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- সঞ্জয় মসোম, সুিীর সরকোর, অবদবি বিশ্বোস, অবমিোি 
দত্ত, শরীফ আহজমদ, তিমুর খোন, সপ্তবষি িবিক, সোহোনুর হক, 
িোহোঙ্গীর মহোজসন, সোয়নী ম োষ, পোবখর িোসো, আখিোবর খোিুন, 
মকৌবশক পোল, বিক্রম শীল, সোয়বিকো, অবিবিি বমস্ত্রী, মমৌসুবম দত্ত, 
শোহীন ইমবিয়োি, পবল ম োষ, সুমন দোস, ডঃ রমলো 
মুখোিিী(িযোনোিিী), সোবিনো খোিুন শোহ, ডোঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি, বিপোশো 
রোয়, প্রজসনবিৎ রোয়, ইমোনুজয়ল হক, আগুনপোবখ, নোজিস মোহমুদ, 
িপনকোবি মুখোবিি, নোবহদো, নীিো কবি, ছবি  ধর, মযূ়খ িযোনোিিী, 
ইনসোন আবল, িগিিী দোস, মরিুলো পোরবিন, হুমোযূ়ন কিীর, রুমোনো 
সুলিোনো(রং), সময়ীিো ম োষ, অবনজমষ পবিি, ,অরুি কুমোর 
চক্রিিিী, বিবহর আলম, নীড় বিনু্দ িমিন, সোয়বিিো সরকোর এিং 
আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিিিী, দীপজিযোবি গোঙু্গবল, বিয়োউল হক। 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০০  

ফবড়ং কথো 
 
পোজয় পোজয় মনট ফবড়ং মপৌঁজছ মগল ১০০ সংখযোয়। আমোজদর 
আপোমর মলখক-জলবখকো ও পোঠক-পোবঠকোজদর িোজলোিোসো, সমথিন 
ছোড়ো র্ো কখজনোই সম্ভিপর বছল নো। মসই সোজথ আি আগস্ট মোজসর 
প্রথম রবিিোর অথিোৎ আি শুি িনু্ধত্ব বদিস। সকজলর সোজথ মনট 
ফবড়ং এর িনু্ধত্বপূিি সহোিস্থোন মর্ন সিিদো এিোজিই িিোয় থোজক 
আিজকর এই শুি বদজন এটোই আমোজদর অনযিম চোওয়ো। সকজল 
পোজশ থোকুন এিোজিই র্োজি মনট ফবড়ং এবগজয় র্োয় আগোমীর পথ 
ধজর। সংখযো ১০০ মি এজকিোজর নিুন আবঙ্গজক মনট ফবড়ং এজস 
ধরো বদল আপনোজদর সিোর কোজছ। িোই আপনোর মকমন লোগজলো 
মনট ফবড়ং এর এই নিিম রূপ িোনোজি িুলজিন নো। স্থোনোিোজি 
সকজলর মলখো হয়জিো এই সংখযোয় প্রকোশ করো মগল নো। মসইসি 
মলখোগুজলো পর্িোয়ক্রজম আগোমী সংখযো মথজক প্রকোশ করো হজি। 
মর্জকোজনো িুলত্রুবট ক্ষমোসুন্দর দৃবিিবঙ্গজি মদখজিন এই প্রোথিনো 
রইজলো। সকজল িোজলো থোকুন, সুস্থ থোকুন। 
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মলোকোলয় 
সঞ্জয় মসোম 

 
মিোমোজক মদখজল র্জিোটো মপ্রম আজস 

মিোমোর গজন্ধ আজস িোরজচজয় মিবশ 

 

মিোমোজক িোিজল আরও অজনক মিবশ 

মপ্রম এজস র্োয় 

 

মকন এমন হয় আবম িোবন নো 

মর্মন মচোখ িুিজল অজনক 

              িোজলো মদবখ মিোমোজক 

 

মলোকোলজয় থোবক একলো হই 

মিজছ বনই তন:শব্দ্য 

মিোমোজক িুলজি পোরবছ? 
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গদোধজরর পোজড় পোজড় মর 

সুিীর সরকোর 

 
িলোিূবমজি গো মডোিোজনো অনি মবহষ 

মুজছ র্োওয়ো পোজয়র ছোপ  ুঙুর হজয় িোজি 

ব্রহ্মপুজের িজল আবম বমবশজয় বদজয়বছ মচোজখর 

                                                 িল 

গদোধজরর পোজড় পোজড় মস এক িীিন বছল! 

লোউজখোয়োর বিল মথজক িোিোস 

                                 উজঠ আজস উঁচু বটলোয় 

বিনজশো িবলর দুগিোপুজিোর মদজশ ঝোঁক ঝোঁক 

                                           লোল বটয়ো 

কুমোর প্রমজথশচন্দ্র িোবড় বফরজছন 

রোনী সজরোিিোলো নোমজ োষো শুনজছন 

আসোরীকোবন্দ মথজক মলোকমুজখোশ বনজয়  
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                             আসজছন নীহোর িডু়য়ো 

আর আনোরস মিোঝোই মনৌজকোগুবলর বদজক  

                          িোবকজয় আজছ িংিোহোদুর 

রূপসীর িবমদোর সোরোরোি ধজর গোন শুনজলন 

হোবিকযোজের ফবন্দ মোহুজিরো সোরোরোি িুজড় 

                                           মকিল নোচজলন 

িনু্দক ও মদোিরো বনজয় 

হোবি ও হোিিোবল বনজয় 

মমলো ও মজহোৎসি বনজয় 

অসোমোনয এক রূপকথোর িীিন কোবটজয় মগজলন 

                                      লোলবি রোিো 

এখন টোনো িৃবি বগজল খোয় মগৌরীপুজরর হোট 

রোিিোড়ীর পুজরোন মদয়োজল মসিোর ঝুবলজয়                                              
রোজখন কুমোর শযমজলশ 

বনশো রোইজি সোবরন্দো িোিোন বসিোনন্দ 
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কোবঠজ োল কোঁজধ গোনিোবড়র বদজক ছুটজি থোজক 

                                              িসি মোলী 

হোবিমোহুজির গোন বনজয়ই মিো অবিমোন িুলজি 

                                           হজয়বছল িোজক 

চোপো হোবসর পোজশ মসোনোর বপকদোবন 

িনপজদর প্রবিবট গজের মিির  ুজক পজড় 

                                                  গোন- 

'ও মমোর সোবরন হোবির মোহুি মর 

মমোক ছোবড়য়ো মকমজন র্োইজিন হস্তীর বশকোজর' 

পোপী ও পোগজলর মি আবম মসই সৃ্মবিকোির 

                                শহজর  ুজর মিড়োই 

মহজস ওজঠ বিবি ধোজনর খই 

মথোপো মথোপো কোবশয়োর ফুল 

হোজট হোজট বিজকোজি থোকো শোলী ধোজনর 

                                          বচড়ো 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০০  

আবম অজন্ধর মিন বলপ্ত হজি থোবক বিলুপ্ত এক 

                                         সমজয়র সোজথ 

আর কুয়োশোয় ম জক র্োয় প্রিোপ বসং-এর  

                                             সমোবধ 

আর হোবির দোঁজির মসই বচরুিী বদজয় িুবম চুল 

                                        আঁচড়োজি থোজকো 
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এই িজে 

অবদবি বিশ্বোস 

 
িুবম িেোিজর নও বিশ্বোসী,  

আবম মিো চোই,  

প্রবি িনজমই বফজর আবস।  

এক এক কজর প্রোয় িছর পঁবচশ, 

মগোপন মজনর মকোজন, 

িুবম এখজনো রজয়জছো অহবনিশ। 

িুবম চজল মগজছো,  

িকুল বিছোজনো পজথ,  

েজয়োদশী মমজয়বট িজস বনিিজনজি, 

িকুল ফুজলর মোলো মগঁজথ র্োয়। 

মিোজঝ নো মস বপ্রয়র গজল মদজি বক উপোয়। 

রোজি র্খন মচোজখ  ুজমর মনশো, 
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আঁধোজর মস মদজখ সিুজির বদশো।  

মকজট মগজছ িছর পঁবচশ প্রোয়, 

দু’িজন বমজলজছ আিোর িোজলোিোসোয়। 

আর িকুল নয়, 

িোঁধজি িোজলোিোসোর মিোজড়, 

দু’িনোয় িোঁধো থোকুক মপ্রম িোহু মডোজর। 

পর িজে নয়, 

এিজেই বমবটজয় মদি অিৃপ্ত িোজলোিোসো। 

এিজেই কবি হজয়,  

বমটোি মজনর সকল আশো।। 
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মিোমোজক িোজলোজিজস 

 অবমিোি দত্ত 

 
এিোজিও বক বফজর আসো র্োয়! 

মখলনোিোবট মখলো; কোঁহো িক্ চজল! 

গোমছোয় শোড়ী পড়ো থোজকনোজকো গোজয়। 

মদয়োজলর সংসোর, পোজশর মদয়োজল বশশু কোঁজদ, 

মুখ বফজর কিকোল আর; শুজয় থোকো র্োয়! 

পুরোিন সূজর্িোদয় সূর্িোজস্তর বিিিি ছবি, 

িক্ষোকোজশ মিজগ ওজঠ আিও মরোহকোল, 

দূজরর আকোশটোজি মগোধূবলর রঙ,  

ছোই রঙো আকোশটো িুবঝ িোজির থোলোয়। 

সুিিিো; বকিোজি ডুজি র্োওয়ো র্োয় মদজখছ! 

অসমোন পিিিমোলোয় ফসিো হয়বন আকোশ, 

তিপ্লবিক সুর িোজগ বিহঙ্গ সঙ্গীজি। 
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কি রু্গ এিোজি বনদোরুি জ্বোলোয়, 

িুবমই িল, আর কিকোল কজিো রু্গ! 

পোশোপোবশ পোশ বফজর, শুজয় থোকো র্োয়! 

লক্ষ্মীবট আজিশ কোটোও, চল, ওঠ, 

মদজখ আবস, কোর মর্ন অিুক্ত বশশু কোঁজদ, 

বনদোরুি দোবরজরর কু্ষধোর জ্বোলোয়। 

এ মর্, মনুষয বশশুরই সুিীব্র আওয়োি! 
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উইলস মনবি কোট 

শরীফ আহজমদ 

 

অবফস মথজক মিবরজয় এমবি মরোড মচৌরোস্তোয় দোঁবড়জয় আজছ নীল। 
সোজড় আটটো মিজি মগজছ। ওলো উজির বকচু্ছ মনই। সজন্ধয মথজকই 
বঝরবঝর িৃবি। কোবল বপবল টযোবি মপজলই হজলো। অবফস মথজক 
ফ্ল্যোজটর দুরত্ব চোর বকজলোবমটোজরর মিবশ নয়। বকন্তু হুট কজর ঝজড়ো 
িৃবি এজলই সিিনোশ নইজল বদবি বচনো িোদোম বচবিজয় বচবিজয় পোজয় 
মহঁজটই র্োওয়ো র্োয়। আি বরস্ক মনয়ো র্োজিনো। পজকজট বিবরশ হোিোর 
টোকো অবফস বিবডং সংলগ্ন কযোশ মমবশন মথজক উবঠজয় বনজয়জছ নীল। 
ফ্ল্যোজটর িোড়ো বদজি হজি। এই িৃবি মিিো অন্ধকোর সন্ধযোয় পোজয় 
মহঁজট মর্জি চোইজল বছচজক মচোজরর খপ্পজর পড়োর র্জথি সম্ভোিনো। 
ফল কোটো ছুবর গলোয় লোবগজয় বদবি টোকোগুজলো বনজয় র্োজি। নীল 
িোরিোর স্মোটিজফোজন কযোজির এপ বরজেশ কজর র্োজচ্ছ। কপোল খোরোপ 
আি। আশপোজশ একবটও টযোবি মনই।  

পজকট হোিজড় মিঁজচ র্োওয়ো মশষ বসগোজরট মুজখ বদল নীল। চোর 
পোঁচজট কোবঠ খরচ কজর মশষ পর্িি বসগোজরট জ্বোলোজনো মগল। ঠোন্ডো 
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িোিোস িইজছ। ধঁুয়োর বরং িোনোজি িোনোজি ফ্ল্যোজট বকিোজি র্োওয়ো 
র্োয় িোিবছল নীল। হঠোৎ মপছন মথজক একবট হলুদ-কোজলো টযোবি 
এজস দোঁড়োজলো।  

"- কোহো র্োজয়জঙ্গ সযোর?"  

