সিংখ্যা – ১০৩

নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৩

www.netphoring.com
netphoring@gmail.com
7501403002

বিক্রম শীল
আবল মমোস্তোফো
সপ্তবষি িবিক,
অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ।
নোজিস মোহমুদ
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- ইমোনু জ়েল হক, নোবহদো, মমৌসু মী দত্ত, রোহুল মহোজসন,
নীতো কবি, পবল ম োষ, মকৌস্তি ধর, অবমতোি দত্ত, আখতোবর
খোতুন, অ়েন চ্যোট্টোিিী, হুমো়েূ ন কিীর, অবমতোি মনু , শুিদীপ,
সু মন দোস, ছন্দনীল, অবনজমষ পবিত এিং আজরো অজনজক।
ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, নোজিস মোহমুদ, বি়েোউল হক।
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ফব ং কথো
গত কজ়েক বদন ধজর এক রকম বনিঃশজে পুজ

ছোই হজ়ে যোজে

এই ফুসফুস দবিি আজমবরকোর আমোিন নদীর অিিোবহকী়ে গজ
ওঠো এই গিীর মরনফজরস্ট। মিৌজগোবলক িোজি বিজের িৃ হত্তম এই
িৃ বিেো়ে অরিয পৃবথিীর ২০ শতোংশ অবিজিন সরিরোহ কজর।
তথয িলজছ, গত আট মোজস ৭২ হোিোর িোজররও মিবশ আগুন
মলজগজছ এই অরজিযর নোনো প্রোজে। ধ্বংস হজ়ে যোজে আমোিজনর
বিস্তীিি অঞ্চল। এজত মগোটো বিজের িলিো়েু পবরিতিজনও প্রিল
প্রিোি প জত পোজর। প্রো়ে ১৬০০০ প্রিোবতর, কজ়েক হোিোর
মকোবট সংখযক গোছ রজ়েজছ এই বিশোল িনিূবমজত। এই িনিূবমর
৬০%-ই ব্রোবিজল অিবিত। আমোিজনর িঙ্গজলর আগুন মথজক
উৎপন্ন ন মধোোঁ়েোর কোরজি ব্রোবিজলর সোও পোওজলো শহজর বদজনর
মিলোজতই অন্ধকোর মনজম এজসজছ প্রো়ে। তজি আশোর কথো এই
দোিোনজলর মরোষোনল মথজক প্রকৃবতজক িোোঁচ্োজত িৃ বি ত্রোতো বহজসজি
এজস দোোঁব জ়েজছ। এখন সি মচ্জ়ে গুরুত্বপূ িি বিষ়ে হল, এই
িনিূবমজক রিো করো। ময িোজি পুজ ছোই হজ়ে যোজে আমোিন,
তোজত খুি তো োতোব পৃবথিীর িলিো়েু র কোঠোজমো িদজল মযজত
পোজর িজল আশঙ্কো পবরজিশবিদজদর।

নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৩

আজিগ-কজ়েবদ
ইমোনুজ়েল হক
একটো িবনজকর অিুঝ বসদ্ধোে অঙ্গীকোর-প্রবতশ্রুবতর মি োিোজল আিদ্ধ।
সু নোবমর উত্তোল উন্মত্ত মেউ ,
হৃদ়েরোিয িুজ হোহোকোর !
দুবট আধুরো হৃদ়েখন্ড বলপ্সো-বচ্ৎকোর-আতিনোদ !
ম্লোন-বিত মদ়েোজল করো োত।

মচ্োঁবচ্জ়ে প্রবতিোদ িজ্রকবি রক্তবিন্দুজদর
মফরোর দোবিজত প্রিল ঝ িইজছ বনরুপো়ে- প্রবতশ্রুবত মদও়েো অনয কোউজক!!

েোস-স্পন্দজনর অবনিিোি আজন্দোলন ,
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শ্রিিজগোচ্র অদময মলোগোন "আজিগকজ়েবদর মুবক্ত চ্োই" !!
সোহসী কজি প্রশ্ন ছু োঁজ মদ়ে সংগ্রোমী প্রবতশ্রুবতর পী ন বক
শোবেপূ িি সু কুনরোিয অজপিো মশ্র়ে ?
ন়েনগহ্বজর বিজরোহী মুবক্তজযোদ্ধো আজিগ বসপোহীজদর
বদগেজকোজি মম োেন্ন মধোোঁ়েোশো়ে লুজকোজনো যো়ে বক?
অিুঝ-অদৃ ঢ় অঙ্গীকোজরর অন্ধকোর মপবরজ়ে
মিোজরর নিোরুজির আলোপন িড্ড স্বোিোবিক।
শুধু চ্োই সু দৃঢ় িন্ধজনর দপিজন
স্বোতন্ত্র অটুট ইজেটো বনিিীক !!
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অপবরবচ্ত
নোবহদো

আিকোল িড্ড অজচ্নো লোজগ মতোমো়ে
তুবম মতো 'আমোর তুবম' নও,
অপবরবচ্ত! িীষি অপবরবচ্ত!

