুবলজক উজপিো করজত নো মপজর 

বিজশষ বদনবিজত মস্বচ্ছো িবন্দ থোবক িজর, 

িোইজর মগজলই মচোজখ পজ  

মনোংরো হোজতর পতোকো উজত্তোলন... 

আর বমথযো শপথ হোওয়োয় ওজ ! 

তিুও র্খন বমবছল মথজক িোতোজস 

বনষ্পোপ বশশুজদর উচ্চোবরত মহোমন্ত্র িোজস 

পুলবকত হজয় আবমও মদোহোর ধবর...'িজন্দ মোতরম!' 
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খুশীর ঈদ 

নীতো কবি 

 
বমলন পিি এজসজছ মর িোই, আকোজশ উজেজছ খুবশর চোোঁদ 

বহনু্দ মুসবলম বমবল এজসো িোই, িুজল বগজয় সি িোদবিিোদ 

রোম আর রবহম িোই িোই সি, িগৎ বপতো এক মর্ িোই 

র্ত মত তত পথ ধজর মগজল ইষ্টজদিজকই পোই সিোই। 

 

ঈজদর খুশীজত হোসজিো, গোইজিো, দোন করজিো র্জতো পোবর 

গরীি দুঃখী সকজলর তজর মিো বমেোই ততয়োরী। 

এক ফোবল চোোঁজদ িগৎ আজলো, আমরো শুধু মচজয় থোবক 

বমবষ্ট মহজস চোোঁদ মর্ন িজল আবম মতোমোজদর িোজলো রোবখ 

আত্মীয় কুিুম্ব সিোর আশীষ, সিোই মদজিন আশীিিোদ 

মসই অিসজর খুশী হজিো আর িুজল র্োজিো সি িোদবিিোদ। 

আল্লোহ্তোয়োলোর স্মরি কজর নমোি প জিো সজি বমজল 
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দুখীর দুঃখ মমোচন করজিো উপরওয়োলোর মদোয়ো মপজল। 

বহনু্দ মুসবলম িোই আমরো, সন্তোন সি িোরতমোর 

মদজশর বিপজদ ঝোোঁবপজয় প জিো, করজিো নো মকোজনো অহংকোর। 

 

হিরত আর বিষু্ণজদি মর্ একিনই হন মস মতো িোজনো 

তোহজল আমরো একিোই িোবত, 'মোনুষিোবত' তোই মোজনো। 
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ইজচ্ছ বছল 

িগিতী দোস 

 

িোবনস, ইজচ্ছ বছল 

মতোর সোিোজনো সুর হজিো! 

বকন্তু; মস সুর হিোর আজগই, 

মস সুর মিজে মগল!! 

 

িোবনস, ইজচ্ছ বছল 

মতোর বগিোজরর তোর হজিো! 

বকন্তু; মস তোর সুর মদিোর 

 আজগই, 

মসই তোর বছোঁজ  মগল!! 
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িোবনস, ইজচ্ছ বছল 

মতোর হোত ধজর পজথর মোজঝ চলজিো! 

বকন্তু; মসই হোত ধরোর আজগই, 

মসই হোত মছজ  চজল মগল!! 

 

িোবনস, ইজচ্ছ বছল 

মতোর সোজথ স্বপ্ন মদখজিো! 

বকন্তু;মসই স্বপ্ন মদখোর আজগই, 

মিজে মগল!! 

 

এিোই হয়জতো নো পোওয়ো; 

বকছু স্বপ্ন চোওয়ো! 

র্ো বনজমজষ মগোপজন, 

র্োয় বনরোলোয় হোবরজয়!! 
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িুধিী 

অবমতোি দত্ত 

 

এই িউবির মথজক, সুন্দরী মমজয় মকউ-ই, মদজখবন। ঐ রকম বনমিল 
সুন্দর মুজতো ঝরোজনো হোবস, কয়িন-ই িো হোসজত পোজর; অমন 
হোবস !? এত সুন্দর চকচজক সিুি  বশশু ধোন চোরোগোছগুজলো ঐ 
হোজতই মতো... 

একমোত্র মোনোনসই। মকোন সকোজল ির মথজক মিবরজয়জছ! 