ড্রোইিোজরর কথোর উত্তর বদজি বদজি মপছজনর দরিো খুজল লোবফজয় 
উবঠ পড়জলো নীল। িয় একটোই র্বদ ড্রোইিোর রোবি নো হয়! এি 
কম দুরত্ব িোই একশ টোকোর মিিজরই িোড়ো। প্রোয়ই টযোবিওয়োলোরো 
মর্জি চোয়নো আর িৃবির সন্ধযোয় লম্বো বিপ পোওয়োর মলোি মিো 
আজছই। র্োকজগ, নীলজক বনরোশ হজি হজলো নো। 

"বসলিোর স্টোর এপোটিজমন্ট" 

বিহোরী ড্রোইিোর হযোঁ সযোর িজল বমটোর অন কজর গোবড় ছুবটজয় বদল 
এমবি মরোজডর চওড়ো রোস্তোয়। বসজট িজস ডযোস মিোজডির উপর 
লোগোজনো আয়নোয় ড্রোইিোজরর মূখ মদখজলো নীল। কোঁচোপোকো দোঁবড়, 
মখজট খোওয়ো মোনুজষর ক্লোি মচহোরো। মকন িোবন ড্রোইিোরজক মচনো 
মচনো মজন হজচ্ছ। এজক মকোথোও মদজখজছ নীল বকন্তু মজন করজি 
পোরজছ নো। বিজেস করজি বগজয়ও করজলো নো। সম্ভিি ভ্রম। অথিো 
হয়জিো অনয মকোজনো খোজন এই ড্রোইিোজরর সজঙ্গ আজগও মদখো 
হজয়জছ। সোধোরি িযোপোর। 
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অিি সত্তর বকজলোবমটোর গবিজিজগ চলজছ পুরজনো বদজনর অম্বোসোডোর  
র্ো এই শহজর কোজলো হলুদ রং কজর টযোবি িোবনজয় মফজলজছ 
এখোনকোর মলোকরো। এক বকজলোবমটোরও র্োওয়ো হয়বন, মহোজদি 
ধোিোর সোমজন দোঁবড়জয় থোকো একবট মমজয় হোি মদখোজলো। ড্রোইিোর 
কজষ ব্রযোক করজলো। িৃবির সন্ধযোয় বিপজদ পজড়জছ মমজয়বট। দরিো 
খুজল বদল নীল। কোজলো বিন্স আর হলজদ রজঙর হোিকোটো বট-শোটি 
পরো মমজয়বট টযোবিজি উঠল। কোঁজধ িুজল আজছ লোল রজঙর িযোগ। 
মমজয়বট ড্রোইিোরজক িলজলো মস্টশজন র্োজি। মোজন আজগ নীল মনজম 
পড়জি িোরপর ড্রোইিোর মমজয়বটজক মস্টশজন ড্রপ করজি। নীল এক 
পলক মমজয়বটর বদজক িোবকজয় মদখজলো। কড়ো লোল রজঙর বলপবস্টক, 
 জনো মমকআপ আর মোসকোরো িৃবি মলজগ বকছুটো বিিিি হজয় মগজছ। 
িযোগ খুজল মমজয়বট রুমোল মির কজর মচোখ মুখ আলজিো আলজিো 
কজর মুছজি লোগজলো। নীল মচোখ িুিল। খুি  ুম পোজচ্ছ!  

সোমজনই িোবফক বসগনযোল। চোরজট রোস্তো এখোজন ক্রস কজর। গোবড়র 
হজনির ককিশ শজব্দ্ নীজলর মচোখ খুলজলো। মমজয়বট িযোগ মথজক 
বসগোজরট মির কজর ইিস্তি করজছ ধরোজি বক নো। নীল বনজিই মচন 
মস্মোকোর। িলজলো - 'জ্বোলোন, আমোজকও একবট বদন।' উইলস মনবি 
কোজটর পযোজকট এবগজয় বদল মমজয়বট। দুটোন বদজয় নীল িুঝজি পোরল 
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বসগোজরটবট খুি কড়ো। গলো সোফ কজর িোইজর মফজল বদল জ্বলি 
বসগোজরট। মমজয়বট িযোগ মথজক িজলর মিোিল মির কজর বদল। নীল 
আধো মিোিল িল মখল। মোথো  ুরজছ। খোবল মপজট বসগোজরট মখজল 
কখনও কখনও এমন হয়। বসগনযোল খুজল মগজছ। নীজলর খুি  ুম 
পোজচ্ছ। 

মফোন মিজিই র্োবচ্ছল। মচোখ খুজল নীল মদখল মোজয়র মফোন। উঠোজি 
উঠোজি মকজট মগল মফোন। এ কী! ও মিো বসলিোর স্টোর 
এপোটিজমজন্টর লবিজি িজস আজছ। সোরো শরীর  োজম বিজি মগজছ। 
বকচু্ছ মজন মনই। সোমজনর বরজসপশজন উবদি পরো দোজরোয়োন িজস 
আজছ।  বড় মদখল নীল। দশটো পজনজরো। দোজরোয়োনজক ইশোরো কজর 
ডোকজলো।  

- আবম কখন মথজক এখোজন িজস আবছ? 

- সযোর আপবন বড্রঙ্ক কজরবছজলন। টযোবি ড্রোইিোর আপনোজক আধ ুম 
অিস্থোয় নোবমজয় এজন এখোজন িবসজয় মগজছ। িলজলো শীঘ্রই বঠক হজয় 
র্োজিন। আবমও বডস্টোিি কবরবন। 

অদু্ভি! পজকজট হোি বদজয় মদখজলো বিবরশ হোিোর টোকো গোজয়ি। 
এখন সি িুঝজি পোরজছ নীল। বসগোজরট িো িজলর সজঙ্গ মনশোরিয 
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মমলোজনো বছল বনশ্চয়ই। ড্রোইিোর আর মমজয়বট বমজলই লুজট বনল 
এিগুজলো টোকো। 

- টযোবির নম্বর মদজখবছজল? বিজেস করজলো নীল। 

- নো সযোর, মখয়োল কবরবন। 

- হুম! 

- আপনোজক ফ্ল্যোজট মছজড় আসজিো? 

- নোহ, বলফট কল কজরো। 

বলফজটর মর্জি মর্জি নীল িোিজছ, বসগোজরট মছজড় বদজি হজি 
এিোর। 

 

 

 

আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিেোপন 
বদজি মর্োগোজর্োগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ... 
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মনট ফবড়ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজি মমইল করুন 
netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর উজেখ 
করুন মনট ফবড়ং ব্লগ। 

 

 

মনট ফবড়ং এর প্রবিবট সংখযো পড়জি বক্লক করুন মনট 
ফবড়ং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 

 

বপ্রয় পোঠক আমোজদর িোনোন আপনোর মিোমি 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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িোরিিষি 

তিমুর খোন 

 
মোনবিকিো িজল মকোজনো শব্দ্ আর িোরিিজষি মনই  

একবট হিযোর মদশ, একবট বিজিজদর মদশ  

একবট সোম্প্রদোবয়ক মদশ  

এসি কথো শুজন অজনজকই প্রবিিোজদর ঝড় িুলজি  

িোরো মকউ মকউ িোজলো মোনুষ  

এখনও মোনিধমি বিশ্বোস কজর  

আমরো বহংসো আর র্ন্ত্রিোর বশকোর  

প্রবিমুহূজিি আিঙ্কগ্রস্ত  

মৃিুযর বচৎকোর শুবন  

আমরো আর চোঁদ মদখোর মজিো আনজন্দর শবরক হজি পোবর নো  

আমরো আর কলোিোগোজন দু'দি ছোয়োয় িবস নো  

আমরো আর সুন্দরী মমজয়জদর বদজক িোকোজি পোবর নো  
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একদল উেত্ত মোনুষ রোস্তোর মমোজড় মমোজড় িমো হয়  

িোরো উগ্র মলোগোন মদয়  

িোরো মোনুষ হিযোর মহড়ো কজর  

আমরো নীরজি অশ্রু ঝরোই  

আর মকোজনো বিশ্বোজসর কোজছ বগজয় দোঁড়োজি পোবর নো  

িোরিিজষি প্রবিবদন আমোজদর কির মখোঁড়ো হয়  

িোরিিষি আি মৃিুযর একবট মদশ। 
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বিষোদ 

সপ্তবষি িবিক 

 

সিযোসী দুপুর আদুজর  ুম বদজিই 

ঈষোি মকোজি িজম বিষোদজম  

িোয়িীয় মপ্রম মশজষ 

            বহংস্র হজয় ওজঠ উজপোষী শকুন 

গিিিোি মচোখ িোবকজয় থোজক 

                                সিপিজি   

মজনর আড়োজল অবিমোন িোড়জল  

                              মুজছ মদই ইজরিোজর  

ঝুলিোরোন্দোয় িমজি থোজক পরিিিী  

                                   গেগুজলো 

কযোজলন্ডোর মথজক মিবরজয় আজস 

                                শুড়ওয়োলো এক মোছ 
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বমবছল মিবরজয়জছ 

সোহোনুর হক 

 
চোবরবদজক হইহুজেোড়, বমবছল মিবরজয়জছ 
মকউ বিজেস করল নো বকজসর বমবছল? 
অথচ মকউ নয় অন্ধ, মকউ নয় মিোিো । 

িজি হযোঁ ওরো সোবড় সোবড় দোঁবড়জয় গুনজছ মলোক 
কিিন আজছ বমবছজল? বটকজি মিো? 

মদোিলো িযোলকবন মথজক একিন দশিক িরজলোজকর প্রজে 
আমোজকও হিোশো গ্রোস কজর 

কবিিো বলখজি বলখজি মথজম র্োই । 
অিোক হই র্খন, 

বমবছজলর মোঝখোন মথজক মকোজনো এক 
মোিোজলর কথো মিজস আজস, 

হোজির নোগোজল আবম শুধু একটো মিোর চোই 
 বড়র কোঁটোর বিপরীজি রোি িহু মনজমজছ ! 
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মপ্রবমক হজি মগজল 
িোহোঙ্গীর মহোজসন 

 
 
আচ্ছো মপ্রবমক হজি মগজল বক লোজগ? 
মপ্রবমক হজি চোও? 
মশোনো িজি, 
 
মপ্রবমক হজি মগজল মরোি িোস স্টজপ মিহোয়োর মিন দোঁবড়জয় 
থোকজি হয় নো। 
একবদন হুট কজর রোস্তোয় দোঁড় কবরজয় আমোর বিন বিনজট িোন্ধিীর 
সোমজন দুম কজর িোজলোিোবস িলজলই হজি। 
 
বি আই বপ কোজর কজর লং ড্রোইজি বনজয় মর্জি হজি নো। 
শুধু হোি ধজর, পোজয় পো বমবলজয় দু'পো হোঁটজলই হজি।আর ঐ 
বদগজির চোজয়র মদোকোজন িজস মোবটর িোঁজড় কজর গরম চো। 
 
মফোজন  ন্টোর পর  ন্টো মলজগ থোকোর মচজয়, 
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মরোি র্খন আমোর িোবড়র সোমজন বদজয় র্োজি, িখন খুি কজর 
সোইজকজলর মিল িোিোজলই চলজি,র্ো আমোর হোটিবিট িোবড়জয় 
মদওয়োর িনয র্জথি। 
 
সপ্তোজহ সপ্তোজহ শবপং এ বনজয় মর্জি হজি নো। 
মর্বদন আবম িৃবিজি কোকজিিো হজয় র্োজিো। আমোর পোিলো িোমোটো 
মলজে র্োজি শরীজর, লজ্জোয় রোস্তো বদজয় িোবড় বফরজি পোরজিো নো। 
মসবদন মিোমোর বপ্রয় শোটি টো খুজল আমোজক পবড়জয় বদও,িোজিই 
হজি। 
 
আমোজক মিোমোর ডোয়মন্ড বরং বদজি হজি নো। 
িোজলোজিজস শুধু একটো িোমোর বরং বদজলই চলজি। 
িুঝজল??? 
আমোর মপ্রবমক হজি মগজল এই টুকুই লোগজি। 
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সোয়নী ম োষ 
 

একটো মখোলো বচবঠ, একমুজঠো আশোর ম উ আর একটো সেজকির 
মশষপ্রোজির বকছু দী িশ্বোস 

িলজি পোজরো এজক.. অজনক মিজি বলজখই মফললোম .. 
বপ্রয়িমো, 

আবম শুরুর মুগ্ধিো মক পোবরবন িোনোজি মশজষর শ্রোি বিজকল ুবড় ..  
আবম হয়জিো িো মপ্রবমক হজিই পোবরবন কখজনো! 

