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www.netphoring.com 

netphoring@gmail.com 

7501403002

বিক্রম শীল 

আবল মমোস্তোফো

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ। 

নোজিস মোহমুদ

http://www.netphoring.com/
mailto:netphoring@gmail.com
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- সুমন দোস, অবমতোি মনু, মমৌসুমী দত্ত, মরিওয়োন আলী, 
রোিীি ম ৌধুরী, ডঃ রমলো মুখোিিী (িযোনোিিী), অবিবমত্র, নোজিস 
মোহমুদ, আখতোবর খোতুন, এ এস রহমোন, পবল ম োষ, নীতো কবি, 
অরুি কুমোর  ক্রিতিী, নীড় বিনু্দ িমিন, ছন্দনীল, অবনজমষ পবিত 
এিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ  ক্রিতিী, সোয়বিতো সরকোর। 
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ফবড়ং কথো 
 
মনট ফবড়ং এর আরও একবট ঈদ সংখযো প্রকোবশত হল। ঈদ উল 
আযহো এর মূল বিষয় তযোগ। ইসলোজমর বিবিন্ন কোবহনী মথজক িোনো 
যোয়, আল্লোহ তোআলো ইসলোজমর রোসুল হিরত ইব্রোবহম মক 
স্বপ্নোজদজশ তোর বপ্রয় িস্তু কুরিোনী করজত িজলন। ইব্রোবহজমর বপ্রয় 
িস্তু বছল তোর মছজল ইসমোইল। মস তোর মছজল ইসমোইল মকই 
আল্লোহর নোজম কুরিোনী করজত উদযত হয়।  আল্লোহ তখন খুবশ হজয় 
ইব্রোবহম মক ইসমোইজলর কুরিোনী মথজক বিরত কজরন। আমোজদর 
বপ্রয় িজনরো সিোই আমোজদর িনয অজনক তযোগ স্বীকোর কজর। বিজশষ 
কজর িোিো মোজয়রো সন্তোনজদর িনয সোরো িীিন তযোগ স্বীকোর কজর 
থোজকন। তোই িছজরর প্রবতবট বদনই আমোজদর িীিজন মকোজনো নো 
মকোজনো িোজি ঈদ উল আযহোর নযোয় কোি কজর, এটো সকজলর 
বিশ্বোস । সিোই শোবন্তপূিি ঈদ পোলন করুন, এই আশো রোবখ। সিোই 
সুস্থ থোকুন, িোজলো থোকুন। 
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স্বোধীনতোয় 
সুমন দোস 

 
আমরো স্বোধীন, 

পরোধীনতোর গ্লোবন মুজছ আমরো স্বোধীন। 

আতযো োর আর বনযিোতন িুজল আমরো স্বোধীন। 

বলবখত অজথি সবতযই আমরো স্বোধীন। 

 

প্রশ্ন এিোর প্রকৃত অজথিও কী আমরো স্বোধীন? 

যবদ তোই হয় 

তজি মকন গিতন্ত্র সংজ্ঞোহীন? 

মকনই িো নোরীিোবত িস্ত্রহীন? 

আমরো িড়ই স্বোধীন। 

 

বকছুজলোজকর ঠোাঁই অট্টোবলকো আর প্রোসোদ, 

বকছুজলোজকর বঠকোনো আজিো মসই ফুটপোথ। 
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আমরো মতো স্বোধীন, 

তজি মকন এই বিষময? 

মকন মোনিতোর হজয়জছ বিলীন? 

 

িোরতিষি আি মশোবষত, 

 লজছ দ্বীধোহীন বনপীড়ন, 

িূ-লুবিত মদজশর মোন। 

এরই িজনযই কী 

িীর সংগ্রোমীরো বদজয়জছন তোজদর প্রোি? 

 

িলজত সংজকো  হয়, তিুও িলজত হয়, 

মযবদজক দু'ম োখ যোয় শুধুই অনযোয়। 

িোরতিজষির িুজক আজিো  লজছ 

ইবতহোজসর মসই কলবিত মৎসযনযোয়। 
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স্বোধীনতো এজসজছ, 

তজি বিলোবসতোর মিোজর নয়। 

তোরই িনয অক্লোন্ত পবরশ্রম 

আর শত শত প্রোি িবল প্রদত্ত হয়। 

 

প্রশ্ন িোজগ, 

হৃদয় হয় িযোকুল, হয় ম্লোন। 

িোরোক্রোন্ত হৃদজয় তিুও িলজত হয় 

মমরো িোরত মহোন। 
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ফবড়ং 

অবমতোি মনু 

বিব জত্রর মছোট্ট বিনু্দ রজের মছোাঁয়োয়, 

রোেো মঠোাঁজট নৃতযোঙ্গজন; তপন দহজন, 

অবিশ্বোসয ক্লোবন্তহীন সুনীল আকোজশ, 

আজন্দোবলত িোতোজস আনজন্দর   প্রোঙ্গজি, 

মকন এই মোয়োময় ছজন্দর িন্ধন! 