মজন পজ ?
কত শত িোহোনো খুোঁিজতদু'দন্ড গল্প করোর।
এখন িোহোনো মখোোঁজিোএব জ়ে চ্লোর।

িযস্ত মতোমোর শহর
তুবম মতো িযস্ত িীষি।
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এত এত শুিোঙ্হ্মীর িীজ ,
আবম ময ঝোপসো, অস্পি এখন।

আমোর সোিোজনো িুিন শুধুই তুবমম়ে
মতোমোর সোিোজনো িুিজন বনজির অিিোনখুোঁিজত মগজল হতোশ হজত হ়ে।।
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ধুজ়ে বদও
মমৌসু মী দত্ত
িোজনো! আিকোল বনজিজক িীষন শোে লোজগ।
আজগর মজতো আর ঝগ ো পোবরনো,রোগ কবরনো,
মকিল অবিমোজন,কজি মিতরটো়ে ু ন ধজর যোজে।
কথো়ে কথো়ে ঝজ প জছ,অজঝোর ধোরো।
আেো! মতোমোর মজন আজছ!?
মতোমো়ে িোজলোজিজস আবম কজ়েকটো নোম বদজ়েবছলোম!
নোম মতো মতোমোর অজনক আজছ!
বকন্তু মসই নোমটো, যো মকিল আমোর একোর,!
মযই নোজম আর মকউ মকোনবদন মতোমো়ে ডোকজি নো!
তুবম এখন িযস্ত িীষন।হোিোর হোিোর মোনু জষর বিজ হোবরজ়ে
মফজলজছো আমো়ে।
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িযস্ততো আমোরও অজনক আজছ,বকন্তু সিবকছু র মশজষ বনজির একোে
সম়েটোজত,আমোর মদও়েো নোমগুজলো ধজর মতোমো়ে মজন মজন িীষন
ডোবক।
খুি ইজে কজর!! মতোমোর িুজক মোথো মরজখ,হোিোরও কিগুজলো এক
বনজমজষ ধুজ়ে মফবল মচ্োজখর িজল।
একটুও সম়ে বক তুবম বদজত পোজরো নো,!?
তজি মসই বদন অেত একিোর সম়ে কজর এজসো,
সোদো চ্োদজর েোকো আবমটোর সোমজন দোোঁব জ়ে একজফোোঁটো মচ্োজখর
িজল ধুজ়ে বদও,আমোর মোন-অবিমোন,কিগুজলোজক।
একিোর এজসো বিি।।
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চ্জলো পোজশ দো োই
রোহুল মহোজসন
কখজনো ফুটপোজতর ধোজর অথিো মস্টশজন আমরো তোজদর মদখজত
পোই বখজদর জ্বোলো়ে িজস থোজক যবদ মকোজনো সহৃদ়ে িযবক্ত বকছু
দোন কজরন, আিোর কখজনো িো মবন্দজরর সোমজন িজস থোজক তোরো
যবদ বকছু টোকো িো খোিোর পোও়েো যো়ে। বকন্তু খুিই কম মিোজট
তোজদর িোজগয,মযখোজন মবন্দজরর মিতজর িগিোনজক

মোনু ষিন

টোকো প়েসো খোিোর ফল মূ ল দুধ কলো মদও়েো হ়ে, বকন্তু এবদজক
মবন্দজরর িোইজর িগিোজনর সেোনরো নো মখজত মপজ়ে বখজদর জ্বোলো়ে
হোত মপজত িজস আজছ, বকন্তু আমরো মকউই তোজদর বদজক বফজরও
তোকোই নো।মবন্দর মসবিজদর সোমজন সচ্রোচ্র আমরো এসি
মদখজত পোই। তোই আমোজদর উবচ্ৎ মসই সি দুিঃি বশশু ও
মোনু ষজদর পোজশ দো োজনো ।আমরো প্রবতবন়েত অজনক টোকো খরচ্
কবর মসই টোকো মথজক বকছু টোকো বদজ়ে ওজদর িনয বকছু খোিোর
বকজন বদন মদখজিন ওজদর মুজখর হোবস মসই টোকোর মথজকও
অজনক দোবম। আমোজদর উবচ্ৎ খোিোর নি নো কজর গরীি দুিঃি বশশু
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ও মোনু জষর মজধয বিবলজ়ে বদন। িোব জত

বনজির

িো অজনযর

পুরজনো িমো কোপ মফজল নো বদজ়ে তোজদর বদন যোজত তোরো িোজলো
থোজক আপনোর বকছু িোজলো সোহোজযযর মজধয বদজ়ে।
সিোর পোজশ থোকুন, অনযজদর িোজলো রোখুন, বনজিও িোজলো থোকুন।

আমোজদর ওজ়েিসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন
বদজত মযোগোজযোগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর
ওজ়েিসোইট www.netphoring.com এ...
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মনট ফব ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন
netphoring@gmail.com এ। মলখোর ওপর উজেখ
করুন মনট ফব ং ব্লগ।

মনট ফব ং এর প্রবতবট সংখযো প জত বিক করুন মনট
ফব ং এর ওজ়েিসোইট www.netphoring.com এ।

বপ্র়ে পোঠক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর।
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মুবক্তর স্বোদ
নীতো কবি
স্বোধীনতো মোজন স্বোধীন আমরো, স্বোধীন মজনপ্রোজি
স্বোধীনতো মোজন মুক্ত বিহঙ্গ মকোমল কুসু মকোনজন
ময স্বোধীনতো়ে থোকজিনো মকোজনো মিদোজিদ,িোতপোত
ময স্বোধীনতো়ে পজথর বশশুরো মপট িজর খোজি িোত!