মিোজরর আজলোর মোয়োিোল িুজন িোজি মিোমোয় আঁবকবন কখজনো! 
আবম হয়জিো িো মপ্রবমক হজিই পোবরবন কখজনো! 

আবম রোি মিজগ হয়জিো মিোমোর সোরোবদজনর- অবিজর্োগ গুজলো 
মমজন বনজি পোবরবন কখজনো!  

আবম হয়জিো িো মপ্রবমক হজিই পোবরবন কখজনো! 
মিোমোর শরীজরর সি কটো বিজলর মখোঁি হয়জিো আবম িোবননো.. 

আবম হয়জিো িো মপ্রবমক হজিই পোবরবন কখজনো! 
বকন্তু িুবম হয়জিো িোজনো নো- 
অিোজিই সোক্ষী হজয়বছ আবম। 

মিোমোর মঠোঁজটর মকোজনর মর্ প্রোি মথজক হোবসটো প্রথম ফুজট ওজঠ..  
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মসই মকোনটোর প্রবিটো অযোজঙ্গল আমোর মন িোজলো করোর সূজের 
মজিো মুখস্থ । 

আর মিোমোর সোরোবদন ধজর িবমজয় রোখো র্ি রোজিযর রূপকথো - 
িুবম আমোর মুজঠোজফোজনর মদয়োজল বফসবফবসজয় আমোর কোজন কোজন 

মগজয় র্োও অনগিল ..  
ওই িোঁধিোঙো কথোর মস্রোি আমোজক িোবসজয় বনজয় র্োয় মকোজনো এক 

স্বজের মমোহনোয়.. 
মপ্রবমক আবম হজি পোবরবন হয়জিো..  
বকন্তু িুল হজয় মগল একটু বহজসজি.. 

আবম র্খন আর ওই মস্রোজি গো িোসোজি পোবরবন; 
প্রবিবনয়ি শক্ত কজরবছ আমোর মনৌকোর দোঁড়.. 

বঠক িখবন িুবম ঝড় হজয় আমোর বদকবিবদক সি পোজে বদজল.. 
আবম িুঝজি পোরলোম.. 

রোস্তোটো আলোদো আমোজদর.. 
িুবম ঝড় আবম পোজলর দমকো হোওয়োর বিপরীিমুখী দোঁড়.. 
আবম অপমোবনি নো হজয়ও মিোজক মর্িোদো বদজি পোবরবন..  

বকন্তু এই মশষ হয়জিো..  
আমোজদর আর মদখো হজিনো.. কথোও হজিনো.. 

স্বেিজঙ্গর পোলো মশষ এিোর .. 
মিোর রবঙন  জর আবম সোদোকোজলো কযোনিোস হজি মচজয়বছলোম .. 
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র্োজি প্রবিবনয়ি মকিল মিোমোর রজঙর মছোঁয়ো থোকজিো.. 
মিোমোর বনজির রঙ..  

িোজলো থোকোর রঙ.. মনখোরোজপর রঙ.. 
বকন্তু মিোর সুজখর একলো  জর আমোর িোয়গো হয়জিো মনই.. 

আবম মপ্রজম পড়জি মচজয়বছলোম .. 
বকন্তু ... 

"ওরো সুজখর লোবগ চোজহ মপ্রম  
মপ্রম মমজলনো..." 
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িুল 

 পোবখর িোসো 
 

প্রবিবট মুহূিিই বছল িুল।  

আজিজগর িৃবিজি মিিো,  

চোঁজদর কলজঙ্ক পো মরজখ  

বিগ্ধিোয় গো িোসোজনো।  

সিটোই বছল িুল।  

িোই মগোলোজপর কোঁটোয়  

ক্ষি বিক্ষি হৃদয়।  

িোজলোিোসোয় র্খন বিস্তোর কজর  

শুষ্কিোর আদজল ম রো মন,  

বশকড় আলগো িোলুরোবশ 

লুকোয় আজপোজসর তশিোজল।  

আর সি িুজলর মোসুজল 

সোক্ষী রয় বনস্তব্ধ রোি। 
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অিরোজল 

পিি-১ 

আখিোবর খোিুন 
 

সুিোষ আর সীমো মসই মছোট্ট মিলো মথজকই একই সু্কজল পড়ো শুনো 
কজরজছ। সীমোজদর িোবড় সুিোষজদর গ্রোম মথজক দুজটো গ্রোম 
পজর।দুিজনই মোধযবমক, উচ্চ মোধযবমক পোস কজর মযোথ বনজয় একই 
কজলজি িবিি হজয়জছ। প্রথম কজলজি িবিি হজল মজনর মজধয আলোদো 
রকজমর আনজন্দর অনুিূবি হয়। সীমো রোি মথজক িোিজছ প্রথম 
কজলি মকোন মড্রসটো পড়জিো মকমন কজর সোিজিো। সীমো িোবড়র 
মছোট মমজয় সিোর খুি আদজরর িোই দোদো মিৌবদরো িোজক বনজয় হোবস 
মিো করজিো। আর িোজি সীমোর মকোজনো ভ্রূজক্ষপ বছল নো কোরি 
িোর মন পজড় রজয়জছ কলজির কথো কখন মস কজলজি র্োজি। 

সুিোষ িখন  ুম মথজক ওজঠবন মফোনটো মিজি উঠল বরবসি কজর 
িলজলো বকজর এজিো সকোল সকোল মফোন। সীমো িলজলো িোিু িোবনসনো 
আি আমোরজদর প্রথম কজলি র্োওয়োর বদন। এক লোজফ বিছোনো 
মথজক উজঠ িলজলো বঠকই মিো আমোর একটোও শোটি পযোন্ট ইবস্ত্র করো 
মনই। ঝটপট ইবস্ত্র কজরবন এখন মফোন রোখ কজলজি মদখো হজি। 
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সীমো িলজলো এই দোঁড়ো নো সুিোষ একটু মরজগ বগজয় িলজলো এখন 
বক মিোর কথো শুনজিই হজি বক? সীমোও মরজগ িলজলো আচ্ছো থোক 
শুনজি হজি নো। িোজদর মজধয খুি িোজলো িনু্ধজত্বর সেকি। িোজদর 
মজধয ঝগড়ো মন কষোকবষ হজিো আিোর পরক্ষজি সি বঠক হজয় মর্ি। 
দুিজনর পবরিোরই িোনজিো িোজদর িোজলো িনু্ধজত্বর সেজকির কথো। 
প্রজয়োিজন এ ওর িোবড় মর্ি ও এর িোবড় আসজিো। 

র্োইজহোক িোরো দুিজনই  কজলজি উপবস্থি। সীমো িনু্ধ িোন্ধিীজদর 
সজঙ্গ কজলি কযোেোজস িজস গে করজছ এই সময় সুিোষ বগজয় 
হোবির, সুিোষ িলজলো বকজর সীমো আি মিোজক দোরুি লোগজছ। সীমো 
মুখ ঝমজক িলজলো মর্মন লোগুক িুই বকছু িলজি আবসস নো। আিোর 
সুিোষ িলজলো সীমো রোনীর বক হজয়জছ রোগ মকন? সীমো মকোজনো উত্তর 
নো বদজয় নিুন িনু্ধ িোনু্ধিীজদর সজঙ্গ গজে মমজি থোকজলো। নিুন 
িনু্ধরো সীমোজক বিেোসো করজলো ওই মছজলটো মক? সীমো উত্তজর 
িলজলো আমোর মছোজটো মিলোর খুি িোজলো িনু্ধ।খুি িোজলো মছজল। 
সীমোর িোন্ধিীরো হোবসর ছজল িলজলো আমরো িোিবছ মিোর িয়জেন্ড। 
সীমো একটু মরজগ বগজয় িলজলো মিোরোও পোবরসও িজট। (চলজি) 
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মদজশর কথো 

মকৌবশক পোল 

 

িোিজছ মক িো কোর িোবড়জি 

চলজছ বক িো মিোি? 

এই মিজি সি পোড়োপড়বশ 

দরিোজিই বনজখোঁি। 

 

কোর কথো মক বগলজি চজল, 

খোওয়োর মিলোয় নোই। 

িোবড়র সোমজন আসজল পুবলশ- 

মিোজল বিশোল হোই... 

 

মক িো কোর স্বে িোজঙ, 

বমজথয িোঙজি টোকো! 
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মকোজটির বিির বগজয় মদবখ, 

সজিযর আওয়োি ফোঁকো। 

 

মক িো বকনজছ কোর িো টোকো, 

হজচ্ছ মক িো ধনী? 

র্িই পোলক আকোশ-পোিোল, 

কপোজল সিোরই শবন। 

 

কোর িো ধযোন কোর চরকোয়, 

বনজিই বঠকোনোহীন। 

এই মিো আমোর মদজশর কথো, 

আিও দোসত্ত্ব স্বোধীন! 
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মনট ফবড়ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজি মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর 
উজেখ করুন মনট ফবড়ং ব্লগ। 

 

 

**পরমোিু কবিিোর বিিোজগ র্বদ বনজির মলখোও 
মদখজি চোন, িজি দুই/চোর লোইজনর অিঃবমল কবিিো 

পোঠোন। 

 

কেিরু প্রকোশনীর িনয ১৫০ শজব্দ্র অিুগে 
পোঠোজি মমইল করুন 

kalpotaru.prakashoni@gmail.com এ 
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চোওয়ো 

বিক্রম শীল 

 

একিুক হিোশো বনজয় পজড় রই 

মিোমোর অজপক্ষোয়, 

নোবক বনজিিিোল শব্দ্-কোিোবর 

হজয় থোকজি চোই? 

মিোমোর মমরুদি মিজয়- 

অিঃক্ষরো গ্রবির বনঃসৃি 

উজত্তিনো মিজশ, 

মিোমোয় ছুঁই। 

িোরংিোর হজি চোই কেিরু, 

মিোমোর িীিজন। 
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মছজলজিলোর শি 

সোয়বিকো 

 

আমোর মছোজটোজিলো টো বিবক্র মহোজচ্ছ 

বকনজি বক? 

আমোর প্রথম চলো, প্রথম িলো, প্রথম গোওয়ো গোন,  

িোঁশ িোগোজন লুজকোচুবর, নবদজি মনজম িোন...  