মমোহময় আকষিি ছড়োয় অঙ্গজন! 

সূযিকজরোজ্জ্বল মোয়োময় উজ্জ্বলতো, 

হোতছোবন মদয়; অনোচ্ছোবদত অম্বজর। 

আজলোর সঙ্গীত সুজর প্রখর বকরজি, 

শুধুই খুবশর আিহ আজরোজহ গোজন। 

মকোলোজির কবরওগ্রোবফর বশল্পোয়জন, 

বিব জত্রর আবঙ্গনোয় নূতন আবঙ্গজক। 

ওরো; আনজন্দর সুধোরজস মঞ্চোয়জন। 
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সোমোনয প্রশ্ন 

 মমৌসুমী দত্ত 

 
শ্রী রজিষু মো, 

 

মকমন আজছো তুবম বকছুই িোবননো। 

মকোনবদন িোনজতই  োওয়ো হয়বন মতোমোর কোজছ। 

তুবম যখন আমোর খুি কোজছ বছজল,মতোমোয় এতটুকু অনুিি কবরবন, 

মযন িোনজতম!,তুবম থোকজিই। 

তজি আি মকন মতোমোয় হোজড়, মজ্জোয় অনুিি কবর!!.মোজগো??  

তখন হোিোর স্বজপ্নর বিজড় মতোমোজক বনজয় িোিিোর সময়ই বছলনো 
আমোর.... 

আবম বছজলম স্বোথিপর.... 

বনজির ইজচ্ছ, োওয়ো,পোওয়ো গুজলোজক মিোর কজর  োবপজয় বদজতম 
মতোমোর উপর.... 
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কখজনো িোনজতও  োইবন....কতটো কষ্ট মপজল তুবম?? 

আি আবম িোজলো মনই, এতটুকু িোজলো মনই..মোজগো। 

মযখোজন প্রজতযকবদন বনজির হোজত ইজচ্ছগুজলোজক মমজর মফলজত 
হয়,স্বপ্নগুজলোজক গলোবটজপ হতযো করজত হয়,সকলজক িোজলো রোখজত 
বগজয় মুখ িুজি সি সহয করজত হয়,মসখোজন বক সবতযকোজরর িোজলো 
থোকো যোয়!!? 

আি সবতযই িুবি...'মো' কখজনোই িোজলো থোজকনো। 

তুবম বছজল আমোর অযোলোমি ক্লক!! 

আি মস িুবমকো আমোরও.. 

আরও একটু মিবশ  ুম!!?মস ময অপরোধ!! 

বক কজর কজরজছো মোজগো!!,হোবস মুজখ সিবকছু!!? 

কখজনো বক বনজির িনয মিজিজছো!? িোিজত পোজরো!!? 

তজি বক এটোই সবতয!!? 

আবমও 'মো'.... আর তোই আি এতটো অনুিি কবর মতোমোয়!? 

যো মতোমোর সন্তোন হজয় কখজনোই কবরবন! 
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তিুও বক তুবম আমোয়, মতোমরো সিটো বদজয় আিও 
িোজলোিোসজি...মোজগো!? 

 

ইবত,, 

মতোমোর আত্মিো 

একিন 'মো' ই পোজর, 'মো'এর মমি িুিজত.... 
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পবরিয় 

মরিওয়োন আলী 

 