তোরপর মলোকোল মরলগোব জত চজ , ক্লোবন্তকর বশশু পোজেযর 
মরোিকোর মরোি-নোমতো। মপি মেজকজছ মদওয়োজল, বপেিো িুবঝ 
এখজনো নয়। িজল কোদোয় হোমোগুব র বদজয় চুবপচুবপ আসো, বরজপ্ল, 
আর, আগোমীর স্বপ্নগুজলো, মপজির িুধোর আগুজন,মচোজখর সোমজন 
িজলোমজলো ময়লো কুচকোজনো মজনর পদিোয় িোসজছ। হোবতয়োর, শুধুই 
আশো আকোঙ্ক্ষো, আর, ফোোঁকজফোকর বদজয় মদখো; মছোঁ োফোিো এজফোোঁ  
ওজফোোঁ  সংসোজরর মনোকোজশ িোসো িোসমোন মমজির মজতো; রূপ 
িদজলর কযোনিোস। হোঃ ঈশ্বর, অদৃজষ্টর এ মকমন পবরহোস! 
হতোশোর সুজর শুধুই হোহুতোজশর দীিি দীিিশ্বোজসর গোন। 
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আ.....হো......মর..... মন িোবসজয়, এ তুই, মকোথোয় বনজয় এবল!? মন-
মোঝোজরর, এ মদোলন ছন্দ ; তিুও ; মকোথো হ'মত মকোথোয় মকোথোয় 
মর্ বনজয় র্োয়! মন মতো কজতো বকই- নো, কজত্তো বকই িো; 

িোজষ! মন িোবসজয় বনজয়, মনিোষী কজতো রবেন রবেন  শজে মরজম 
িোজষ, তোর হবদস আর ; কই রোবখ আমরো। হোঃ ঈশ্বর ; িল মতো 
কজতোই লোজগ চোজষ, র্তিো দরকোর, তো; মকোথোয়! মকোথোয়-ই িো; 
মসই শোওজনর ঝমঝম িল ঝরো বদন! তজি বক; নজ চজ  মগজলো 
নোবক সিিোই ! ওরো ির মছজ  ; মরোিই আজস, দজল দজল আজস। 
হোজস, গোন গুনগুনোয়, মুজখ পোন বচিোয়, মেোোঁি রোেোয়। 

পুরুবলয়ো গোোঁ মথজক, িীরিূজমর গোোঁ মথজক, গরীজির ির মথজক, 

দোবরজযযর গোোঁ মথজক ; ওরো প্রজতযক মরসুজমই আজস। একজিলো 
খোওয়ো, আর ; হোিবরজত কোি করোর িনয ; ওরকম কজতো কজতো 
অজনক মমজয়-মোনুষ , কোি করজত আজস, দজল দজল আজস ওরো। 
আমোজদর গ্রোজমই শুধু নয় , আরও বিন্ গোোঁজয়ও র্োয়। আফর 
রুইিোর সময়, ধোন কোিোর সময়, ধোন ঝো োর  

সময়ও ওরো আজস। আিই পরন্ত মিলোয়, তখন আকোশিো িোতোস 
মদোলোয় কজতো রে ছ োজচ্ছ! িুধিী মোে মছজ  উেজছ, মোজের কোদো 
িজলই হোত পো ধুজচ্ছ, আর বেক মসই-সময়জতই, সোজপ মকজিজছ 
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ওজক। দূজরর মোজের সিোই মদৌজ  এল, বকন্তু সব্বোই চুপচোপ – 
এজকিোজরই বনঃশে বনস্তব্ধ। সোহোজর্যর হোত িোব জয় মদিোরও মকউ 
মনই। মক শুনজি কোন্নো, মক শুনজি বচৎকোর! বিস্তীিি মোে িুজ  
িইজছ শুনশোন অসহোয় িোতোস। মকোথোয় মোে, আর, মকোথোয় িো, 
মোবলক িোিু! ওরোই, সিোই বমজল মকোজনো রকজম স জক তুলল। 
হোসপোতোজল বনজত বনজতই, পজথই মুজখ গোোঁিলো উেজত লোগজলো। 
িুধিীর শরীরিো বিজষ নীলজচ হজয়; েোিো হজয় মগল। ওজদর মজধযই 
একবি িউ ; কোন্নোর সুজর িজল উেল,– " ওজর িোবল, মিযোবত, 
সরলো– িুধিী আর নোই-মর; িুধিী আর নোই।" দূজর শহজরর 
িোবতগুজলো জ্বলজছ, আর, ওজদর চোরপোজশ বিজর রজয়জছ রোবত্রর 
অন্ধকোর। ওরো সিোই সকোজলর অজপিো করজত লোগজলো। রোবত্তর 
হজয়জছ তখন। মকউ মকউ ঢুলজত লোগজলো। তখন মরল  ইবস্টশজনর 
পোজশ,....ওরো। 