এই স্বোধীনতো চ্োনবন কখজনো িীর মনতোিী সু িোষ
এই স্বোধীনতো়ে িুবদরোম িসু কজরন ময পবরহোস
এই স্বোধীনতো িোরত-মোজ়ের লজ্জো কজরবন হ্রোস
এই স্বোধীনতো স্বোথিবসবদ্ধ ,িনতোর হোোঁসফোোঁস।

মদশজনৌকোর হোল ধরজি ময নোই কোিোরী আি!
চ্োবরবদজক শুধু হোহোকোর আর চ্লজছ লুটতরোি
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ধমিজক বনজ়ে কোটোজছোঁ ো কজর, িোইজ়ে িোইজ়ে হোনোহোবন
এজন দোও মো'মক, বিে মোঝোজর মশ্রষ্ঠ আসনখোবন।
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প্রোি স্পন্দন
পবল ম োষ

আবম আি িোকরুদ্ধ হজ়ে
আমোর প্রোি স্পন্দন মতোমোজক বদজ়েবছ,
তুবম অফুরে।
যত দূ জর যোই, আবম ততই মিযোবতমি়ে বশলো হজ়ে উঠবছ,
আকোশ মছোোঁ়েো এক দী ি জ্বলে মমোমিোবত িগৎ সংসোজর।
ময অপরূপ আমোজক বন়েত আকষিি কজর,
মুহুজতি খবন্ডত হজ়ে যো়ে সহসো সংযুক্ত,
িুর প্র়েোজস, বশল্পকোরুজত মস নিত্র নীবলমো।
আি আবম মচ্জ়েবছলোম তযোজগর কবিত্ব,
তুবম আমোজক িোলজিজস বদজল প্রোবপ্ত ।
মস কবিত্ব পূ িিতো মপজ়ে আি আবম িোকরুদ্ধ এক চ্ন্দ্রতোবরকো ।
মেত রোিহংজসর মতন আি আবম শুভ্র এক দী িকোর মন্দ িোতোজস
উড্ডীন।
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অেহীন িোজলোিোসো
মকৌস্তি ধর
মনতোবি মমোজরর িোসস্টযোন্ড-এর পোজশর মছোট্ট গবলটো বদজ়েই আবির
শ্রীতমোজক বনজ়ে হোোঁটো শুরু করল, এই অন্ধকোরোেন্ন বনঝুম রোস্তোটো
হল আবিজরর িোব

যোও়েোর শটিকোট। যবদও মুষলধোজর িৃ বি

হও়েোর িনযই আবির এই রোস্তোটো ধজরজছ, বকন্তু অন্ধকোরোেন্ন
হও়েো়ে সচ্রোচ্র আবির এই পথ বদজ়ে যোতো়েোত কজর নো।
আবির আর শ্রীতমো মছোট মথজকই পরস্পজরর খুি িোজলো িন্ধু।
তোরো একসোজথ বনজিজদর শশশি কোবটজ়েজছ, একসোজথ প োজশোনো
কজরজছ। বকন্তু দুিন দুিজনর বিপরীত। আবির হল শোেবশি
প্রকোজরর বকন্তু শ্রীতমো হল চ্ঞ্চল প্রকৃবতর। শ্রীতমোজক থোমোজনো
কোজরোর স্বোধয ন়ে। এত বকছু র পজরও তোরো পরস্পর পরস্পরজক
খুিই িোজলোিোজস, বকন্তু তোরো তোজদর িোজলোিোসোটো িুঝজত পোজর
নো। তোরো পরস্পর পরস্পরজক ছো ো মিবশিি থোকজতও পোজরনো।
আবিরজক তোর িন্ধুরো িজল"জতোরো একসোজথ সি সম়ে থোবকস,
একসোজথই
পোবরস

ু বরস, বনজিজদর মজধয কোর িোলিোসোটোজক িুঝজত
নো?আবির

এই

প্রজশ্নর

একই

উত্তর
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মদ়ে

প্রজতযকিোর"িোবননো মর, িুবঝনো। হ়েজতো আজছ িোজলোিোসো হ়েজতো
িুঝজত পোবর নো!"
শ্রীতমো হোজতর ছোতোটো হঠোৎ কজরই ছু জ