সিই আি পিয, িোজনো? বিবক্র মহোজচ্ছ হোজট -  

আমরো বছলোম দুিু িড়, বকছুটো িখোজট;  

িোই িুবঝ আি রোখজলনো মকউ, মছোজট্টোজিলোর সৃ্মবি!?  

রোখজলনো আর িোজলোিোসো, িোই-মিোজনজদর প্রীবি!  

িো কজরজছো মিশ....  

 

বক আজছ ওই িোঙো িোবড়জি?? িূজির আড্ডো মর্জনো,  

িোর মচজর্ িরং মিোমরো এজস চরো দোজম মকজনো..  
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আমোর িোবড়, আমোর উজঠোন সি পরজি িোঙো-  

তিরী হজি নিুন ইমোরি, নিূন রজঙ রোঙো; 

ওই ইটগুজলোজক আজস্ত মিজঙো, লোগজি আমোর খুি,  

বসজমন্ট-িোবল খজস পরজি, থোকজিো মর্ বনশু্চপ ....  

ওই রোিো জর সিোই বমজল, কি মর্ বছজলো মিো  

আম-কোঁঠোজলর গোজছর কোজছ, মহোজিো মর্ ফল মখোঁিো;  

গোছ গুজলোজকও আর মরজখোনো, মকজট মফজলো একদম 

িোনজি িখন, এই হৃদজয় হল রক্তক্ষরি... 

মিোমোর িোজি বক? 

 

িুবম মিো খুবশ মিচজি মপজর, দোম মপজয়জছো চড়ো, 

িুবমও খুবশ বকনজি মপজর, কোি হল মর্ সোরো.  

মকজনো মর্ িজি এসিবকছু বমজথয হলনো!  

সিোই বমজল একসোজথ থোকোর ছলনো..  

একক পবরিোজরই আমরো থোকিোম খুি খুবশ  
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িোবড়র সৃ্মবি কি বদজি পোরজিোনো মিো মিবশ;  

গজিিো বছজলো আমোজদর মর্ মর্ৌথ পবরিোর  

মোনুষগুজলো চজল মর্জিই িোবড়ও ছোরখোর.. 

বক লোি হল এজি??  

 

আমোর মছজলজিলো নস্ট কজর, কোঁদোজল আি এজিো,  

আমোর সৃ্মবির কির ‘পজর, িুবম খুবশ থোকজি মিো?  

বনজির হোজি দোহ কর আমোর তশশি  

আমোর িোবড়, আমোর উজঠোন, আমোর মছজলজিলোর শি.......  

আমোর িোবড়, আমোর উজঠোন, আমোর মছজলজিলোর শি....... 

আমোর িোবড়, আমোর উজঠোন, আমোর মছজলজিলোর শি....... 
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িবক্তরসোমৃি সংসৃ্কি, সংসৃ্কি িোষো ও িোর 
প্রজয়োিনীয়িো 

অবিবিি বমস্ত্রী 
 

"অঞ্জোনবিবমরোন্ধসয েোনোঞ্জনশলোকয়ো । 

চকু্ষরুবেবলিং মর্ন িস্মস্ম শ্রীগুরুজি নমঃ ।।" 

অথিোৎ, অেিোর গিীরিম অন্ধকোজর আমোর িে হজয়বছল এিং 
গুরুজদি েোজনর আজলোকিবিিকো বদজয় আমোর চকু্ষ উবেবলি 
কজরজছন , িোঁজক আমোর প্রিবি বনজিদন কবর । 

   প্রথজমই িজল রোবখ , 'সংসৃ্কি' শুধুমোে একবট িোষো নয় এবট 
িোরিীয় সংসৃ্কবির ধোরক ও িোহক এিং মোধুর্িমবন্ডি মধুময়ী সংসৃ্কি 
িোষো হল িোরিীয় সংসৃ্কবির বচরিনী িোষোিননী । সোরো বিজশ্বর 
িোষোসোম্রোজিয সংসৃ্কজির স্থোন অবিিীয় । িোই সংসৃ্কি িোষো নো 
িোনজল আমোজদর মোিৃিোষো িোংলো িোষোবশক্ষো আংবশক অসেূিি 
মথজক র্োয় । মছোটজিলো মথজকই মিজন এজসবছ মর্ মোিৃিোষো 
মোিৃদুজগ্ধর সমোন , আর এই মোিৃিোষো ও মোিৃদুজগ্ধর মপছজন আজছ 
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সংসৃ্কজির অিদোন । সংসৃ্কি নো থোকজল হয়জিো িিিমোজন প্রচবলি 
বিবিি বিষয় িথো কলোবিদযো , বিেোনবিদযো , বচবকৎসোবিদযো , 
মিযোবিষবিদযো , মিযোবিবিিদযো , রসোয়নবিদযো ইিযোবদ বিষজয়র মূল 
মশকড়টোই আমরো িোনজি পোরিোম নো কোরি উক্ত বিষয়সমূজহর মূল 
িো প্রোমোিয গ্রিগুজলো সিই সংসৃ্কি িোষোয় রবচি । িোই িোংলো 
িোষোজক িোজলোিোজি িোনজি হজল সংসৃ্কি িোষোর উপজর র্থোর্থ 
গুরুত্ব বদজি হজি।  

    িোরিিজষির মর্ ঐবিহয িো সংসৃ্কি সোবহজিয প্রথম প্রকোবশি। 
এই িোষো িোরিীয় সিযিোর ধোরক ও িোহক। মছোজটোজিলো মথজকই 
আমরো িোংলো ও ইংজরবি িোষোর বদজক অবধক মজনোজর্োগ মদওয়োর 
িনয সংসৃ্কি িোষোবট অজনকোংজশ অিজহলো কজর থোবক । র্বদও 
মদোষটো আমোজদর নয় । মদোষটো প্রচবলি বশক্ষোকোঠোজমোর, মর্খোজন 
আমরো সপ্তম ও অিম মশ্রিীজি সংসৃ্কি পজড় থোবক । িোরপর ২ 
িছজরর একটো িযিধোন আর িোরপজর মোধযবমজকর গবন্ড মপজরোজল 
পজরর দুই িছর অথিোৎ একোদশ ও িোদশ মশ্রিীজি সংসৃ্কি পড়িোর 
সুজর্োগ পোই বকন্তু িোও কলোবিিোগ বনজয় পড়জল িজিই বকন্তু আমরো 
আর পবড়নো আর র্বদ িো পবড় সংখযোয় খুিই কম । আর িোই সংসৃ্কি 
বনজয় কখজনো মকোজনো কথো উঠজলই খুি স্বোিোবিক িোজিই আজস 
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"আচ্ছো ওটো পবড়স মিো মিোরো ? ওই মর্ বক িজল মর্ন মিশ ! হযোঁ 
শব্দ্রূপ ? ওই 'ফলম্-ফজল-ফলোনী" আর িোর সজঙ্গ উজড় এজস 
িুজড় িজস "নো পড়জল মঠঙোবন" সজঙ্গ এক অর্োবচি িোবচ্ছজলযর হোবস 
।  

অথচ, এই সংসৃ্কিই িিিমোজন ইউজরোপ , িোপোন ও িোমিোনী মি 
প্রথম মশ্রিী মথজক িোজদর মোিৃিোষোর পোশোপোবশ বিিীয় িোষো বহজসজি 
অিশযপোঠয এিং খুি শীঘ্রই বচজনও িো শুরু হজি চজলজছ । বকন্তু 
হোয় ! মর্জদজশ এই িোষোর উৎপবত্ত মসই মদজশই এইিোষো চূড়োি 
অিজহবলি হজয় চজলজছ । িোই িোংলো ও ইংজরবি িোষোর মজিোই 
সংসৃ্কি িোষোর েোনোিিন করোটোও আমোজদর অিশযকিিিয । কবদন 
আজগও বশক্ষোখোজি িোংলো ও ইংজরবি বশক্ষোর সজঙ্গ বহবন্দ বশক্ষোর 
একটো প্রস্তোি আনো হবচ্ছল বকন্তু িো নোকচ হজয় মগল । িোজলোই হল 
কোরি সংসৃ্কি িোনজল খুি সহজিই বহবন্দ িোনো র্োয় , মিোঝো র্োয়, 
পড়ো র্োয় এিং মলখোও র্োয় কোরি বহবন্দ ও সংসৃ্কি দুজটোজিই 
মদিনোগরী বলবপ িযিহৃি হজয় থোজক । বকন্তু বহবন্দ িোনজল সংসৃ্কি 
িোনো র্োয় নো । আর সংসৃ্কি িোষো নো িোনজল "রোমোয়ি" , 
"মহোিোরি" ও িোর পোশোপোবশ "শ্রীমদ্ভোগিিগীিো" আমোজদর বক 
েোন , বক উপজদশ , বক বশক্ষো বদজয় র্োজচ্ছ িোর মূল রসোস্বোদ মথজক 
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আমরো িবিিই মথজক র্োজিো কোরি আমরো র্ো পবড় িো এগুজলোর 
অনুিোদ আর অনুিোজদর মক্ষজে অজনকসময় সরোসবর নো বলজখ 
মিোঝোর সুবিধোজথি  ুবরজয় বলখজি হয় । ফলি , মূল িোিবট মসখোজন 
িিোয় থোজক নো । এই প্রসজঙ্গই িজল রোবখ , মহোকবি কোবলদোস 
রবচি "অবিেোনশকুিলো" র ইংজরবি অনুিোদ কজরন উইবলয়োম 
মকবর র্ো পোঠ করোর পজরই সুদূর বিজদশ মথজক িবিজকরো িৎকোলীন 
"মসোনোর পোবখরূপী িোরিিষি" মি িোবিিয করজি আজস আর 
িোরপজরই ধীজর ধীজর সোম্রোিয বিস্তোর কজর িজস । 

এই িবক্তরসোমৃি সংসৃ্কি িোষোজক িোনজি হজল আমোজদর প্রথম কোি 
হল সংসৃ্কি িোষোর েোন লোি করো , িোরপর সংসৃ্কি িোষো প্রসোজরর 
উজদযোগ মনওয়ো ও সকলজক সংসৃ্কি মপ্রমী কজর মিোলো । সকল 
বিদযোর আবদ েোন হল মিদ । িোই মিদজক িোনজি হজল মিদোঙ্গ 
িোনজি হজি , মিদোঙ্গ িোনজি হজল সংসৃ্কি বশক্ষো আিশযক ।  

অজনক সম্প্রদোয় আজছ র্োরো সংসৃ্কি িোষোজক মৃি িোষো িজল থোজক 
। মর্ সমস্ত সম্প্রদোয় সংসৃ্কি িোষোজক মৃিিোষো িজল থোজক িোরো 
মকোজনোবদন হয়জিো "রোমোয়ি" , "মহোিোরি" িো "গীিো" পোঠ 
কজরনবন । িোরিীয় সমোজি সংসৃ্কজির অিদোন কিখোবন িো র্োরো 
সংসৃ্কজির চচিো কজরন িোঁরোই একমোে িোজনন আর িোরো িোনোজিও 
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চোয় আর মসই উজেজশযই এই দী ি মলখো । মর্ সমস্ত সম্প্রদোয় 
সংসৃ্কি িোষোজক মৃিিোষো িজল থোজকন িোঁরো এটো িোজনন নো মর্ - 
িোষো মকোজনোবদন মৃি হয় নো । িোষো হল সমুজরর মস্রোজির মজিোই 
িহমোন । মস মর্ িোষোই মহোক নো মকন , আসজল মৃি পদটোই হল 
মৃি । মকউ র্বদ সমুজরর ম উজক মৃি িজল িোহজল সমুজরর ম উ 
বক িন্ধ হজয় র্োজি ! মকোজনোবদনই নো । বঠক মিমবন সংসৃ্কি িোষোজক 
মকউ র্বদ মৃিিোষো িজল িোহজল বক সংসৃ্কি িোষো মৃি হজয় র্োজি িো 
ক্ষজয় র্োজি ! কখজনোই নো ।  

মশজষ সংসৃ্কজিই প্রোথিনো কবর -  

"র্োিদ্ িোরিিষিং সযোদ্ গঙ্গোসুর িরবঙ্গনী । 

র্োিবিন্ধবগবরস্তোিদ্ মদিিোষো সনোিনী ।" 

অথিোৎ, র্িবদন িোরিিষি থোকজি িরঙ্গরু্ক্তো গঙ্গোনদী থোকজি বহমোলয় 
বিন্ধয পিিি থোকজি , িিবদন সনোিনী মদিিোষো সংসৃ্কি িোষোও 
অক্ষয় হজয় থোকজি । 
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মমৌসুমী দত্ত 

হোজির উপর হোিটো র্খন 

মরজখবছজল প্রথম, 

বশরোয় বশরোয় মপৌঁজছবছল 

উষ্ণিোর খির। 

ধমনীজি িইবছল, মিোমোর 

বমজথয মপ্রজমর িহর। 

িোম পোজশর ঐ র্ন্ত্রটো! 