তখনও রোবত্র কোিজত, মিোর 

হজত , অ.......মন........ক....... 

মদ........রী....... আবম লোস্ট মলোকোজল সজিমোত্র মনজমবছ, আর 
একিো মরলগোব র আজলোয়, আবম ঐ কোদোমোবি মোখো  
মোনুষগুজলোজক মদখলোম। মদখবছ পোজয়র নীজচর প্লোিফমিিো কোোঁপজছ। 
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আর, মদখলোম িুধিীর বনথর স্পন্দনহীন কোদোমোখো শরীরিোজক। 
ওজদর মজধযই একিজনর কোন্নোর বিলোপ মথজকই িোনলোম ; 
িউবিজক সোজপ কোমজ জছ, এিং , িউবির নোম িুধিী। িোিুজক 
খিরিো বদজত বতনিন বগজয়বছল,িোিু আজসবন; শুধু রোজতর 
মখোরোবকিো বদজয়বছল। আর, আবম কবি অবমতোি, সম্বধিনো সিো 
মথজক দু- পজকি িবতি সুনোম িজর বনজয় এজস; বেক একিো হিোং 
িিোং কজর; ধীরগবতজত  মোলগোব  চজল র্োওয়োর শজের মজতোই ; 
ধীজর ধীজর প্লোিফমি ধজর, িোব  বফজর এজসবছলোম.... 

খিজরর কোগজির অসমোপ্ত খিজরর মজতোই মথজক মগল, 

িুধিী, আর.... 
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আমোজদর ওজয়িসোইি িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন 
বদজত মর্োগোজর্োগ করুন। বিবিি করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইি www.netphoring.com এ... 

 

মনি ফব ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন 
netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর উজল্লখ 
করুন মনি ফব ং ব্লগ। 

 

 

মনি ফব ং এর প্রবতবি সংখযো প জত বক্লক করুন মনি 
ফব ং এর ওজয়িসোইি www.netphoring.com এ। 

 

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

মেহো রোয় 

 

িনু্ধ তুবম, হৃদজয় মমোর থোকজি আিীিন, 

সুখ দুঃখ সিবকছুজতই পোজশ মথজকো এিোই মতো চোয় মন। 

 

িনু্ধ মোজন বচরসোথী মোন অবিমোজনর ির 

িনু্ধত্ব নো থোকজল মকজনোই িো আোঁবখিজলর ির? 

 

িোজলোিোসোর অপর নোম িনু্ধত্ব,তোই বক! 

র্বদ তোই হয় তোহজল আজদৌ পোথিকয িো বক? 

 

িনু্ধ মহোক িো শত্রু,উপকোর করুক িো অপকোর, 

মিোলো র্োয় নো কোউজকই, কোরি মস এক অপরূপ অঙ্গীকোর। 
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িনু্ধ হোসোয়, িনু্ধ কোোঁদোয়, িনু্ধর িনয িীিজন িয়, 

তোহজল িজলো িনু্ধ ছো ো কীিোজি িোোঁচো র্োয়? 