িন্মবদন। মোজয়র হোজতর পোজয়স ম জট পুজট খোজচ্ছ শোমীমো। দরিোর 
িোইজর মপোষো বিড়োল টো বমউ বমউ কজর িোইজর ডোকজছ শোমীমো মক। 
বকন্তু শোমীমোর বিতর অন্ য িড় িইজছ। রোবকিদো-র বিজয়র 
মতোরজিোড়  লজছ। গত রবিিোর পোকো কথো হজয় মগজছ । তোর ই 
ি্ যস্ততো িোনোলো বদজয় প্রত্ যক্ষ করজছ একমজন। মছোজটোজিলো 
মথজকই রোবকিদোর একবনষ্ঠ িক্ত বছল শোমীমো। এিোবড় ওিোবড় িোবটও 
মদওয়ো মনওয়ো হত, এখনও হয়। পড়োর বক্রজকট মখলোয় রোবকিদোর 
ছয়  োর এ হোততোবল আর ব ৎকোজর সিোর আজগ বছল শোমীমো। 
মোস্টোসি এর সময় মযজকোজনো দরকোজর পোজশ বছল মসই রোবকিদো -
ই। িোপমরো মছজলটো একো হোজত বনজিজক দোাঁড় কবরজয়জছ। আি তোাঁর 
বিজয় হজচ্ছ শুজন নীল আগুজন পুড়জছ শোমীমো। একটো সংসোজরর স্বপ্ন 
মদজখবছল মস। আর বকছু িোিজত পোরজছনো। হোজতর িোবটটো ঠক কজর 
মটবিজল মরজখ, পোজশ রোখো ওড়নোটো বনজয় বসবড় মিজয় নীজ  মনজম 
ছুটজত লোগজলো। মজন পড়জলো দরিো টো মিবিজয় আজসবন। বিড়োলটো 
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পোজয়জসর মলোজি মছোক মছোক করবছল। নো আর মফজরবন। এটোই 
মশষ সুজযোগ। রোবকিদো-মক িলজতই হজি, িোজলোিোবস।। 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০১   

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

 

 

বপ্রয় পোঠক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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আিোর িছর বিশ পজর 

রোিীি ম ৌধুরী 

 
মপ্রজমর গল্প বক শুধুই বিজয়োগোন্ত, থোকজিো দূজর এটোই িোজলোিোসোর 
প্রবতশ্রুবত 

মমজ র মদজশ হোত মমলোজিো িজল বিশ িছজরর লম্বো একটো ছুবট। 

ততবদজন িমোজিো একটু একটু কজর, হলুদ শোবড়,লম্বো পুবতর মোলো 
। 

কোল ওিোরজকোজট ঠোিো মোখবি গোজয়, হয়জতো হোাঁবপজয় যোবি মপইন 
বকলোজরর জ্বোলোয়। 

সকোল মিলো হোটবি  োজসর ওপর, বশউবল ফুল িরবি আাঁ ল িজর। 

আড় ম োজখ মদখজিো দুিনোজক তিু পোরবিনো আর বনজত আপন 
কজর । 

আমোর িনয খোবদর িোমো আবনস বকজন,তুই রংজমলোজনো শোবড় 
পবড়স মিাঁজধ 
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মোংস কী আর সহয হজি তখন? সূগোরফ্রী মত পোজয়স আবনস মরাঁজধ 
। 

গোবড়র সীজট িজস যবদ ইবতস্তত িোবিস; হোত রোখবি কী আর 
হোজতর ওপর আিোর। 

দুষু্টবমজত তোবকজয় হোবসস আজগর মতন, িুলজিো কষ্ট বিশটো িছর 
হোবরজয় যোিোর । 

পোহোড় মকোজল এক িুপবড়  োজয়র মদোকোন এজল, প্রিোপবত বিসু্কট 
এ  ুমুক লোল  োজয় । 

কত কোজছ তিু সি বকছুর মথজক দূজর, কুকজড় রি আলজতো 
মছোাঁয়োর অবিপ্রোজয়। 

যবদ বিজ্ঞোসো কবর মকমন আবছস এখন? বমজথয হজলও িবলস 
“িোজলোই আবছ আবম িোবনস” । 

 

পজড় মনি ম োজখর কোাঁপো িোষোয়, এজতো িছর আজগর বসাঁদুরটোজক 
মোবনস? 

দূিজনরই গল্প বমলজি িজল, একসোজথ ম োখ মিোিোর সকল 
আজয়োিন । 
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মতোর কোিয িো ল অনয কোজরো িোলিোসোর িুজক, আমোয় ফবসল 
করোর দুরোজরোগয সংক্রমি। 

সিোই যখন ছুটজছ িো োর আশোয়, আবম িোিবছ িদল করুক বদন। 

িলবদ িয়স িোডু়ক ইউকযবলপ্টোজসর মদজশ বমবটজয় বদজত বিশ 
িছজরর ঋি । 
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দোদুর দোওয়োই 

ডঃ রমলো মুখোিিী (িযোনোিিী) 