মফজল বদল, িৃ বির মজধয

বনজিজক মমজল ধরল। আবির মফজল মদও়েো ছোতোটো তুলজত মগজল
শ্রীতমো িলল"বকজর তুই আবির! মকোথো়ে িৃ বিজত একটু বিিবি,
আমোর সোজথ হোটবি, তো নো! িুজ ো দোদুর মতন ছোতো মোথো়ে
বদবেস!"আবির এসি কথো কোন নো বদজ়ে এবগজ়ে মযজত মযজত
িলল"জতোর িোজলো লোজগ তুই মিি, আমোজক ছোতোটো মদ।"বকন্তু
শ্রীতমো মতো ছো োর পোত্রী ন়ে, মস আবিরজক মিোর কজর বিবিজ়েই
ছো জলো। আবির ও শ্রীতমো বিজকজল মিবরজ়েবছল ম োরোর িনয,
আবির আর দুবদন িোজদ আজমবরকো়ে চ্জল যোজে। মসখোজন একটো
মকোম্পোবনজত আবিজরর চ্োকবর হজ়েজছ, তোই আি তোরো দুিজন
ু রজত মিবরজ়ে বছল। আবির তোর সোফজলয খুি খুবশ হজলও, শ্রী

ি

তমো খুি একটো খুবশ ন়ে, কোরি মস িোজন আবির তোর মথজক
অজনকটো দূ জর চ্জল যোজে মস আবিরজক আটকোজত পোরজিনো বকন্তু
মস আবিরজক মযজত বদজতও পোরজি নো। দুবদন পজর আবিজরর
ফ্লোইট।
িোব

মপৌঁজছ পবরষ্কোর হজ়ে শুকজনো িোমোকোপ

পজ

তোরো দুিজন

িযোলকবনজত এজস িসজলো। চ্োরবদজক অবিরোম মুষলধোজর িৃ বি হজ়ে
চ্লজছ, শ্রীতমো িোিজছ হ়েজতো তোর মজনর অিিোটো প্রকৃবত তোর
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মজধয বদজ়ে প্রকোশ করজছ। মস হঠোৎ িজল উঠজলো"আবির! তুই
বিজদজশ বগজ়ে মতোর এই শ্রী-মক িুজল যোজি নোজতো?"আবির বনজির
মজন অনয বকছু িলজলও মস একটু মিো কজরই িজল উঠজলো"যবদ
মকোজনো িোজলো মমমসোজহি পোই, তোহজল বকিোজি মজন করি িল?"
শ্রীতমো িলল"বঠক আজছ! তুই থোক মতোর মমম সোজহি মক বনজ়ে
আবম চ্ললোম!"
- আজর রোগ মকন করবছস?
- নো! আবম মকন রোগ করজত যোি?
- আজর রোগ কবরস নো আবম বক মতোজক িলজত পোবর িল?
শ্রীতমো কথো গুজলো শুজন চ্ুপ কজর রইজলো, বকছু ই িলজত পোরল
নো।
আি রোত ১২ টো়ে ফ্লোইট আবিজরর। বকন্তু বকন্তু তোরো িোব

মথজক

10 টোর বদজক রওনো মদজি িজল বঠক করজলো। বকন্তু মিজরোিোর
সম়ে সমস্ত মলোক মসখোজন থোকজলও শ্রীতমো মসখোজন মনই, আবির
শ্রীতমোজক নো িজল যোজি মকমন কজর? আবির শ্রীতমোজক িোরিোর
ডোকজলও শ্রীতমো মকোন সো ো মস পোজে নো। িোচ্চো হ়ে এিং সিোর
কথো শুজন আবির িোব

মথজক রওনো বদল। আবিজর চ্জল যোও়েোর

পর শ্রীতমো একবট র মথজক িোইজর মিবরজ়ে এজলো, এতটো সম়ে
এজস সিোর আ োজল একবট অন্ধকোর জর িজস কোোঁদবছল, মস িোজন
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মস আবিরজক খুিই িোজলোিোজস বকন্তু আর কখজনো হ়েজতো এ
কথোটো আবিরজক িোনজত পোরজি নো।
দু িছর মপবরজ়ে বগজ়েজছ আবিজরর আজমবরকো যোও়েোর। অবফজস
চ্জল যোও়েোর পজর সিোই সিোর কোজি িযস্ত হজ়ে প জলও শ্রীতমো
আবিরজক সি সম়ে মজন কজর। মস তোরোবির মক সিসম়ে বনজির
কোজছ, চ্ো়ে বনজির পোজশ চ্ো়ে।
একবদন আবিজরর কোজছ একবট বচ্বঠ আসজলো , বচ্বঠবট মকোলকোতো
মথজক মলখো। বচ্বঠবট এক একবট লোইন আবিরজক িোকযহোরো কজর
তুলল, তোর মজধয কোর সমস্ত অনু িূবত গুজলো মযন পোগজলর মত
মছোটোছু বট করজত লোগজলো।
বচ্বঠজত মলখো বছল"আবির! যবদ একটু তো োতোব সম্ভি হ়ে তোহজল
তুই একটু কলকোতো আসোর মচ্িো কবরস। শ্রীতমো মতোজক মদখোর
িনয পোগল হজ়ে রজ়েজছ, আমরো িোবন এিং ও বনজিও িোজন তুই
খুিই িযস্ত ওইখোজন মতোর বনজির কোজি, বকন্তু শ্রীতমোর হোজত খুি
একটো মিবশ সম়ে মনই মর, পোরজল একটু তো োতোব চ্জল
আবসস।-ইবত, মতোর িোিো"
আবির কলকোতো মফোন লোগোজলো, শ্রীতমোর ব্লোড কযোন্সোর হজ়েজছ,
এটো তোর লোস্ট মস্টি। আবির যত তো োতোব