 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০২  

মনতোবি মোজন 

বশিব্রত গুহ 

 
মনতোবি মোজন এক আজপোষহীন ল োই, 

পরোধীনতো র শৃঙ্খল বছন্ন কজর মদশজক মুত করো চোই। 
মনতোবি মোজন এক িীরত্ব এর ইবতকথো, 
মনতোবি মোজন অসীম সোহবসকতো। 

মনতোবি মোজন মদজশর প্রবত িোজলোিোসো, 
মকোবি মকোবি িোরতিোসীর আশো ও িরসো। 
মনতোবি মোজন ইস্পোত কবেন মোনবসকতো, 

মনতোবি মোজন মৃতযজক িয় করোর এক রূপকথো। 
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কোিযময় 
অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি) 

 

বঝবরবঝবর িবরষি 

মধুর শ্রোিি, 

বনজমজষ শীতল হজলো 

আমোর এ মন। 

প্রিোজত এ িোবরধোরো 

কবিতো মর্ন ; 

ক্লোন্ত নগর হল 

সিীি মর্ন । 

মমজিরো আকোশিোজক 

মরজখজছ ঢোবক, 

গরজি িরজষ, 

কিু মদয় মস ফোোঁবক... 
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িরজষ র্খন মমি 

লোজগ মর্ িোজলো, 

শ্রোিি- কবিতো মন 

কজরজছ আজলো ।। 
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মমৌসুমী দত্ত 
 

অজনকগুজলো বদন মপবরজয় মগল,বকন্তু মতোমোর সোজঙ্গ আমোর আর 
মদখো হল নো। 

মতোমোর মজন আজছ! আমোজদর প্রথম আলোজপর মসই বদনবির কথো? 
মপৌজষর এক মরৌযঝলমজল সকোজল আমোজদর িবিজকর 

আলোপচোবরতো, 
আমোজক মতোমোর অজনক কোজছ বনজয় বগজয়বছল। বেক মর্ন িসন্ত 

আসজি আসজি রি!! 
মদখজত মদখজত মপবরজয় মগল অজনকগুজলো বদন। 

মতোমোর কথো, আমোর হৃদয়জক, পরোস্ত কজরজছ িোরিোর। 
মতোমোর আলজতো মছোোঁয়ো, আমোর শরীরজক এজকিোজর,গ্রীষ্মকোলীন 

দুপুজর পবরিত কজরজছ! 
গ্রীজষ্মর চরম দোিদোজহ মচৌঁবচর কজরজছ আমোর হৃদয়! 

আমোর শরীজরর প্রবতবি মকোজষ প্রিোবহত হজয়জছ গ্রীষ্মকোলীন 
তোপ!আমোর েোন্ডো হজয় আসো শরীজর উষ্ণতো বদজয়জছো তুবম! 

 
আবম বিিজত মচজয়বছলোম, িোজলোিোসোর িষিোয়!মদখজত মদখজত 

আষোঢ় এজলো, 
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মতোমোর বমজথয মপ্রজমর িৃবষ্ট, বিবিজয় একসো কজরজছ আমোয়। 
আগমন িবিজয়জছ ঋতু-রোিী িষিোর!! 

শ্রোিনও এজলো! বদন রোত অজঝোর ধোরোয় বিবিজয় বদজয় মগল, 
িোজলোিোসোয় আসত হৃদয়খোবন!িষিোর িজল ধুজয় বনজয় মগল সিিুকু। 

এমনবক মতোমোর িজলোিোসোও। 
 

িষিো ি  বপ্রয় বছল আমোর! 
বকন্তু আি ি  িয় পোই, হযোোঁ িৃবষ্টজক আি ি  িয় পোই আবম। 

মকন িোজনো? 
মতোমোর বমজথয মপ্রজমর িৃবষ্টর প্রবতবি মফোোঁিো, িষিোর িল হজয়, 

িোবসজয় বনজয় মগজছ, মতোমোয়। 
তজি আশ্চর্ি বক িোজনো? 