 
মদিীপুজরর মদিোরবত মদিুকোকোর মমজয় – 
ডোিো-মোমো আসজি িজল বডজস্কো নোজ  মগজয়। 
দুমদোম্ িোসন পজড় সকোল মথজক মোজয়র – 
মদিতোর পূজিোয় িজসও িোিনো রোন্নো- োজয়র। 
মদিুকোকো িোিোর মথজক দই-সজন্দশ আজনন- 
দরোদবরজত ব ংড়ী-ইবলশ পটল বকছু মকজনন। 
মদোলমো পটল ব ংড়ী মপজট, রোিমো, আলুর দম- 

দই-ইবলশ মুখজরো ক,  োটবন অনুপম। 
দমদজমর ডোিো-মোমীর মদমোক িীষি িোবর- 
দশটো পদ নো মপজল মতো মুখটো মতোজলো হোাঁবড়। 
দুিোই মথজক দমদজম কোল এজসজছন মোমো- 
আি আসজিন মদিীপুজর সজঙ্গ দোমোল বদমো। 
মোমো এজলন দুবট হোজত দরজিশ, দোনোদোর- 
দম মদওয়ো ডবল পুতুল মদিীর উপহোর। 
দম-ফোটো মহজস মদিী পুতুজল দম মদয়- 
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দমিোি ডবল নোজ  রিীন্দ্রনোথ গোয়। 
দবসয বদমো নোজ  দুজল মদোসর দুষু্ট মদিী- 
মদিুকোকো, ডোিোমোমোর মদহ মদোজল এবক। 

পোড়োয় মদদোর দোদু-বদদো ডোনবপজঠ সি মিোজট- 
মোমীর দন্ত মনই মতো মমোজট রিীন্দ্রনোথ মঠোাঁজট। 
মোও মদবখ গোন ধজরজছ দীক্ষো-মন্ত্র মফজল- 
এমন গোজনই মদিতোর দশিন ময মমজল । 
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ওরো 
অবিবমত্র 

 
 
ওরো কোরো? 
ওরো িঙ্গজল থোজক, বপাঁপজড় খোয়, ম হোরোয় আবফ্রকোন । মলোজকওজদর 
বসদ্দী নো কী িজল। 
সরলমবত ওরো, শোরীবরক সক্ষমতো ও সূ্ফবতি মযজকোজনো িোরতীয়জদর 
মথজক মিবশ । 
অনবধক ৫০০ িছর হজয় মগল, ওরো এজদজশ আজছ। পতুিবগি দসুযরো 
আবফ্রকোর িোনু্ট উপিোতীয় মলোজকজদর, যোরো বকনো পতুিবগিজদর 
ক্রীতদোস  
বছল, তোজদরজক এজদজশ মছজড় মরজখ যোয় ।  
এখজনো ওরো িজয়- িজয় থোজক। মিবশরিোগ িঙ্গজলই থোজক, মকউ িো 
শহজর। 
যোরো শহজর থোজক, তোরো রীবতমজতো আতজি িুগজছ । ওজদর 
মছজলজমজয়রো সু্কজল মগজল ' বশম্পোবি ' িজল মখপোজনো হয় । মকউ 
কথো িলজত  োয়নো ওজদর সোজথ। মেজন, িোজস বসদ্দীরো উঠজল মলোজক 
ওজদর বদজক অদু্ভত িোজি তোবকজয় থোজক । 
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 অথ  আমোজদর মদজশ ওরো থোকজছ আি পোাঁ জশো িছজরর মিবশ 
হজলো । মহোরোষ্ট্র উপকূল সংলি " মুরুদ- বিবজির " মকল্লো এজদর 
অবধকোজর বছল অজনকবদন। দুধিষি মযোদ্ধো বছল এই বসদ্দীরো।...এমনবক 
দবক্ষজির সুলতোনজদর মসনোধযক্ষও অজনক সময় এই বসদ্দীরোই হজতন 
।   
এখন কিিোটক ও অন্ধ্রপ্রজদজশই বসদ্দীজদর সংখযো মিশী । মকউ মকউ 
আজছ গুিরোজত । তোছোড়ো এরো আজছ পোবকস্তোজনর বসনু্ধ প্রজদজশও। 
এজদর মজধয মথজক উজঠ এজসজছ বকছু বিখযোত ফুটিলোর ও 
অযোথবলটরো। মযমন িুজি বসদ্দী, কমলো বসদ্দী প্রিৃবত । প্রথম বদজক 
সরকোবর অনুদোন িো সহোয়তো মপজলও পজর তো িন্ধ হজয় যোয় । এখন 
সরকোবর সোহোজযযর অিোজি এরো িুগজছ । বনি উপজগোষ্ঠীর মজধযই 
বিজয় হওয়োয় আবফ্রকীয় প্রিোি এজদর ম হোরোয় সুস্পষ্ট । প্রবতবনয়ত 
সং ষি কজর এরো মিাঁজ  রজয়জছ মকোন রকজম । আমোজদর মদজশ এরো 
অিজহবলত,  ৃবিত । 
আিজকর বডবিটোল যুজগও এরো অন্তযি মশ্রিীর মজধযই পজড়। 
িোিজতই খোরোপ লোজগ ।। 
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নোজিস মোহমুদ 
 