সম্ভি বনজির কোি

মশষ কজর বতন বদজনর বদন কলকোতো়ে মপৌঁছোজলো।
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আবির িোব

মপৌঁজছ মসোিো চ্জল মগল

জর। শ্রীতমো
বিছোনো়ে শুজ়ে রজ়েজছ। আবিজরর মচ্োজখ িল মস িলল" তুই
আমোজক মছজ

শ্রীতমোর

মকোথো়ে যোবি শ্রী? আবম মতোজক মকোথোও মযজত

মদজিো নোজর। আবম ময মতোজক খুিই িোজলোিোবস মর, খুিই
িোজলোিোবস! তুই আমোজক মছজ চ্জল যোবি শ্রী? মকন?"
- আবম ময মতোজক খুি িোজলোিোবস মর আবির, আবম চ্োইজলও মকউ
পোরজিনো আমোজক িোোঁচ্োজত। আবম চ্জল মযজত নো চ্োইজলও বক
হজি? িগিোন চ্ো়েনো ময আবম মতোর সোজথ থোবক।
আবিজরর মচ্োখ মথজক অনিরত িল পজ ই চ্জলজছ,

জরর সিোই

চ্ুপ সি বনস্তব্ধ। বনস্তব্ধতো কোবটজ়ে শ্রীতমো িজল উঠজলো" আমোজক
বিজ়ে করবি মর আবির?"
আবির বকছু নো িজল মদৌজ

র মথজক মিবরজ়ে মগল, ঠোকুর

র

মথজক বসোঁদুজরর মকৌটো বনজ়ে এল, আবির তোর শ্রীর বসোঁবথজত পবরজ়ে
বদজলো মসই বসোঁদুর।
শ্রীতমোর মচ্োখ বদজ়ে তোর িীিজনর মশষ আনজন্দ িল ঝজর প জত
রোখল, শ্রীতমো িলল"আজগর আমোর মৃতুয হজল, আমোজক মকোন
গোজছ বনজচ্ পুজত বদস, যখন তুই এখোজন আসবি এিং তুই এই
গোছটোজত মতোর স্পশি বদবি, গোছবটর সমস্ত ফুল মতোর গোজ়ে ঝজর
প জি এিং ঠোন্ডো িোতোস মতোর মচ্োজখ মুজখ ছু োঁজ়ে চ্জল যোজি, তখন
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িুঝবি ওখোজন আবম রজ়েবছ, আবম মিোঁজচ্ রজ়েবছ মতোর িনয, মতোর
িোজলোিোসো, মতোর স্ত্রী........
হঠোৎ আিোর সি বনস্তব্ধ। শ্রী মতোমোর মুজখ আর কথো মনই। আবির
এখন ওর শ্রী মক িব জ়ে ধজর কোোঁদজছ। আি, এখন আর শ্রীতোমো
মনই। আবিজরর শ্রী এখন প্রকৃবতর এক অংশ যোজক নো ধরো যো়ে
নো মদখো যো়ে শুধুমোত্র অনু িি করো সম্ভি।।
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অবমতোি দত্ত
মোথোর উপজর মদবখ,
সহোসয মকোিোগরী চ্োোঁদ।
মকোজনো স্বপ্ন মিলো়ে ন়ে,
মিহুলোরো আিও প্রবতিোজদ,
স্বোমীর প্রোিহীন মদহ ি়ে।
মকোজনো বদনই আবম,
কখনও মমজন বনজত পোবরবন,
ফুল শযযোর রোজতর মস,
দুিঃসহ হোমলোর কোবহনী।
আিও মদবখ,
পবরবচ্ত বিেোস োতজকরো,
চ্ক্রোজের, িোল মিোজন শুধু,
দূ জর অেরোজল িজস,
পোনপোত্র হোজত,
কুবটল হোবস হোজস,
শুধু মৃদু মৃদু।
নদী তীজর মচ্জ়ে মদজখো,
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ফুল ডোবল বনজ়ে হোজত,
সোিোজি মতোমো়ে,
মিযোৎস্নো আজলোকধোরো়ে,
প্রবতিোদী সু জর,গ্রোম িোংলো়ে,
িোিজছ সোনোই।
মিহুলো, মচ্জ়ে মদখ ঐ,
িোজগ প্রোি হোজ র বিতর।
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ধোরোিোবহক গল্পঅেরোজল
আখতোবর খোতুন
পিি-৪
এই বদজক সীমোর বিবিন্ন বদক মথজক বিজ়ের প্রস্তোি আসজত শুরু
হজ়েজছ। এক ইবিবন়েোর মছজলর সজঙ্গ পোকো মদখোও চ্লজছ সীমোর
মন বকছু জতই সোই বদজে নো। মো সীমোজক িলজলো বকজর সীমো মতোর
মছজল পছন্দ মতো? এই বিজ়েজত মতোর মত আজছ? সীমো িলজলো মো
মছজল অপছজন্দর বকছু ই মনই তজি আমোর মোস্টোর বডবগ্রটো কমবিট
হজ়ে মগজল িোজলো হজতো। আর বকছু বদন অজপিো করো মযজত পোজর
বক,সীমোর মমজিো দোদো