িষিোর িজল সিিো মিজস মগজলও, ধুজয় র্োয়বন মতোমোর নোম,মতোমোর 
ছবি!! র্ো মখোদোই করো আজছ আমোর হৃদজয়র মবিজকোেোয়। 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০২  

ধোরোিোবহক গল্প- 

অন্তরোজল 

আখতোবর খোতুন 

পিি-৩ 

 

হই হুল্লর হোবস-তোমোশো এই কজর কজলজি বতনিো িছর মর্ বক 
কজর মকজি মগল মকউ মির মপল নো। কজলজি ফোইনোল পরীিো 
বদজয় এখন দুিজনই িজর মিোজস । মর্ন সময় পোর হজচ্ছ নো 
মরিোজের অজপিোয় বদন গুনজছ। মিশ বকছু বদন পর সুিোষ মফোন 
কজর িলজলো সীমো িোউজন র্োবি অজনকবদন মতোর সজঙ্গ মদখো 
হয়বন।সীমোও আগ্রহ সহকোজর িলজলো চল আবম ও িোব জত িজস 
মিোর হজয় মগলোম। তোরো দুিন দুিজনর সজঙ্গ মদখো করোর উজেজশয 
মিবরজয় প জলো। সীমো মফোন কজর িলজলো সুিোষ স্টযোজন্ড থোকবি  
আবম চজল আসবছ। সীমোর আসজত মদবর মদজখ সুিোষ মফোন 
করজলো বকজর সীমো এজতো মদরী মকন মমকআপ করো হয়বন। সীমো 
হোবসর ছজল মরজগ িলজলো সিসময় তুই একই রকম কথো িবলস 
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নো মতো। সুিোষ িলজলো আহো মর আমোর সীমো রোনী রোগ কবরস নো 
তো োতোব  আয়। 

  সীমো এিং সুিোষ দুিজনই িোউজন মপৌঁছোজলো। সীমো িলজলো 
সুিোষ চল মকোথোও িসো র্োক সুিোষ িলজলো হযোোঁ চল ওই মর্ 
বিবচত্রো মোজকিজির ওই খোজন একিো কবফশপ আজছ। কবফ শজপ 
িজস দুিজনর মজধয অজনজক গল্প হজলো। মশষ মুহূজতি সীমো কবফজত 
চুমুক বদজত বগজয় িলজলো সুিোষ মতোজক একিো কথো িলজিো তুই 
সবতয কজর িলবি। সুিোষ িলজলো আচ্ছো মতোজক কখজনো মকোজনো 
কথো বমথযো িজলবছ?সীমো িলজলো তো হয়জতো নো। সীমো িলজলো 
সুিোষ আমোর মচোজখর উপর মচোখ মরজখ িলজতো তুই কোউজক 
িোজলোিোবসস। সুিোষ বখল বখবলজয় মহজস িলজলো তুই বক পোগল 
হজয়বছস। মতোর মজতো একিো িোন্ধিী থোকজত কোউজক িোজলোিোসোর 
বক প্রজয়োিন। এই মতো বিন্দোস আবছ। সুিোষ সীমোজক িলজলো 
আচ্ছো তুই কোউজক িোজলোিোবসস সীমো িলজলো আবম র্বদ কোউজক 
িোজলোিোবস মতোর আপবত্ত আজছ? সুিোষ িলজলো দূর আপবত্ত মকন 
থোকজি। সুিোষ আিোর িলজলো সীমো মক মসই িোগযিোনবি ? সীমো 
িলজলো দূর পোগলো আবম িোজলোিোসজিো আর তুই িোনিীনো এিো 
কখজনো হয়। তোরো এজক অপরজক িোজলোিোসজলও মকউ কোউজক 
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প্রকোশ করজলো নো। সুিোষ িোিজলো সীমো র্বদ একিোর মুখ ফুজি 
িজল, এবদজক সীমোও িোিজছ সুিোষ র্বদ একিোর িজল। এবদজক 
বিকোল িো িবনজয় আসজছ সূর্ি ডুিু ডুিু দুিজনই বনজির িোিনোয় 
বিজিোর। সুিোষ আচমকো িজল উেজলো এই পোগলী িোব  র্োবি নো। 
সীমোও িলজলো হযোোঁ চল চল অজনক মদবর হজয় মগল। তোরো দুিজনর 
িোব  বফরজলো আর মকোজনো কথো মনই। দুবদন পজর সীমো মফোন 
করজলো সুিোষ িলজলো হযোোঁজর সীমো িল। সীমো িলজলো বক িলজিো 
মতোর খির বনজত মফোন করলোম তুই িোজলো আবছস মতো। সুিোষ 
হোল্কো শজে িলজলো হযোোঁ িোজলো আবছ। সীমো আিোর িলজলো মস বদজন 
কবফশজপ র্োওয়োিো আমোজদর সৃ্মবত হজয় থোকজি তোই নো সুিোষ, 
সুিোষ আিোর হোল্কো শজে িলজলো হযোোঁ। তোর পর মুহূজতিই সুিোষ 
িলজলো সীমো আবম িযস্ত আবছ পজর কথো হজি। (চলজি) 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 