বদন বদন িগড়ো টো মিজড়ই যোবচ্ছল। একবদজক পজলর মোথোর উপর 
পোহোড় প্রমোি  োপ, অনয বদজক বিদযোর িোবড়জত বিজয়র প্রস্তুবত। এই 
বনজয় দুবট মোনুজষর বিবনদ্র রোজতর সংখযো টো বদজনর পর বদন মিজড়ই 
 জল। এক সময় পজলর মজন হয়  োপটো মিবশ হজয় যোজচ্ছ। পল মতো 
সি ম ষ্টোই করজছ, বিদযো মতো  োইজলই িোবড়জত িলজত পোজর ওজদর 
সম্পকি টোর কথো । অনযবদজক বিদযো িোজি ও িোবড়র একমোত্র মমজয়, 
মকোজনো মজতও িোিো মোর অমজত বিজয় করজত পোরজি নো, আর িোিো 
মো কখজনো  োইজি নো একটো মিকোর মছজলর হোজত বনজির মমজয়জক 
তুজল বদজত। দুবিন্তোয়, অবনদ্রোয় কোটজত থোজক দুিজনর বদন রোত। 
GPA প্রবতটো মসম এ কমজত থোজক দুিজনর ই। একিন অনযিজনর 
ওপর রোগ কজর সি সময়ই। বকন্তু একমোত্র  বিবধই িোজন ময দুিন 
বকিোজি দুিনজক ম জয় বদন কোটোজচ্ছ। ওরো িোজন নো এই 
টোনোজপোজড়ন মথজক বকিোজি মুবক্ত পোজি। আজগ ময দুিন ১0 িছর 
পজরর িীিনটোর প্ল্যোন করজতো এখন তোরো ১ িছর পজরর কথো 
িোিজত িয় পোয়। 
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অন্তরোজল 

আখতোবর খোতুন 

পিি-২ 

 

কজলি মশজষ িোসস্টযোজে দোাঁবড়জয় আজছ সীমো। িনু্ধজদর সজঙ্গ আড্ডো 
বদজত বগজয় সুিোজষর আসজত  একটু মদবর হজয়জছ স্টযোজে । সীমো 
মজন মজন িোিজছ এজতো মদবর মকন আবম রোগ মদবখজয়বছ তোই বক, 
মজন নোনো রকম প্রশ্ন। বকছুক্ষি িোজদ িোস এজস দোাঁড়োজলো সীমো িোজস 
উঠজত যোজি এই মুহূজতি সুিোষ দূর মথজক ডোক বদজয় িলজলো সীমো 
ওই িোজস খুি বিড় যোস নো। সীমো িোজস নো উজঠ থমজক দোাঁড়োজলো। 
সুিোষ হোাঁপোজত হোাঁপোজত এজস উপবস্থত হজলো। সীমো মরজগ িলজলো 
তুই আমোজক থোমোবল মকন আবম বিড় িোজসই মযতোম। িোবড়জত মো 
িোিোজক বকবফয়ত বদজত হজি মদবর   মকন হজলো। সুিোষ িলজলো তুই 
মোথো ঠোেো কর আবম কোকু কোবকমোজক িুবিজয় িজলজদি। যোইজহোক 
আিোর একটো িোস এজলো মসটোও বিড়  সুিোষ িোিজলো আর মদবর 
করো  লজি নো। তোই িোজসর িোনোলো বদজয় বনজির ডোইবর টো মরজখ 
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বদজয় িোজস উজঠ পড়জলো। সুিোষ সীমোজক িলজলো  দোাঁড়ো সি যোত্রী 
মনজম যোক তোর পজর উঠবি।একটু পজর সীমোও উঠজলো িোজস। সুিোষ 
ডোইবরটো হোজত বনজয় িলজলো এইখোজন িস। সীমো িলজলো মতোর কই 
বশট সুিোষ িলজলো একটো মপজয়বছ এটোই কপোল।মদখজত পোসনো 
মলোজকর কজতো বিড়। সুিোষ িলজলো আচ্ছো সীমো িলজতো তুই মতোর 
িোন্ধিীজদর সোমজন আমোজক অপমোন কজর কথো িলবল মকন? সীমো 
বখলবখবলজয় মহজস িলজলো মিশ কজরবছ। ওই ময সকোজল মফোজন 
িোজলো কজর কথো িলবল নো তোই। সুিোষ িলজলো তুই একটো পোগলী 
মতোজক মতো িললোম সি কথো তোর পজরও রোগ। সুিোষ িলজলো আচ্ছো 
মতোর মজতো যবদ আবমও রোগ কজর থোবকজতো তুই বক করবি সীমো 
িলজলো িোবন তুই রোগ করবিনো। তুই অমন মছজলই নয় তুই নো 
আমোর িোজলো িনু্ধ। 