কোঁপবছল  ন  ন। 

মচোজখর মকোনটো বিজিবছল! 

িোবর ছল ছল। 

শক্ত কজর হোিটো ধজর িজসবছজল র্খন! 

মকমন কজর িুঝজলো এ মন!? 
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িুবম থোকজি, খোবনকক্ষি! 

র্োিোর মিলোয় র্োওবন িজল, 

আসজি নো আর বফজর। 

মসই হোিটো আিও আবম, 

খুঁবি িুিন  ুজর। 
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িোনোলোবট িন্ধ 

                শোহীন ইমবিয়োি 

 

এিোজি কি নক্ষে মদজখ কোবটজয় বদজয়বছ 

িোসমোন মমজ জদর কথো শুজনবছ, 

আজরো অন্ধকোর, 

আজরো কথো 

গুমজর গুমজর বচৎকোর কজর। 

িোিোজস কোন মপজিবছ, 

শব্দ্ শুজনবছ 

আবম বকচু্ছ িুবঝবন, 

হয়জিো মিোঝোর মচিো কবরবন। 

কিকোল আজলো জ্বোলোইবন, 

ছোয়োজি বমজশবছ-িোজলোজিজসবছ। 
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দূর সমুজর মদখো হজয়জছ 

সীমোি িরোির দোগ মমোছোর অবিমোন, 

বফজরবছ,বহজসজির খোিোর িযস্তিোয় 

সকোল হজি আিোর বিষণ্ন দুপুর 

বিজকজল ক্লোি আিুহোি। 

 

এবড়জয় চজল বচজলজকোঠো, 

আর রইজলো ছোয়ো 

ধ্রুিিোরো, 

সমুরিোন,মচোখ িোঁধো আজলো। 

 

আিোর । 

 

মপ্রবমজকর কু্ষধোয় বিকু্ষক মহজসবছল 

আইসবক্রজমর আহ্লোজদ মঠোঁট বিজিবছল, 
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চোরচোকোয় িযস্ত, কোঁজচর ওপোজর িযোন । 

 

আজলো এজসবছল কথো মশোনোজি িোবন 

আবম িোনোলোবট িন্ধ কজর 

মকজিো হজয় ... 
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বপ্রয়  

পবল ম োষ  

 

ওজগো বপ্রয় িুবম আমোয়  

মিোমোর মকোমল চিলিোয় 

মোয়োিী আকষিি ব জর আমোজক  

মপ্রজমর হোওয়োর সুিোশ শুধু  

উদোবস এ মজন আমোর ঝংকোর মিোজল  

িৃষ্ণোর িনয কজর উজঠ হোহোকোর  

হৃদজয়র এ িূিন মোজঝ  

বদজল িুবম ধরো  

হৃদজয় িোসো বনল শোিনোর িোসর  র  

দূর অিোনোয় স্বপজনর ছোয়োয় হোবরজয়  

কোটোই দুিজন বমবি চোঁজদর রিনী  

মিোমোর শুি মকোমল হোজির মছোঁয়োয়  
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মুজছ বদজল সকল প্রকোর গ্লোবন  

মিোমোর সরনোজথ হৃদজয় মখজল স্বপজনরজদোলো  

মিোমোর বমবি ডোজক আি ঝজড়র মোজঝ মম  গজিি  

মজনর মোজঝ িৃবি আজস মনজম  

বিিলী মখজল বঝবলক িোজল িোজল  

মুসুলধোজর িৃবি ঝজর অবিরোম  

আবম ও ঝবর খুবশজি অবনিিোি 
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কজলি 

 সুমন দোস 

 

কজলি মোজন, 

সু্কলটোজক বিদোজয়র মিদনো। 

কজলি মোজন, 

হোজি পোওয়ো একটু স্বোধীনিো। 

কজলি মোজন, 

হুজেোড় আর খুনসুবট। 

িীিন তশবলজিও বনজয় আসো পবরপোবট। 

কজলি মোজন, 

বকছু কজর মদখোজনোর িোবগদ, 

মর্ন কেময় হজয় ওঠো চোবরবদক। 

কজলি মোজন, 

রোিনীবি বনজয় লড়োই, 
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মলখোপড়োজি মন িজল পোলোই পোলোই। 

কজলি মোজন, 

আমোর িুবম মিোমোর আবম। 

এজিই মিলো র্োয় অস্তগোবম। 

কজলি মোজন, 

একটু িড় হওয়ো। 

কজলি মোজন, 

মচোজখ হোিোজরো স্বে পোওয়ো। 
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দোদুর দোওয়োই 

ডঃ রমলো মুখোিিী(িযোনোিিী) 

 

মদিীপুজরর মদিোরবি মদিুকোকোর মমজয় – 

ডোিো-মোমো আসজি িজল বডজস্কো নোজচ মগজয়। 

দুমদোম্ িোসন পজড় সকোল মথজক মোজয়র – 

মদিিোর পূজিোয় িজসও িোিনো রোিো-চোজয়র। 

মদিুকোকো িোিোর মথজক দই-সজন্দশ আজনন- 

দরোদবরজি বচংড়ী-ইবলশ পটল বকছু মকজনন। 

মদোলমো পটল বচংড়ী মপজট, রোিমো, আলুর দম- 

দই-ইবলশ মুখজরোচক, চোটবন অনুপম। 

দমদজমর ডোিো-মোমীর মদমোক িীষি িোবর- 

দশটো পদ নো মপজল মিো মুখটো মিোজলো হোঁবড়। 

দুিোই মথজক দমদজম কোল এজসজছন মোমো- 

আি আসজিন মদিীপুজর সজঙ্গ দোমোল বদমো। 
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মোমো এজলন দুবট হোজি দরজিশ, দোনোদোর- 

দম মদওয়ো ডবল পুিুল মদিীর উপহোর। 

দম-ফোটো মহজস মদিী পুিুজল দম মদয়- 

দমিোি ডবল নোজচ রিীন্দ্রনোথ গোয়। 

দবসয বদমো নোজচ দুজল মদোসর দুিু মদিী- 

মদিুকোকো, ডোিোমোমোর মদহ মদোজল এবক। 

পোড়োয় মদদোর দোদু-বদদো ডোনবপজঠ সি মিোজট- 

মোমীর দি মনই মিো মমোজট রিীন্দ্রনোথ মঠোঁজট।  

মোও মদবখ গোন ধজরজছ দীক্ষো-মন্ত্র মফজল- 

এমন গোজনই মদিিোর দশিন মর্ মমজল । 
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িীিন িোিনো 

সোবিনো খোিুন শোহ 

 

একিোর িোবি র্বদ 

সৃবির বশেত্ব, 

আসজি িজর হৃদয়ই 

মোনজিো মমোরো মহত্ত্ব। 

স্রিোর প্রবি সন্তুবি 

মপজি মমোরো কিু 

চোবহ নো দূর দৃবি 

ডোবক শুধু প্রিু, 

আমোয় দোও, আমোয় দোও 

চোই শুধু িোজর িোর 

বদই নো বকছুই িোজরও 

প্রোথিনো শুধু পোিোর। 
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হোয় মর িীিন মশষ হজয় র্োয় 

িোিজি িোিজি মসই গোফলোবম, 

িজর র্োয় আঁবখ অশ্রু ধোরোয়, 

িীিন কোজট শুধু অিজহলোয়, 

বদই নো িোর মূলয িীিন মিলোয়। 

পরকোল শুধু আফজসোজস কোটোই।। 
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মজিষু 

 ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি  
ঐ আজস ডোক্তোর  

মিজঙ মদ নোক িোর!  

কী সোহস! মখজটখুজট উপোিিন কজর! 

মোনুজষর মসিো কজর নোমর্শ কজর,! 

মোর মোর িযোটোজক! মদজশ এি মিকোর, 

আর নোমটোম কজর চজল র্োজচ্ছ  ডোক্তোর!  

িোবড়জি ওর আজছ িোিো, মো,  

িোজি কী!  করজিো নো ক্ষমো...  

এরপর র্খন ডোক্তোর মকউ হজি নো,  

মোজরর মচোজট িযোটোরো মদজশই রজি নো; 

িখন করজিো মমোরো মঝোলোছোপ বচবকজচ্ছ!  

মরজি,  মোরজি সজি র্োর র্ি ইজচ্ছ ;... 

আমরো িনিো! বননু্দজক িজল " মি"..! 

চোকবর কবর নো!.. ডোক্তোর মোরোই " িি"!! 
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অিোক বডজপ্রশন 

বিপোশো রোয় 

 

মচোজখর বনজচর বদক টোয় কোবল মগজছ পজর 

মছজলজিলোয় কথো বছল পড়জল মিবশ এই হজি 

মচোজখ পোওয়োরী এক খোন চশমো থোকজি পোমিোজনন্ট  

র্োর পোওয়োর িোড়জি কমজি মিোমোর পড়োর চোপ বদজয় 

বকন্তু িখন মকউ এটো িজলবন  

হজিও পোজর ওটো বডজপ্রশন এর হোজিখবড়  

 ুম মর্জি পোজর ছুবট  

মিজগ থোকোর কোরি র্োজি মিোলপোড় হজয়  

রোি গুজলো ইনসজমবনয়োক হজয় বদচ্ছ কোবটজয় 

মহডজফোজন গোন চলজছ পর পর  

িোজি সযোড বলস্ট এর বলবরি গুজলো  

মর্ন মিোমোজক বনজয় মলখো হজয়জছ মজন িোর িোর  
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সুর গুজলো বঠক মিোমোর হোটিবিট এর িোজল স্পবন্দি হজচ্ছ অিোজি  

ইজচ্ছ গুজলো অবিজর্োগ হজয় মচোজখর িল এ িোসজছ  

আর মশজষ মৃিুয ইজচ্ছ ! 

অিোক বডজপ্রশন িোই নো , একো থোকোর ছুজিো ! 

 মিলজিজল রোজি  ুম ছুবটর আলোপ  

বটনএি মথজক এডোে এই মনশো মি মগ্ন  

ছোড়ো পোওয়োর সহি উপোয়  

          মনশো ছোড়োর মজিোই অে ।। 

 

 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০০  

উলঙ্গ মমজয় 

প্রজসনবিৎ রোয়  
 

মমজয়বট আি উলঙ্গ  

িোহ্! সিোই হোসজছ, সমোজলোচনো করজছ 

প্রবিিোজদ হোি বপছজন গুবটজয়,  

হোি এখন আনজন্দর িোহ্বোর িনয । 

 

বনষু্ঠর, কোপুরুষিো 

পোগলী মমজয়বটজক পর্িি ছোড়বল নো  

িোহ্! 