 

১. বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ তনি তুলয কদোচন । 

স্বজদজশ পূিযজত রোিো বিদ্বোন্ সিিত্র পূিযজত ।। 

 

অনুিোদ -  

বিদ্বোন িযবত আর রোিোর মজধয তুলনো করো উবচত নয় । 

রোিো মকিলমোত্র স্বজদজশই পূবিত হন বকন্তু বিদ্বোন িযবত সিিত্র 
পূবিত হন । 

 

২. রূপজর্ৌিনসম্পন্নো বিশোলকুলসম্ভিো: । 

বিদযোহীনো ন মশোিজন্ত বনগিন্ধো ইি বকংশুকো ।। 
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অনুিোদ -  

(মর্ র্তই) রূপ-মর্ৌিন সম্পন্ন মহোক, বিশোলিংজশ িোত মহোক নো 
মকন! 

বিদযোহীন হজল বনগিন্ধ বকংশুক(পলোশ) ফুজলর নযোয় মশোিো িধিন 
কজর নো । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০২  

 

মনি ফব ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর 
উজল্লখ করুন মনি ফব ং ব্লগ। 

 

 

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

কবিতো পোেোন। 

 

মনি ফব ং পূজিো সংখযোর িনয মলখো পোেোজনোর 
মশষ বদন ১৩ই মসজেম্বর। পূজিো সংখযো উজল্লখ 
কজর পোবেজয় বদন আপনোর মলখো। 
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আবমও নোরী 

নোবহদো 

 

বশবিত মোনুষ অবধকতর কম কথো িজল, আর মুখিরো মসিোজি িোজি 
দুিিলতো। 

বশবিত িলজত আবম কোগজি, কলজম সোবিিবফজকি প্রোপ্তজদর 
মিোঝোবচ্ছ নো, র্োজদর পোবরিোবরক, সোমোবিক, মোনবসক এিং 
িুবিিৃবত্তক মূলযজিোধ রজয়জছ প্রকৃতপজে তোরোই বশবিত। 

িতিমোন সমোজি বশবিত শেবি নোরীর িনয অবিশোপ সরূপ। 
নোরীরো বশবিত হজল িোগ্রতবচত্ত নয়, তোজদর হজত হজি বিনয়ী, 
অনযোজয়র প্রবতিোদ করো নোরীর কমি নয়। 

সংসোজর নোরীজদর অজনক রূপ কখনও মস মো, কখনও মস মিোন, 
কখনও মস মিোঁজচ থোকোর একমোত্র অিলম্বন, বকন্তু মস মর্ রূপক 
মহোক নো মকজনো, পুরুষ-শোবসত সিয িগৎ এ মস মকিলই নোরী। 

নোরীর ধমি শুধুমোত্র অজনযর অধীজন মথজক আিীিন বনজির 
আত্মসম্মোন বিসিিন মদওয়ো। 
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র্বদও িতিমোজন নোরীরো স্বোধীনজচতো মজনোিোি বনজয় এবগজয় চজলজছ, 
বকন্তু মসই স্বোধীনতোজক বিকৃতরূপ বদজচ্ছ বকছু সমোিপবতজদর দল। 

 

মোনুষ একিোর মজর, আর নোরী তোর িীিজনর প্রজতযকিো সফলতোর 
আজগ িজ ো স্বোদ কজর মজর, সফলতোর পজর হয় তোর পুনরুত্থোন। 