িোবড় বফরজত একটু সন্ধযো  বনজয় এজসজছ সীমোর মো িলজলো বকজর 
এজতো মদবর ময সীমো উত্তজর িলজলো মো আি প্রথম কজলি মতো তোই 
িোজস খুি বিড় তোই মদবর হজলো তজি সজঙ্গ সুিোষ বছল। সীমো মোজয়র 
সজঙ্গ কথো িলজছ এই মুহূজতি সুিোজষর মফোন সীমো মফোন বরবসি কজর 
িলজলো হযোাঁ িল। সুিোষ িলজলো িোবড় মপৌঁজছবছস মতো? সীমো উত্তজর 
িলজলো হযোাঁ। ( লজি) 
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একবটিযোজগরআত্মকথো 

এ এস রহমোন 

 

(আমোর সোজথ  টো একবট  টনো গজল্পর আকোজর প্রকোশ করলোম, 
িোজলো লোগজল িোনোজিন ) 

সোলটো বছল ২০১৬, 

কজলি এ িবতি হওয়োর পর তুই যখন আমোজক  জর বনজয় আসবল 
তোরপর মথজকই আবম মতোর সি িইজয়র মিোিো পুজরো বতন িৎসর 
ধজর িইলোম । মতোর িোজলো ও খোরোপ সমজয় মকউ মতোর সোজথ নো 
থোকজলও আবম মতোর বপজঠর মিোিো বনজয়  ুজড়বছলোম, বপঠ  োপজড় 
িজল বছলোম  োপ বনস নো সি বঠক হজয় যোজি বকংিো িলতোম সোিোস 
মিটো carry on। মতোর আজিগ, মতোর অনুিূবতগুজলোর িোগ 
বনজয়বছলোম । কত িসন্ত, কত একোবকজের রোজত আবম মতোর সঙ্গী 
হজয়বছলোম। 
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িৃবষ্টজত বিজিবছ মতোর সোজথ, যোজত মতোর মোথোয় িল নো পজড় মস 
কোি কজরবছ । 

 

মোস দুজয়ক মথজক আবম আর আজগর মজতো মিোিো সহয করজত 
পোরবছলোম নো িোবনস, আসজল িয়স মিজড়জছ । শরীজরর  োমড়োগুজলো 
কুাঁকজড় মনবতজয় মগজছ, বকন্তু তোরপজরও সহয কজরবছলোম । 

কোরি আমোর খুি িয় হত মতোজক হোরোজনোর।  

যোজত তুই আমোজক মছজড় নো যোস মসই িজয় দুিিল হজয় পড়ো দোাঁজত 
দোাঁত  জষ মুখ িন্ধ কজরবছলোম । 

 

যোদিপুর মস্টশজন “ডোয়মে হোরিোর মলোকোজল” ওঠোর সময় মোনুজষর 
দগ্ধ শরীজরর  োজপ আমোর নো দম িন্ধ হজয় আসবছল বনশ্বোস টো 
হটোৎ িন্ধ হজয় মগল । 

িোিলোম আমোর সময় মশষ, এইিোর মজন হয় আমোজক মছজড় যোবি 
। 
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বকন্তু নো, তুই মসটো িুিজত পোরজল আমোজক কোাঁজধর মথজক খুজল িুজক 
আগজল বনবল । আবম িোিলোম আমোর মপ্রজম সবতয তুই অন্ধ হজয় 
মগবছস, তোই এই খোরোপ সমজয় আজরো কোজছ মটজন বনবল । 