অপূরজিোমোজদর কৃবিকলোপ,  

মিোমোজদর মিি বনঃস্ব হজি 

মৃিুয বনজি এজসজছ, ফোঁবসর মি িোবনজয় । 

িখন উলঙ্গ িোরসোময হোরো মমজয়বটও 

হোি িোবলজি মিোমোজদর িোহ্বো িোনোজি । 
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জ্বলি  হৃদস্পন্দন 

ইমোনুজয়ল হক 
 

(১) 

আধুবনক বিষি িীিনপজথর ভ্রোমযমোন িরুি। 

উজেশযহীন পজথ চলজি চলজি হঠোৎ মদবখ-- 

এক বশশু িজল হোিুডুিু লড়জছ! 

হোিটো বদলোম িোবড়জয়, 

শুভ্র পবরচ্ছি মপোষোকটো বিজি কদিমোক্ত; 

মোলুম হজলো নো- অদু্ভি খুবশ অনুিূি হল! 

অবিরোম িষিোধোরো, ছেনীজড় এজক এজক 

আশ্রয় বদজি বদজি- কখন মর্ন বনজিই   

আপোদমস্তক বিজি মগবছ অিোজিই । 

িীিজনর বনষু্ঠর প্রলয়নোচজন সকজলই বনজশ্চি! 

মবস্তষ্ক বস্থর রোখজি পোরলোম নো -- 

উদ্ধোর-উপোয় সন্ধোজন মহোঁচটও মপজয়বছ শিিোর। 
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িৃথো আশোয় অজপক্ষো- নি প্রিে সজচি হজি ! 

(২) 

অিজশজষ ক্লোি পজথর মুসোবফর রু্িক আবম। 

প্রবিক্ষজি মকউ িীিনোবগ্নজি দগ্ধ হজচ্ছ, 

মকউিো স্বেছোই, মকউ অনোহোর, মকউ অথিহীনিোর অবগ্নবপজি, 

আিোর অজনজকই িযথি-মপ্রজমর অসহয অবগ্নর্ন্ত্রিোয় কোির! 

জ্বলি হৃদস্পন্দজনর ক্রন্দনধ্ববন- মস মিো বনরি!! 

দ্রুি রক্ত সংিহন আর হৃদস্পন্দজনর বশহরি িোরংিোর। 

সকলজক িীিি আগুন মথজক িোঁচোজি িোঁচোজি 

হোবসর অম্লোন মছোঁয়োর অবনবশ্চি আশোয় 

বনজিই জ্বজল-পুজড় ছোই হজয় মগবছ অিোজিই! 

প্রিল  ূিি-প্লোিন ধোিমোন আমোজদর বদজক, 

রক্ষিিরী নোগোল মথজক একটু দূজর- বকন্তু   

মসটোর িনয মছোটোর শবক্ত মনই আমোর আর! 

জ্বলি হৃদস্পন্দজন প্রবিধ্ববনি আওয়োি-- 

সকজলই খুবশ মথজকো, মদোয়োজি স্মরি মরজখো!! 
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মনটফবড়ং 

আগুনপোবখ 

 

"মশোন মগৌরি, িুই থোক মিোর এই আঁজিলমোকিো সোবহিয বনজয়। 
কোিয সোবহিয কজর মপ্রমটো একদম িযোকজডজটড। সোদো কোজলো 
বসজনমোজিই মশোিো পোয়। িোস্তিটো িুঝজি মশখ, নো আজছ বড-এস-
এল-আর নো আজছ একটো িোইক। এিোজি বরজলশনটো বটবকজয় রোখো 
র্োয়নো। বক হজি এইসি কজর?" শোবলনীর কথো গুজলো শুজন মগৌরি 
ডোজয়রীটো িন্ধ কজর শোবলনীর মচোজখর বদজক িোবকজয় বিজেস 
কজরবছল "িোহজল িুই-ই িজল মদনো বক করি এিোর মথজক।" 

 

"মকজনো, মিজন্ডর সোজথ পো বমবলজয় চল। ফজটোগ্রোবফ কর শটি বফল্ম 
িোনো।" শোবলনীর কথোটো এক অজথি মহজস উবড়জয় বদজয় মগৌরি 
িজলবছল "দোরুি িলবল মিো। মিশ ইন্টোজরবস্টং। এই ধর র্বদ সুনীল 
গোঙু্গলী গে মলখো মছজড় হঠোৎ একবদন িোিীয় বক্রজকট দজল মখলজি 
শুরু করজিো বকম্বো ধর শচীন মটনু্ডলকোর ফজটোগ্রোফোর হজয় মর্ি। 
দোরুি হজিো িোইনো!" 
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মসই মর্ শোবলনী উজঠ চজল বগজয়বছল আর মফজরবন। প্রোয় ছয় িছর 
হজি চলজলো মদখোও হয়বন। মসই কথোই িজস িজস িোিবছল মগৌরি 
কলকোিো িইজমলোর "কেিরু প্রকোশনীর" স্টজল। স্টল মলোজকর 
বিজড় বগিবগি করজছ। এিোজরর সি মথজক মিবশ বডমোজন্ডর িই 
মগৌরি সোনযোজলর "মনটফবড়ং"। 
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অনয পৃবথিী 

নোজিস মোহমুদ 

 

পজলর িোিো একটো হোই সু্কজল পড়োন। পল সদয কজলজি িবিি 
হজয়জছ। পজলর িোিোর বরটোয়োরজমন্ট বকছুবদন পজরই। বকছুবদন 
মথজকই পল আর ওর িোিো র খুি কথো কোটোকোবট হয়। পজলর িোিোর 
িজড়ো হওয়োর সময়টো , আর পজলর িজড়ো হওয়োর সময়টো সেূিি 
আলোদো। িোজদর িীিন র্োপন এক হওয়ো হয়জিো সম্ভিই নয়। িিুও 
দুিজনই মচিো কজর র্োয় এক হজয় থোকজি। বকন্তু পল ধীজর ধীজর 
িুঝজি পোজর পৃবথিীটো মকোন বদজক র্োজচ্ছ। িযোংক এর লম্বো লোইন 
গুজলো UPI িোন্সফোজর িদজল র্োয় , কজলজির মনোবটশ মিোডি টোও 
কখন মর্জনো মমোিোইল ওজয়িসোইট এ চজল আজস । পজলর িোিোও 
িুঝজি পোজর পৃবথিীর আমূল পবরিিিন টো , বকন্তু মসই িদল টোর 
সোজথ বনজিজক চটপট মোবনজয় বনজি পোজরন নো। মছোটজিলোর মসই 
বচবঠ মলখো িনু্ধগুজলোজকই এখন মমজসঞ্জোর এ মমজসি কজরন বঠকই 
, বকন্তু মন পজর থোজক বচবঠজিই। আর অনয বদজক পল অিযস্ত হজি 
থোজক নিুন পৃবথিীর সোজথ , ক্লোস এর মনোট মনওয়ো মথজক িোিোজরর 
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ফবদি - সি বকছুজিই র্থোসম্ভি মুজঠোজফোন টোজক িযিহোর কজর। 
দুিজনই িুঝজি পোজর , িোজদর মচনো পৃবথিীটো আলোদো হজয় র্োজচ্ছ। 
মছোটজিলোয় কোবলর মদোয়োজি মপন চুবিজয় মলখো মোনুষ টো মর্মন 
অিযস্ত হজি পোজরন  নো অযোন্ড্রজয়ড কীজিোডি এর সজঙ্গ , মিমনই 
প্রবিবনয়ি অনবিন কীজিোডি এ টোইপ করো মছজলটো কখজনো িুঝজি 
চোয় নো মর্ কোবলর কলজম মলখোর অনুিূবি মকমন বছল। কথো 
কোটোকোবটর কোরি দুজটো মোনুজষর মিবিজরোধ নয়, দুজটো আলোদো 
সমজয়র িীিন র্োপজনর ধরন। কোজক মদোষ মদজি পল আর ওর িোিো 
? িোজদর মজির অবমলজক ? নোবক ওজদর মচনো পৃবথিীর িোইজর মর্ 
অনয পৃবথিীটো ব জর আজছ মসটোজক? 
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অজপক্ষোর অিসোজন  

িপনকোবি মুখোবিি  

 

অজনকবকছু িলোর বছল মিোমোজক আমোর -  

চোষোিোদ মনই ,  

িোবড়জি মো ধঁুকজছ ,  

মিোনটো িুজগ িুজগ হোবড্ডসোর ,  

একটো বটউশন মগজছ আমোর ।  

মিোমোজক মদজখই সি গুবলজয় মগল ।  

এখন সুিোবসি মসোঁদোগন্ধ চোরবদজক ।  

মিোমোজক িবড়জয় বিিবছ অবিরোম ধোরোয় ।  

ঝমঝম ঝমঝম ।  

আকোশ মিজঙ মনজমছ , পৃবথিী িোসোও ।  

কজিোবদজনর অজপক্ষো িজলো মিো ?  
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অপূিিিো 

নোবহদো 
 

  আবম চোই! 

খুি কজর চোই! 

একবদন িীষি অপূিিিো 

ব জর থোকুক মিোমোর চোরপোশ। 

 

আবম নো থোকোর অপূিিিো, 

িোজলোিোসোর অপূিিিো। 

 

আবম চোই! 

িীষি িোজি চোই! 

 

সি পোওয়োর মোজঝ- 

আমোয় হোরোজনোর অপূিিিোয় 
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আজিপৃজষ্ঠ মিজধ রোখুক মিোমোয়। 

 

আবম চোই! হযো,ঁচোই 

আমোর মজিো িোজর িোজর, 

মিোমোয় বিরক্ত করোর- 

মকউ নো থোকুক। 

আিোরও আমোর অপূিিিো- 

মিোমোয় মপজয় িসুক। 

 

আবম চোই! 

সবিযই খুি চোই! 

একবদন িুবম িুঝজি, 

আর আমোয় খুঁিজি। 

 

হোবরজয় র্োজিো মর্বদন, হয়জিো িুঝজি মসবদন 

বনিোিই িুচ্ছ বছলোম বক!?? 
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আিজকর ধমি 

নীিো কবি 
 

ধমিজক বনজয় কোটোজছঁড়ো কবরস, কবরস মর হোনোহোবন 

সিোর উপজর মোনুষ সিয এই কথোটোই মোবন 

মোন, হঁুশ বনজয় িে বনলোম মোবটর ধরনী মোজঝ 

িোইজয়র রজক্ত বিিয়ী হওয়োর উেোদনো বক সোজি? 

 

িগৎ িুজড় একটোই িোবি, মশ্রষ্ঠ মোনুষ িোবি 

মনুষযত্ব বিসিিন বদজয় ধজমির মখলোয় মোবি? 

বহনু্দ,মুসবলম, বশখ, ইশোহী, ব্রোম্ভি, মিৌদ্ধ 

িোরিমোজয়র সিোন সি, মকউ নয় িধয। 

 

ঈশ্বর এক এিং অবিিীয় এই কথোটোই সোর 

িজি মকন সি ধমিজক বনজয় কজর শুধু মোর মোর? 