সফলতোই মশষ কথো নয়, সফলতো তোর মুবতপিও নয়, সফলতো 
তোর আত্মমর্িোদোর চোবিকোবে, কোরি এই সফলতোই তোজক বচবনজয় 
মদয় মোনুষরূপী অমোনুষগুজলোজক, র্োরো নোরীর গজিি িন্ম বনজয়ও 
বনজির মপৌরষজরোধ িোগ্রত করজত নোরীজক অসম্মোন কজর। 
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সজম্মোবহত 

ইমোনুজয়ল হক 

 

আপজনর সন্ধোজন পথভ্রষ্ট বনরুজেশ মুসোবফর 

হোবরজয় মগবছ অিোজন্তই অজচনো বিজ । 

মুসোবফর কোলও বছলোম আিও আবছ 

তজি আপনজক নয়, বনজিজক খুোঁিবছ আি! 

প্রজেরো উোঁবক মদয়, বকবঞ্চৎ উপহোসও কজর, 

এই অিোনো অদু্ভত সফজরর রহসয িোনজত চোয় 

বক িোদুজত সজম্মোবহত কজর মরজখজছ আমোয়? 

 

পৃষ্ঠো উজে নি-অধযোজয় পোব  বদজয়বছ িজি, 

ইবতহোস রচনোর শুি সূচনো হজয়ও মগজছ প্রোয়। 

সি িুজল নতুন কজর িীিনতরী চোলোজনোর মচষ্টো 

বকন্তু মতোর িোদুর সজম্মোহজনর মনশোয় আবম আসত! 
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মোয়োিী মচোখদুবির চোহবনজত মলখো নো-িলো মপ্রম-কোবহনী, 

বনষ্পোপ মজনর উৎকণ্ঠোিরো রংতুবলজত অবিত বশল্পছবি 

অদৃশয অবিনোশয মোয়োিোজল বকিোজি সজম্মোবহত কজরজছ আমোয়? 

 

হৃদয় মমোহনোয় অজনক মনমোবঝর মদখোও বমজলজছ 

হয়জতো তোরোও বহরো-মুজতো-রজের মজতোই অমুলয। 

বকন্তু আবম মর্ পরশ পোথজরর সজম্মোহজন আবিষ্ট  

র্োর মছোোঁয়োয় আোঁধোর মপবরজয় আজলোর আলোপন, 

িীিন্ত-অবিজত দগ্ধ স্পন্দজন প্রোি বফজর পোওয়ো! 

শুধু বক আবম? তুই ও মতো সজম্মোবহত মসই িোদুজত- 

িগত মথজক লুবকজয়বছস তো, নোবক বনজির মথজক? 

 

মতোর রুহু-রহসযময়ী অনুিূবত আমোর হৃদয় অনুিজি শোবমল। 

সৃ্মবতর সুগন্ধীজত বমজশ অদময রহসয হজত চোই, 
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পোরবি বক তুই? একবি িোর এজস- 

শ্বোশত িন্ধজনর মোয়োিোজলর সজম্মোবহত ঝিিোয় বেগ্ধ 

নীরি- শোন্তবনযোয় িুম পোব জয় বদজত, সজম্মোহনী িোদুজত!! 
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শুিদীপ 

 

মধোোঁয়োগুজলো আি বিষোত হজয় দোোঁব জয়জছ এই সমোজির কূিনীবতর 
প্রিোজি িোতোজস মজতো মিজস মি োজচ্ছ অপরোজধর মূল উজেশয 
গুজলো, শোবস্ত মদিোর মচোখবি আি কোজলো কোপজ  িোধো কোন্নোর ধোরো 
গুবল পজর চলজছ িৃবষ্টর মজতো হজয় রোজতর কোজলো অন্ধকোরবি আি 
খুি িয়োনজক রূপোন্তর হজয় উজেজছ বকছু মোনুষ-রূপী রোিজির 
রোিজত্ব ।  

 

কোিজি আধোর অিশযই আসজি অপরোধীজদর শোজয়স্তো করো মসই 
বদনবি মচোজখ িল মুছজি ফুিজি হোবস মুজখ বমথযোচোজরর মতো অজনক 
থোজক প্রিো বকন্তু মশষ বসিোন্তবি সতযবনষ্ঠ মহোরোিোর কথোজতই 
স্পষ্ট হয়। 
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অবমতোি মনু 