আরও মিবশ কজর মতোর মোয়োয় িবড়জয় পড়লোম। 

 

কজলি বিট আসোর পর আমোর িুল িোেল । তুই নতুন একিনজক 
দরদোম কজর বপজঠ তুজল বনবল । 

িুিলোম মজর যোওয়োর পরও তুই আমোজক সুন্দরিোজি িযিহোর করবল 
িোজলোিোসোটো িুিবল নো, কোরি নতুজনর সোহোরো নো পোওয়ো পযিন্ত 
আমোজক ময ছোড়জত পোরবি নো তুই । 

একটু পজর একটো বিশোল সূ্তজপর উপর তুই আমোর মশষ কৃতকোযি 
সমূ্পনি করবল । 

 

মতোর এতবদজনর সঙ্গীজক মুহূজতির মজধয পর কজর বদবল । 

 আর, আবম অিোধয লোবঞ্চত মপ্রবমকোর মজতো একোবকজের বিজড় ডুজি 
িোস্তিতোটোজক মমজন বনলোম। 
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যোইজহোক, 

             িোজলো থোবকস, নতুজনর মখয়োল রোবখস আর তোজক 
িবলস মতোর মন খোরোজপর গল্পগুজলো মযন সযজে রোজখ । 

 

(#বিঃদ্রঃ:-প্রজয়োিন ছোড়ো মকউ কোউজক মজন রোজখ নো ।।) 

 

 

 

মনট ফবড়ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর 
উজল্লখ করুন মনট ফবড়ং ব্লগ। 
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**পরমোিু কবিতোর বিিোজগ যবদ বনজির মলখোও 
মদখজত  োন, তজি দুই/ োর লোইজনর অন্তঃবমল কবিতো 

পোঠোন। 

একবদন 

পবল ম োষ 

 

আি আমোর শূনযতো তুবম অনুিি করজত পোরজি নো,  

যখন আমোর অহংকোর মিজড় মগজলো আমোর স্বজপ্ন তখন তুবম িুিজি 
মসবদন িদজল মগজছ িহু দূজর এক ব লজত মরোজদ পোখনো মমজল 

উজড় মগজছ ব ন্তো িোিনো গুজলো মমোর মুজখ।  

আমোর স্বজপ্ন বিজিোর বনরন্তর বিরহ অনল মিিোই ম োজখর িজলর 
সোজথ লড়োই কজর মিাঁজ  থোকো এক গিীর রোজতর।  

আমোর নীড় িোাঁজধ হৃদয় িবমজন এক রেো মমজ  রোবেজয় বনজয় 
এবগজয় যোওয়ো অজনক গিীর  ুজমর ম োজর।  

আমোর মজনর মোজি বশহরন মযন মোবটর উিির িবমজত নোবমজয় 
আনজলো এক অসোধোরি অনুিূবত।  
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আমোর নীড় আজছ এমন একবট িোয়গো মযখোজন আমোর মখলো 
িসজন্তর মকোবকল কোজলো মমজ র পোলক িজর পড়ল হঠোৎ কজরই 

িুজকর বিতর িোবহজর অন্তজর অন্তজর। 

উত্তম স্মরজি 

নীতো কবি 
 

মহ মহোনোয়ক, তুবম িোেোলীর 

অন্তরতম ধন 

মজনর গহীজন মরজখজছ িোেোলী 

সাঁজপজছ ময প্রোিমন। 

মতোমোর গরজি গরিী আমরো 

নোয়জকর মহোনোয়ক 

যুজগ যুজগ মদজিো িয়ধ্ববন এই 

যুগোন্তকোরীর িয় মহোক। 
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সম্ভ্রোন্ত এক িোেোলী িুিজত 

মতোমোয় ময মজন পজড় 

িুিনজমোহন হোবস বদজয় তুবম 

রোিো হজল বশল্প "গড়" এ। 

 লবিত্র, বশল্পকলো িুলজি নো  

কখজনো মতোমোয় 

মতোমোর আসন বশজরোপজর রোবখ 

মতোমোয় প্রনোম িোনোই। 

 