রোমকৃষ্ণ মন্ত্র বদজলন সি এক িোি মোবন 
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র্ি মি িি পথ আজছ িোই, মকোজরোনোজকো হোনোহোবন। 

 

িোরজির এই সনোিন ধমি প্রোচীন, মহোন, মহৎ 

বিজিকোনন্দ মদখোজলন িোই মদখজলো বিশ্বিগৎ 

হিরি িজলো, গুরুনোনক িজলো, িুদ্ধ িথোগি 

অবহংসোর পথ মদখোজলন িোরো, একই ধমিমি। 

 

একই রূজপর দুই নোম হজলো আেোহ্,ঈশ্বর 

মোনুজষর মচজয় িজড়ো বকছু নোই, িোরোই মদজিশ্বর 

মহোন সম্রোট আকির বদজলন নিুন ধমিমি 

দীন-ইলোহীজক কুবিিশ কবর, পোই িীিজনর পথ। 

 

এই পৃবথিীজি মোনুষ এজসজছ, ধমি এজসজছ পজর 

মোনুজষর পূিো করজলই হয় পূিো মদিিোর  জর 

মশোজনো মর মোনুষ িোই 

ধমিজক ধজর রোখজি হজল আজগ মিো মোনুষ হওয়ো চোই। 
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িুই  আসবি িজল 

ছবি  ধর 
িুই আসবি িজল - 

ফুলগুজলো হোজস, 

মিোনোবকরো আজলোক জ্বোজল  

 আবঙনো িুজড় চোঁদ গজল  

িোজলোিোসজি িজল l 

 

 িুই আসবি িজল - 

 রিনীগন্ধো সুিোস ছড়োয়  , 

মসোহোগ সুজর পোবখ গোয়  

মদোসরজক ডোজক িোয় l 

রূপকথোর পরীর মজিো সোিজি িজল - 

আয়নো আমোয়, 

িোজলোিোসজি িজল   

িুই আসবি িজল l 
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সুখ 

মযূ়খ িযোনোিিী 

 

িোস্তজির মোবটজি আবম গে খুঁবি 

রূপকথোর রোিপুে হজয় 

রোিকনযোর হোি ধরি িজল। 

আমোর হয়জিো রোিপ্রোসোদ মনই 

বকন্তু হৃদয়টো বক খুি মছোট হজি 

কি কজর িীিন কোবটজয় বদজি! 

আবম মোবটর প্রদীপ িোজলোিোবস 

ঝোড়িোবি মিো মচোজখ জ্বোলো ধরোয় 

বদজি পোজর নো নরম সুখ। 

আবম হীজরর আংবট নো বদজি মপজর র্বদ 

ধোজনর বশষ বদজয় একটো নোকছোবি িোবনজয় মদই 

িোজলোিোসো বক বকছু কম প্রকোশ পোজি! 
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নদীর পোজড় িজস সোি সোগর পোবড় মদি 

আকোশ মথজক মদিিোরো ফুল ছড়োজি 

খুি বক কবঠন হজি মিঁজচ থোকো? 

হোজি হোি মরজখ র্বদ িরফ শীিল রোজি 

উষ্ণিো খুঁজি বদজি পোবর রু্গ মকজট র্োিোর পরও 

মসবদন িুঝজি সেকিটো রূপকথোই বছল। 

িোস্তি িুজল অিোস্তজির িগজি হোবরজয় 

মসবদন িুজঝ পোজি মসই স্বগিীয় সুখ 

মর্ সুজখর অিোজি আি পৃবথিীর অসুখ। 
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বিবিি কবি, মলখকজদর  প্রথম মলখো 

উপনযোস ও কবিিো 

ইনসোন আবল 
 

১)রিীন্দ্র নোথ ঠোকুর ( ১৮৬১ ~১৯৪১) প্রথম কবিিো "বহনু্দ মমলোর 
উপহোর "।উপনযোস "কবি কোবহবন " 

২)মোবনক িজন্দোপোধযোয় (১৯০৮~১৯৫৬) প্রথম রচনো "অিসী মোমী 
"। 

৩)তসয়দ মুস্তফো বসরোি (১৯৩০~২০১২) প্রথম উপনযোস "নীল 
 জরর নটী"। 

৪) িীিনোনন্দ দোশ (১৮৯৯~১৯৫৪) প্রথম উপনযোস "পূবিিমো"। 

৫) শবক্ত চজট্টোপোধযোয়(১৯৩৩~১৯৯৫) প্রথম কোিয গ্রি "মহ মপ্রম 
মহ তনঃ শব্দ্ "। 

৬) শীজষিনু্দ মুজখোপোধযোয় (১৯৩৫) প্রথম উপনযোস " ুনজপোকো"। 

৭) িনফুল  (১৮৯৯~১৯৭৯) প্রথম উপনযোস  "িৃি খি"। 
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৮) সুনীল গজঙ্গোপোধযোয় (১৯৩৪~ ২০১২)প্রথম উপনযোস "আত্ম 
প্রকোশ "।কোিয গ্রি "একো এিং কজয়ক িন"। 

৯) কোবমনী রোয়(১৮৬৪~১৯৩৩)প্রথম কোিয গ্রি "আজলোছোয়ো"। 

১০)অবিি দত্ত (১৮৬৫~১৯১০)প্রথম কোিয গ্রি "িোিী "। 
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মোজয়র আঁচল 

িগিিী দোস 

 

তশশজি প্রথজম র্োর আঁচজল মুখ লুবকজয়বছলোম; 

িো হল মোজয়র আঁচল!! 

িোিিোম;আবম মিো কোউজক মদবখ নো, 

িোহজল আমোজকও বনশ্চয়ই মকউ মদখজছ নো!! 

তশশজি প্রথম র্োর আঁচল ধজর চলজি বশজখবছ; 

িো হল মোজয়র আঁচল!! 

িোিিোম র্বদ হোবরজয় র্োই, 

িোই মোজয়র আঁচল ছোড়িোম নো!! 

তশশজি প্রথম র্োর আঁচজল মুখ মুছজি বশজখবছ; 

িো হল মোজয়র আঁচল!! 

খোিোর পর হোজির সোমজন মিোয়োজল গোমছো থোকুন; 

িিু মোজয়র আঁচজল মুখ মমোছোর মিোই আলোদো ! 
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মোজয়র আঁচজল মুখ মমোছোর অনুিূবিটোই অনয, 

র্ো এখজনো আমোয় তশশজি বনজয় র্োয়! 

আর এখজনো ইজচ্ছ হয় মোজয়র আঁচল ধজর চবল!! 
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রং ও মিরং 

মরিুলো পোরবিন 

 
দশটো মমজয়জক ছুঁজয় আসো ির-মিশ মছজল  

দশহোিোর  িোর মদোষ মগোপন মরজখ  

সংসোরজগোছো িনয মদজহ কুমোবরজত্ব িোন মিোজল  

 

মুহূিি ঝজড়ো মন-সংসোর সিয-অবিনয়, হোরোয় বদিোজলোজক 

মমজয়বটর হৃদয়িন্ত্রীজি মিজি ওঠো দরদীঝঙ্কোর  

মছজলবটর অবিেিোর পোরদসহ নীরি হুঙ্কোর  

 

িল িজম িরফ হজলও কন্ঠ িোলুজি নোজচনো অনূিূবি  

বছজটজফোঁটো িোজলোিোসোহীন প্রিোরকচবরজে বিরল আবিি  

আবিষ্কোজরর মনপজথয মজন অনুসবন্ধৎসু আকোঙ্খো 

গরল গুজল উথজল থোজক মনোংরো মজনর পুং-মদহটো  
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মর্ৌনিোর অপবরপক্ক বিদযোয় শীিল মজনর দীিি মমজয়টো  

িোরোখসো রোি িুলজল ছজন্দ আসজি িোর বিষোদ কবিিো  

পৃবথিীটো িোর মর্ অজচনো থোকোরই কথো  

িোই িোর অিোবিি পোওনো কেনোজিও বছজলো অধরো । 
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বচর শোবির মদজশ 

হুমোযূ়ন কিীর 

 

মর্জি চোইছ? মর্জি পোর... 

িোঁধন খুজল বদজয়বছ, 

অিকোজশ মিজি মদখ 

বক হোবরজয় বক মপজয়বছ... 

হয়ি মিোমোয় বদইবন বকছুই 

বদজয়বছ শুধু মন 

মিোমোর কোজছ অপ্রজয়োিনীয় 

এই মসোনোর বসংহোসন! 

মসোনো? মস মিো রূপজক িললোম 

রিয মূজলয নয়, 

িোবন মিোমোর মনই মিো মসটোর 

হোবরজয় র্োওয়োর িয়.... 
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মিোমোর বছল, মিোমোরই থোকজি 

নোই িো রইলোম আবম, 

বসংহোসন মিো রজয়ই র্োজি 

পোেোজি বিবত্ত িূবম!! 

 

মর্জি চোইছ? র্োও মগো িুবম 

দোও পোখো মমজল 

মিোমোর কজয়দ িুজকর খোঁচো 

বদজয়বছ আি খুজল, 

স্বোধীনিো আজছ মিোমোর  

আবম িোধো মদওয়োর মক? 

র্োওয়োর র্খন পি কজরছ 

বক লোি আটজক মরজখ! 

পোখো মমজল উজড় র্োও 

দোঁড় মছজড় িনয হজয় 
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খুঁিজিো মিোমোয় হয়ি অজনক 

খুঁিজিো মিোমোয় হনয হজয় 

মখোঁচো দোবড়, ম োলো মচোখ 

উজড়ো-ঝজড় মকজশ 

হয়িিো মগো  ুরি ক'বদন 

পোগল পোরো মিজশ! 

 

মর্জি চোইছ? মর্জিই পোর 

আটজক মিোমোয় রোখি নো, 

সোমজন িুবম এবগজয় মগজল 

বপছন মথজক ডোকি নো! 

ডোকি নো? িলো মসোিো 

কোিটো িোবর শক্ত.... 

মচোজখর মকোজন অশ্রু িমজি 

িুজকর বিির রক্ত! 
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ঝরুক রক্ত! মরজি নো হয় 

আরও একবট পোগল 

িিুও মদজখো খুজলই মদি 

মিোমোর পজথর আগল.... 

িোজলো মকোন লগ্ন মদজখ 

িোবড়জয় দোও পো.... 

আমোর ধোজি সজয় র্োজি 

এটুকু র্ন্ত্রনো!! 

 

মর্জি চোইছ? র্োও মগো িুবম 

থমজক মকন র্োও? 

সোমজন মিোমোর মখোলো আকোশ 

মস বদক পোজন চোও.... 

মদখ মিোমোর স্বজেরই মসই 

িোরোর বঝবকবমবক, 
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কি আমোর হজি বকছু 

সইজি পোরি বঠকই! 

কোঁদছ িুবম? লবক্ষবট মগো 

একদম মকঁদ নো, 

আমোর অজনক কি হজি 

মসটো মমোজটই মিজিো নো.... 

শোবি শোবি ওম শোবি 

বচর শোবির মদজশ 

বনশ্চয় আমোয় বনজয় র্োজি 

শোবিরই দূি এজস!! 

 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০০  

অন্ধকোর 

     রুমোনো সুলিোনো(রং) 

 

িুবম অন্ধকোজরর গিীরিো মিোজঝো? 