প্রিোতী সুজর, মক িোগোও মমোজর,  

ওজগো, মজনপ্রোজি িোজগ আশো।  

সকজলরই তজর, শুিকোমনোয়, ওজগো,  

িোগোজল মজন, অপরূপ িোজলোিোসো।  

শযোমলো গ ন ওজগো মমিিোলো,  

মকন ইবতউবত কর পুবিত মমিদজল,  

এস, িৃবষ্টধোরোর ছন্দ মদোলোয় মমজত।  

এ ধবরত্রী রজয়জছ আোঁচল মপজত। 

ওজগো, সুন্দরী ইলোশ্রী স্বিিগিিো, 

নি মসৌন্দজর্ির িনোনী প্রোন্তজর, 

মতোল ঝ , জ্বোলোও দোিোনল, 

আপন খুবশর মখয়োজল; অন্তজর। 
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এ িরো,আিি অতৃবপ্তর িন্ধজন, 

মদোলোও মদোলন ছজন্দ সকজলজর। 

অনীতো তন্দ্রোচ্ছন্ন মনোকোজশ, 

রে প্রকরজি;ইবতকো স্থবির, 

িজি িজি অতৃপ্ত িোেচুর, 

তশবল্পক দ্বিোিোজত,মন সুমধুর। 

মর্ৌন আজিজগ আজিজশর আশোয়, 

পোহোব  ঝিিধোরো দ্রুতলজয় অবিসোজর র্োয়। 

মর্ৌিনচ্ছল নদী িলধোরো বতয়োসোয়, 

বমলনচ্ছজল প্রবতিোয় অধীর, 

কোমনো িোসনোয়;মমোহনোয় বমলোয়। 

মর্ৌনতোয়; মখোোঁি তুবম বনরন্তর, 

আনজন্দর মুবতর আস্বস্ত আশ্বোস।
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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বনজিদজন- নোজিস মোহমুদ 
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কোরি 

ছন্দনীল 
 

মতোমোর িোজলোিোসোর কোরি হজত চোই, 

তোই মতোমোর বদজক হোত িো োই। 

মতোমোর দুঃখ মমোছোর কোরি হজত চোই, 

তোই মতোমোর মচোজখর িজল আমোর ির সোিোই। 

 

িলিরি  

নোজিস মোহমুদ  
বিবধ তুবম িৃবষ্ট দোও , মহোক অজঝোর ধোরোয় িৃবষ্ট স্খলন  

নয়জতো আমোয় শবত দোও , িন্ধ মহোক প্রবতরোজত মচোজখর মকোজির 
িল িরি।। 
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নীবতকথো 

বনজিদজন- অবনজমষ পবিত 

 

আি বনজিজক আবম সুখী িোিী  

কোরি স্বপ্ন িোঙ্গজত নয় স্বপ্ন মদখোজত আবম বশজখ মগবছ। 
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পোেজকর মতোমত মনপজথয- 

 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোগজছ মনি ফব ং, 
আরও বক বিিোগ চোন, মমইল করুন আমোজদর 
netphoring@gmail.com এ সম্পোদকীয় প্রসজঙ্গ মতোমত 
িোনোজত মমইল করুন sealbikram9@gmail.com এ। মহোয়োিস 
আপ করজত পোজরন এই নম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপনোজদর মতোমতই আমোজদর চলোর পজথর অনুজপ্ররিো, িোনোন 
আপনোর অবিজর্োগও। 
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পোজয় পোজয় ১০২ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনি 
ফব ং-এর। মকমন লোগজছ আমোজদর প্রবতবি 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 ইজচ্ছ 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 ফরমযোজি পোেোজিন। 

Whats app No- 7501403002 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০২  
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 ফুজল ফুজল... 

Camera-man of the week 

সোয়বিতো সরকোর 
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পুনশ্চ 
প্রবতিোরই নতুন চমক বনজয় আসজি মনিফব ং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো, 
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনবদ্বিধোয়। ছ ো, 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 বলি 

https://facebook.com/netphoring   
 

 

 

              ।।সমোপ্ত।। 

mailto:netphoring@gmail.com
https://facebook.com/netphoring