এক শুিক্ষজি এজসবছল এক উজ্বল ধ্রুিতোরো 

বিদোয়জিলোয় আপোমর িন হজয়জছ ময বদশোহোরো 

দুঃখীদরদী উত্তম পুরুষ উত্তম কুমোর তুবম 

ব রবদজনর তুবম আপন আত্মীয়, মতোমোর  রজি নবম। 
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অরুি কুমোর  ক্রিতিী 

কোশিন  

 

কু বিক্ বিক্ মেন  

আি আর যোয় নো  

অপু দুগিরো তোই  

আর মিো পোয় নো  

হুশ কজর মেন যোয়  

শুধু শোাঁখ িোবিজয়  
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দুপোজশ কোজশর িন  

বদস মতোরো সোবিজয়  

(২) 

িল িজম দুয়োজর  

 

িোতোজস মমজ জত ওজড় 

টন টন িল  

 ুবপ  ুবপ মিজস থোজক  

মনই মকোলোহল  

হুড়ম ডুরুম িোি  

িৃবষ্টর পজর  

িজলরো দোাঁবড়জয় থোজক  

আমোর দুয়োজর... 
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নীড় বিনু্দ িমিন 
নীল গগজন বছল শত শত তোরো,  

        বনদ্রোহীন হজয় কীজস মদয় পোহোরো?  

আসমোজন ময বছল এক 

       আবদযকোজলর অপ্সরো।  

 

আিও আজছ একই তোহোর  

      উজ্জ্বল ধোরো, গগন পোজি  োবহয়ো মদখ  

শতোব্দীর কলি আজছ 

তোহোর গোজয় লোবগয়ো। 
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বনঃসঙ্গতো রিনী িোবি ময িবসয়ো 

        মকহ নোবহ হোয় গগন পোজি  োবহয়ো  

তজি আবম মকন আি মহথো  

মরুর মদজশ িবসয়ো। 

 

সিোই যখন শযযোশোয়ী 

আবম তখন প্রদীপ জ্বোবল 

িোবিতোম মোয়োবিনীর কথো 

কলবিত কবরল আি মপ্রম মহ িোজল। 

 

পবড়তোম নো মছবদয়ো 

অথিবিহীন নোবহ হয় 

তোিমহজলর মবহমো 

লবিয়ো মগল িুজকর মোবনক। 
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িোবিত নো বনঃঙ্গতোর িযোথো  

     মদবখজত  আজস নো মকহ মবলনতো 

তজি আি িহ্ম িোজঙ্গ  

      কোহোর লোবগয়ো।
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বনজিদজন- ধ্রুপদ  ক্রিতিী 
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বনজিদজন- নোজিস মোহমুদ 
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ইজচ্ছ 

ছন্দনীল 

 

মতোমোর ইজচ্ছ হজল িোলজিজসো; 

মতোমোর ইজচ্ছ হজল কোজছ এজসো। 

িোজলোিোসোর মছোাঁয়োয় শুধু, 

অিজহলো হজয়ই মমজশো।। 
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বনজিদজন- অবনজমষ পবিত 

 

িীিজন কখজনো কখজনো একো থোকোটো খুিই িরুরী কোরি 

এই একোকীেই এক উজ্জ্বল আজলোর সন্ধোন মদজি। 
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পোঠজকর মতোমত মনপজথয- 

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

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

sealbikram9@gmail.com  এ। মহোয়োটস আপ 

করজত পোজরন এই নম্বর এ  ৭৫০১৪০৩০০২ 
আপনোজদর মতোমতই আমোজদর  লোর পজথর অনুজপ্ররিো, 
িোনোন আপনোর অবিজযোগও। 

পোজয় পোজয় ১০১ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় 
মনট ফবড়ং-এর। মকমন লোগজছ  আমোজদর প্রবতবট সংখযো 
িোনোজত িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

mailto:netphoring@gmail.com
mailto:sealbikram9@gmail.com
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আপবনও পোঠোন ছবি পরিতিী সংখযোর িনয, মসই ছবি পরিতিী সংখযোয় 
আপজলোড করজিো আমরো। 
            সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজচ্ছ কজর কযোজমরো, তজি 
ছবি পোবঠজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন ‘’Camera-man of the 
week’’ ছবি পোঠোজত পোজরন ময 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
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িলছবি... 

Camera-man of the week 

সোয়বিতো সরকোর 
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পুনি 
প্রবতিোরই নতুন  মক বনজয় আসজি মনটফবড়ং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো, 
সমোজলো নো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনবদ্বিধোয়। ছড়ো, কবিতো, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছবি ইতযোবদ 
পোবঠজয় 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।। 
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