িোজনো?আবম মরোি ডুজি র্োই গিীজর, 

এজকিোজরই গুম হজয় র্োই 

অিস্র মুহূজিির বিজড়। 

 

কি বমবছল চোবরবদজক 

কি মর্ অবিজর্োগ  

সি িমোজনো অনুিূবি, 

এক একটো বহংস্র মোনি। 

 

আমোর বদজক আঙুল িুজল, 

বচৎকোর কজর এবগজয় আজস ওরো, 
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আমোজক মদোষী সোিযস্ত কজর, 

সি িযথিিোর বহজসি বনজি।। 

 

ওজদর রক্তোক্ত মচোখ, 

বগজল মনয় আমোজক, 

বনবশ্চহ্ন হজয় র্োই আবম, 

আমোরই অনুিূবির বমবছজল। 

 

অন্ধকোর আিোজরো িোবড়জয় মদয় আমোজক, 

বমজথয আজলোর বদজক, 

আমোর একোবকজত্বর সুজর্োগ বনজয়, 

আমোজক পুজরোপুবর গ্রোস করোর মলোজি। 
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 জর মফরো 

সময়ীিো ম োষ 

 

মচোখ দুজটো খুলজিই বনলজয়র মচোজখ বনজিজক মদখজি পোয় বহয়ো। 
বনজির মচোখজক মস বিশ্বোস করজি পোজরনো। িোজি, এও বক সম্ভি! 
সেজকির সুজিোটো আলগো হজয় মগজছ িহুবদন আজগ, িজি আি 
বকিোজি? এসি িোিজি িোিজি সৃ্মবিজদর িীজড় হোবরজয় মর্জি থোজক 
বহয়ো। মসবদন মচোখ দুজটো খুলজিই মস মদজখবছল সিোই িোর বদজকই 
িোবকজয় রজয়জছ। িজি এ বক? সকজলর মুজখর হোবস মর্ন ম্লোন, 
মচোজখর দৃবিটোও অনযরকম। িজি মর্ মস মিজিবছল িোজদর সিোজনর 
আজলোয় সি অন্ধকোর মকজট র্োজি? আর মস? মস মকোথোয়? র্োজক 
মদখিোর িজনয মস ন মোস অজপক্ষো কজরজছ, িোজক মদখজি নো মপজয় 
অবস্থর হজয় ওজঠ বহয়ো। নোসি বহয়ো-মক সিটো খুজল িজলন। মিজঙ র্োয় 
বহয়ো। সকজলর মন্দ কথোর মোজঝ িোর মচোখ শুধু খুঁজি মিড়োয় 
বনলয়জক। বনলজয়র িুজক মোথো মরজখ মস কোঁদজি চোয়, িোঁচজি চোয় 
িোর মশষ সম্বলজক আঁকজড় ধজর। িীিজনর অবিম আ োিটোও 
মসবদনই মপজি হয় বহয়োজক। সিোই চজল র্োয় এজক এজক। চজল র্োয় 
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বনলয়'ও। র্োওয়োর সময় মস িজল র্োয় বহয়োর অসোিধোনিোই িোজদর 
সিোনজক মমজর মফজলজছ। বনলয় িোরংিোর িজল মস আর মজন রোখজি 
চোয়নো বহয়োজক, বকন্তু মুজখর কথো আর মজনর কথো মর্ এক নয় িোর 
স্বোক্ষী হজয় রজয় র্োয় কলম আর ডোজয়রী।  

 

"বনজির মখয়োল রোখজি আি'ও বশখজলনো।" কথোটো শুজন হুশ মফজর 
বহয়োর। 

- "িুবম এখোজন?" বহয়ো বিজেস কজর। 

- "হযোঁ, মিোমোজক হোসপোিোজল আবমই বনজয় এজসবছ। খুি একটো 
আ োি লোজগবন, আিই িোবড় বফজর মর্জি পোরজি।" উত্তর মদয় 
বনলয়। 

- "আ োি? আ োজির সোবধয মকোথোয় আমোয় স্পশি করিোর?" 

বহয়োর হোজি হোি মরজখ বনলয় িজল - "িোবন,  আবম ক্ষমোর অজর্োগয। 
িিুও বক সিটো িুজল নিুনিোজি িীিন শুরু করো র্োয় নো?" 
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অবিমোজনর িরফ ধীজর ধীজর গলজি শুরু কজর। ওপোজর'ও মর্ ঝড় 
উজঠজছ িো িীষি স্পি। অশ্রুিজল ধুজয় র্োয় দুিজনর মোন-অবিমোন, 
দুঃখ- র্োিনো সি। িোজলোিোসো আিোর'ও প্রোি খুজল শ্বোস মনয়। 
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আদশি মছজল    

অবনজমষ পবিি 

 

আিও মকন মজন পজড় মসই বদনটোর কথো 

মর্ বদন মখোকো িজেবছল সহযকজরবছলোম অজনক িযথো 

মর্ বদন মখোকো িজেবছল সকজল িজলবছল মশোন 

রোিপুে এজসজছ  জর মচোজখজি মকন িল আজনো 

অশ্রু মুজছ মদজখবছ র্খন আমোর মখোকোর মুখ 

র্ন্ত্রিো সি িুজল বগজয় মপজয়বছলোম অজনক সুখ 

আিও মিো িোই মজন পজড় মসই বদনটোর কথো 

মছজলর মুখ মদজখই আবম মিজিবছলোম িৃদ্ধোশ্রজমর কথো 

সবিযই আবম িোনিোম নোজকো পোি এমন মছজল 

 ইবঞ্জবনয়োর হজয়ও লোঙল বনজয় র্োয় মর্ মক্ষি-এ চজল 

র্িই মদবখ ওজক আবম িোবি একলো  জর 

িগিোন িুবম মকোন িজের পুবিযর ফল বদজল 
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আি মিো মখোকো মনই মর্ কোজছ পড়জছ মজন িোরিোর  

আবমই ওজক িজলবছলোম মর্ “করজিই হজি মিোমোজক অজনক 
মরোিগোর” 

মরোিগোর কজর িুবম একবদন িৃদ্ধোশ্রজম র্োজি 

 িৃদ্ধোশ্রজম বগজয় িুবম মোজয়জদর মুজখজি হোবস মফোটোজি 

িোই মিো মখোকো রোখজি কথো থোজক বসঙ্গোপুর   

ডলোর ডলোর উপোিিন কজর আজস িছর পজর 

আিজক আবম আনজন্দজি হজয়বছ আত্মহোরো  

িোই মিো আবম রোবে মিজগ চোঁদজক বদয় পোহোরো । 
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অরুি কুমোর চক্রিিিী 

িে  এক মক্ষি মিুজরর  জর 

বিবথ  নক্ষে  মদজখ  মছজলর  নোম  রোখো হজলো নোরোয়ি । 

মরজলর  খোস িবমজি  দুজটো  বেপোজলর 

ছোউবন  মদয়ো  র , িষিোয় ঠোঁই  লোইজনর  ওপর, 

ঠোকুদিো আনজন্দ মকোথো মথজক  বমবি  এজন 

মহেোর  মলোজকজদর  আমন্ত্রি  কজরজছন  

নোবি মহল্থ মসন্টোর  মথজক  িোড়ী  বফরজি  মর্ ! 

 

প্রোথবমজকর গবিজি নোরুজক মটক্কো  মদিোর 

মকউ  বছল  নো, িবস্তজি মস বছল সকজলর  মচোজখর মবি, িোধ 
সোধল আজস্ত আজস্ত। 

মচোজখর  সোমজন  মরোি মদজখ  -মঠজক  ওর িয়সীজদর ,িিুও  
প্রোি- পি লড়োইজয় বিরোমহীন ।। 
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বকন্তু  

আি -আি িোর পবরচয়  ! 

 নোরু মস্তোন  -পোড়োর  দোদোজদর  মসৌিজনয। 

 

ঠোকুদিো হোল ছোজড়ন বন... দোঁজি  দোঁি মচজপ  

কবঠন  লড়োই - 

 

 

 নোরু মক বনজয়  িোধিযজকযর শরীজর পোবড় বদজলন  

 িধিমোজন িোর পুরজনো  িনু্ধর িোবড় । 

িোরপর  … িৃজদ্ধর  সংগ্রোম ।। 

 

নোরোয়ি  এখন  িোঁকুড়োর  

 প্রবিবষ্ঠি ডোক্তোর। 
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স্বে মদবখ  

বিবহর আলম 

 

মোথোয় িীষি র্ন্ত্রিো ক-বদন ধজর, 

চোরপোজশ এি িঞ্জোল সোফ কবর বক কজর? 

 

িোবড়র পোজশ িজর মগজছ আগোছোয়, 

পবরস্কোর করজিই হজি বকি আবম বনরুপোয়। 

 

নো িলজল রোজমর নোম, মখজি হয় মোর 

হও িুবম র্জিোই িুবদ্ধিীবি, মনই মিোমোর ছোড়। 

 

এিোজিই মদখবছ সি, মমজনও বনজি হয় 

প্রবিিোদ করজলই, মদশজরোহী িোবনজয় মদয়। 
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উদয় মহোক শুি িুবদ্ধ,মচিনোও বিকবশি কজরো, 

িোিনোয় মহোক িদল, মচিো করজলই পোজরো। 

 

স্বে মদবখ সমোজির আগোছোরো এিোজিই মশষ হজি, 

নিুন িোরি িজিই সবঠকিোজি এজগোজি। 
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বকছু ইজচ্ছ 

নীড় বিনু্দ িমিন 
 

শি বদন, শি রিনী পজর 

       পূিি মর্ হল একশি মপজি  

মনট ফবড়ং সমোজিজশ 

     িোরিযর মিোয়োর এজলো প্রোজি। 

 

বিহঙ্গ হজি ইজচ্ছ আি  

  মদখজি িড় সোধ আি সিুি- পৃবথিী 

ধবরেীর বনিিনিো  

   মগোধূলীর কুসুম মিলো।  

 

মনট ফবড়ং মর্ মিোজরর  

বশবশজর মদয় হোমো 

নি প্রিোজি, নি িীিন  
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    মনট ফবড়ং িোনোয় সম্বধন।  

 

সৃ্মবি, প্রীবি, স্পন্দন  

   িবড়জয় মগজছ সিোর িীিন  

মলখো মলবখ সোদো মপজি  

মনট ফবড়ং রূপ মদয় নিীন সোজি।  

 

বদজনর পর বদন  

   পবরিিিজনর ধোরো র্ি আসুক  

মনট ফবড়ং িোর বচে গুজলো 

   সৃ্মবি কজর রোখুক।  

 

কলম ধজর সমোজির  

   র্ি িোষো মলখজি সিোই  

সদো সিয!  

  বটম মনটফবড়ং কজর িোহো আশো। 
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিিিী 
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কলম িনোম অস্ত্র 

সোয়বিিো সরকোর 
 

একবদন মিোমোর এই অজস্ত্রর মিোর 

 শুবকজয় মবলন হজয় র্োজি, 

বচিো মকোজরো নো, আমোর কলজমর মিোর বকন্তু বচরকোল বস্থবিশীল 
থোকজি।।
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বনজিদজন- দীপজিযোবি গোঙু্গবল 
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পোঠজকর মিোমি মনপজথয- 

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

netphoring@gmail.com এ সেোদকীয় প্রসজঙ্গ 
মিোমি িোনোজি মমইল করুন 

sealbikram9@gmail.com এ। মহোয়োটস আপ 

করজি পোজরন এই নম্বর এ  ৭৫০১৪০৩০০২ 
আপনোজদর মিোমিই আমোজদর চলোর পজথর অনুজপ্ররিো, 
িোনোন আপনোর অবিজর্োগও। 

পোজয় পোজয় ১০০ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় 
মনট ফবড়ং-এর। মকমন লোগজছ  আমোজদর প্রবিবট সংখযো 
িোনোজি িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

 
 
 

mailto:netphoring@gmail.com
mailto:sealbikram9@gmail.com
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আপবনও পোঠোন ছবি পরিিিী সংখযোর িনয, মসই ছবি পরিিিী সংখযোয় 
আপজলোড করজিো আমরো। 
            সময় মপজলই বক হোজি িুজল বনজি ইজচ্ছ কজর কযোজমরো, িজি 
ছবি পোবঠজয় বদন। আপবনও হজি পোজরন ‘’Camera-man of the 
week’’ ছবি পোঠোজি 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 
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 ফবড়ং... 

Camera-man of the week 

বিয়োউল হক 
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পুনশ্চ 
প্রবিিোরই নিুন চমক বনজয় আসজি মনটফবড়ং মসই কথো 
বদলোম। এই পবেকো আপনোজদর সিোর িোই প্রশংসো, 
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মিিয সিই িোনোজি পোজরন 
বনবিিধোয়। ছড়ো, কবিিো, অিুগে, গে, প্রিন্ধ, ছবি ইিযোবদ 
পোবঠজয় বদন িৃহস্পবিিোজরর মজধয। 

মমইল করুন  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুন 7501403002 এই নম্বর এ। আমোজদর 

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

 

 

 

              ।।সমোপ্ত।। 

mailto:netphoring@gmail.com