র মথজক িজল উঠজলো আর মকোজনো

অজপিো ন়ে এমন িোজলো মছজল হোত ছো ো করো যোজি নো। মছজল
মকোজনো বদজক কমবত মনই ময তোজক িোদ মদও়েো যোজি। সীমোও
একটু রোজগর সু জরই িলজলো দোদো মতোর মিোজনর বক মকোজনো বদজক
কমবত আজছ। সীমোর এজতো বকছু িলোর মজধয একটোই কোরি
সু িোষ যবদ তোর মজনর কথো একিোর িজল।
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সীমোর এক িোন্ধিী অবনতোর সজঙ্গ মফোজন কথো িলজছ এমন সম়ে
সু িোজষরও মফোন েুকজছ,সীমো িলজলো অবনতো মতোর সজঙ্গ পজর কথো
িলজিো একটো মফোন েুকজছ এই িজল অবনতোর মফোন মকজট
সু িোজষর মফোন বরবসি করজলো। মফোন বরবসি করজতই সু িোষ
িলজলো বকজর মহোরোনী বক করবছস কোর সজঙ্গ মফোজন িযস্ত। সীমো
িলজলো আবম মযখোজনই িযস্ত থোবক মতোর আপবত্ত আজছ। সু িোষ
িলজলো একটু মতো আপবত্ত আজছই কোরি তুই ময আমোর িোজলো
িোন্ধিী। সীমো িলজলো শুধু বক িোজলো িোন্ধিী নোবক আজরো বকছু
সু িোজষর ইেো থোকজলও মস মুখ ফুজট িলজত পোজর নো। সু িোষ
িোিজছ সীমো যবদ একিোর িজল তোর অজপিো়ে। তোরো দুিন িন্ধু
হজলও এজক অপরজক শ্রদ্ধোর মচ্োজখ মদখজতো। অজনক কথো িলোর
পজর সীমো িলজলো হযোোঁ মর সু িোষ আমোর বিজ়ে হজল তুই আমোর
বিজ়েজত খুি আনন্দ করবি মতো সু িোজষর িুকটো মযন একটু মমোচ্
বদজ়ে উঠজলো। তোর পরিজিই সু িোষ িলজলো মতোর আিোর বিজ়ে
তুই মতো পোগলী মতোজক আিোর মক বিজ়ে করজি। মতোর জ্বোলোতন
সহয করজত পোরজি মতো। তুই মতো আমোজকই জ্বোলোস নো িোবন তুই
িরজক কজতো জ্বোলোবি। সীমো শোে কজে িলজলো সু িোষ তুই বক
আমোজক এখজনো মছোজটো িোবিস। সু িোষ ও লি করজতো সীমো এখন
অজনক শোে িোজি কথো িজল তোর মজধয আজগর মজতো আর
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চ্ঞ্চলতো মদখো যো়ে নো। সি কথো়ে মযন িোরত্ব মদখো যো়ে। সীমো
সু িোষজক িোর িোর ইবঙ্গত কজরজছ বকন্তু সু িোষ মস কথো কজতোখোবন
িুজঝবছজলো তো অিোনো। (চ্লজি)
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সদুপজদশ
অ়েন চ্যোট্টোিিী
১.শিিরীিূষিং চ্জন্দ্রো নোরীিোং িূষিং পবতিঃ ।
পৃবথিীিূষিং রোিো বিদযো সিিসয িূষিম্ ।।

অনু িোদ রোজতর অলংকোর চ্োোঁদ , নোরীজদর (বিিোবহত) অলংকোর তোজদর
স্বোমী ।
পৃবথিীর অলংকোর রোিো (বকন্তু) বিদযো সকজলর ই অলংকোর ।।

২.জ্ঞোবতবিিিন্ট্যজত শনি মচ্ৌজরিোবপ ন নী়েজত ।
দোজনন ন ি়েং িোবত বিদযোরত্নং মহোধনম্ ।।
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অনু িোদ ইহো(বিদযো) জ্ঞোবতর মজধয িন্ট্ন করো যো়ে নো মচ্োরও ইহো চ্ুবর
করজত পোজর নো ।
দোন করজল ইহো ি়েপ্রোপ্ত হ়ে নো (কোরি) বিদযো রত্ন মহোধন
স্বরূপ।।
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মনট ফব ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন

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

**পরমোিু কবিতোর বিিোজগ যবদ বনজির মলখোও
মদখজত চ্োন, তজি দুই/চ্োর লোইজনর অেিঃবমল
কবিতো পোঠোন।

মনট ফব ং পূজিো সংখযোর িনয মলখো পোঠোজনোর
মশষ বদন ১৩ই মসজেম্বর। পূজিো সংখযো উজেখ
কজর পোবঠজ়ে বদন আপনোর মলখো।
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দোিোনল অথিো এক মোলসো ছোই
হুমো়েূ ন কিীর
আগুন বনজি মগজছ
বশ দোোঁ োজত মতোমোর শীতল মচ্োরো মরোত...
বকছু মধোোঁ়েো আর বকছু ছোই
ছোই চ্োপো আগুনও মদবখ নো
যুদ্ধ যুদ্ধ মখলোটো মিোধ হ়ে মশষ
মনটো মতোমোর এখন িরফ িমো হ্রদ!

তুবম িৃ ি নো গুল্ম লতো
এ প্রশ্ন মিোজগ অথিহীনতো়ে!
আগুন মজর মগজছ মিোধ হ়ে,
লোশ মফজ লোি বক......
পজ থোক পচ্ো শজির স্তুজপ,
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অসম্পূ িি দহন দূ ষি ছ ো়ে৷

আগুজনরও রকমজফর আজছ
দহন িমতো়ে মোপো....
মৃত যবদও িোোঁজচ্ নো মকোন বদন,
বনজি মগজলও জ্বলোর সম্ভোিনো়ে
ছোই চ্োপো আগুন মিোঁজচ্ থোজক
অনযথো়ে লিয হীনতো়ে মিৌ-কোট্টো!

মমরুদজন্ডর শশতয প্রিোজহ কোোঁবপজ়ে মদও়েো
আগুন বনজি মথজক ফুবরজ়ে যোজি,
দোিোনল অথিো এক মোলশো ছোই....
বঠক কজর নোও বনজির বন়েবত!
দমকজলর মরোত মনিোজত পোজর আগুন
তিুও গজিির সোজথ শহীদ হজি৷
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বটক্ বটক্, বটক্ বটক্
অবমতোি মনু
এ রুি মোবটজত,
নোজমবন চ্োোঁজদর আজলো,
রিনীগন্ধো মফোজটবনজকো সন্ধযো়ে,
সন্ধযোমোলতীও মদবখনোই,–
আমোর িুজকর আবিনো়ে।
িঞ্চনো়ে পোষোি হজ়েজছ িুক,
মদজখবছ শুধুই; রি মোখোজনো যত,
কতশত বিিিি কোজলো মুখ।
হোও়েো়ে িোজস উজটোপোটো রঙ্গ,–
িুজকর গিীজর রক্তোক্ত চ্ীৎকোর,
মদজখবছ তোরোরো বফসবফস কথো িজল,
আর মদজখবছ প্রসি রোিপজথ,–
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মুবষ্ঠিদ্ধ হোজতর,প্রবতজ্ঞো িঙ্গ।
কতটুকু তো মদজখছ!–
মদজখবছ আবম তো ,
মদজখবছ ময িোরিোর।
কবি ; তুবম তন্দ্রোেন্ন আিও।
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শুিদীপ
অহংকোর সিোর মজধয থোজক শুধু মিবশ আর কজমর মজধয পোথিকয
আজছ, সি সম়েই অহংকোর আর মযদ বদজ়ে বনিজক িজ ো প্রমোন
করো যো়ে নো কোরন অহংকোরী মক মশষ কজর তোর অহংকোর ।
সোথি বনজ়ে িোজচ্ সিোই, সিোর সোমজন বনজিজক িোজলো প্রমোি করো
প্রজ়েোিজন সোথি বট মক পবরনবত কবর মলোজি।
বনজির পবরবচ়্ে বনজির অবস্তত্ব অজহতুক অহংকোজর িনয নি হজ়ে
যো়ে এক মুহূজতির আিদোজর, িোজলো সম্পকি খোরোপ কবর আমরো
মলোি মক স্বোথিপরতোর উপমো বদজ়ে।
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সু মন দোস

মদখজত মদখজত চ্রবট িছর পূ নি করলোম।
পোজল িরলোম হোও়েো,
এইজতো সজি শুরু হল মমোজদর তরী িোও়েো।
অজনক কথো হজ়েজছ িলো,
আজরো অজনক ময আজছ িলোর,
তোইজতো স্বপ্ন মদবখ মতোমোর হোজত
হোতবট আমোর রোখোর,
সজঙ্গ আজরো মদবখ
হোজত হোত মরজখ সোরোটো িীিন পথ চ্লোর।
মতোমোর মুজখর ওই কযোটজিবর
আর স়েতোন ডোক,
সোরোটো িীিন আমোর িনয
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মতোমোর মঠোোঁজট মলজগ থোক।
িোবন অজনক িজলবছ টযোোঁরো-িযোোঁকো কথো,
বদজ়েবছ অজনক িযোোঁথো।
তিুও আবম মযন থোবক
মতোমোর হৃদজ়ে মপ্রম বদজ়ে গোোঁথো।
মতোমোর কোজছ আমোর িো়েনো আজছ এক
মতোমোর িীিন হজত কখজনো
কজরোনো মমোজর দূ র।
সিিদো গোইজিো মমোরো
িোলিোসোরই সু র।
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী

নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৩

বনজিদজন- নোজিস মোহমুদ
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কোরি
ছন্দনীল
মতোমোর িোজলোিোসোর কোরি হজত চ্োই,
তোই মতোমোর বদজক হোত িো োই।
মতোমোর দুিঃখ মমোছোর কোরি হজত চ্োই,
তোই মতোমোর মচ্োজখর িজল আমোর র সোিোই।
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নীবতকথো
বনজিদজন- অবনজমষ পবিত
আি বনজিজক আবম সু খী িোিী
কোরি স্বপ্ন িোঙ্গজত ন়ে স্বপ্ন মদখোজত আবম বশজখ মগবছ।
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পোঠজকর মতোমত
িোইরোল
নোজিস মোহমুদ
কজ়েকবদন মথজকই সিোর বনউি ফীড আর স্টযোটোস এ

ু জর

মি োজে রোনু বদ। খুি িোজলো গোন কজরবছল , অতনু দো , মোজন
অতনু মন্ডল তোর একটো বিবডও িোবনজ়ে প্রো়ে সি মসোশোল
িযোটফমি এ িোইরোল কজর। নো , উপজরর মকোজনো

টনোজতও

আমোর আপবত্ত মনই। বকন্তু আপবত্ত আজছ যুি সমোজির িোইরোল
মপোস্ট গুজলো মশ়েোর করোর প্রিিতো়ে। যোই বকছু িোইরোল হ়ে
সিই আমোজদর হোত ধজর। বকন্তু মিবশর িোগ মিজত্রই বিচ্োর
করজল মদখো যোজি , িোজলো বিষ়ে কম , খোরোপ বিষ়ে মিবশ
িোইরোল হজ়ে যোজে। উদোহরি স্বরূপ মসি স্কযোন্ডোল মথজক মনতোর
ু ষ খোও়েোর বস্টং অপোজরশজনর বিবডও মক মনও়েো মযজত পোজর।
আিোর রোনু বদর প্রসজঙ্গ বফজর আসো যোক। রোনু বদ িোজলো গোন
করজছ , সিোই প্রশংসো করজছ , সিই বঠক আজছ। বকন্তু মিজি
মদখুন আি আপনোর দোদো , পোজশর িোব র বদবদ , আপনোর
িোমোইিোিু িো ওই ি়েজসর মকউ অথিো আপবন বনজি , অথিোৎ
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মমোটোমুবট ১৯৯০ এর পর যোজদর িন্ম তোরো কমিহীনতো়ে আর
মিকোরত্ব এর জ্বোলো়ে বকিোজি বদন কোটোজে। রোনু মন্ডল একটো
এজিপশন, বকন্তু আর পোোঁচ্টো বশবিত মছজল মমজ়ে বকন্তু এজিপশন
ন়ে। তোজদর চ্োকবর টো প্রোপয, বকন্তু তোরো পো়েবন িো পোজে নো।
সিোর কোজছ এটুকুই অনু জরোধ , িোইরোল হও়েো একটো বিষ়ে মক
আজরো িোইরোল নো কজর সিোই বনজির বনজির িো়েগো়ে মথজক
বশবিত যুি সমোজির নযোযয অবধকোজরর দোবিজত মসোশোল িযোটফমি
এ মসোচ্চোর হজল সমসযো গুজলোর খুি তো োতোব

হ়েজতো সমোধোন

সম্ভি হজি।
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পোঠজকর মতোমত মনপজথযবক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোগজছ মনট ফব ং,
আরও

বক

বিিোগ

চ্োন,

মমইল

করুন

আমোজদর

netphoring@gmail.com এ সম্পোদকী়ে প্রসজঙ্গ মতোমত
িোনোজত মমইল করুন sealbikram9@gmail.com এ। মহো়েোটস
আপ করজত পোজরন এই নম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২
আপনোজদর মতোমতই আমোজদর চ্লোর পজথর অনু জপ্ররিো, িোনোন
আপনোর অবিজযোগও।
পোজ়ে পোজ়ে ১০২ সংখযো়ে পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্র়ে মনট
ফব ং-এর। মকমন লোগজছ আমোজদর প্রবতবট সংখযো িোনোজত
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন।
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আপবনও পোঠোন ছবি পরিতিী সংখযোর িনয, মসই ছবি পরিতিী
সংখযো়ে আপজলোড করজিো আমরো।
সম়ে মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজে কজর
কযোজমরো, তজি ছবি পোবঠজ়ে বদন। আপবনও হজত পোজরন
‘’Camera-man of the week’’ ছবি পোঠোজত পোজরন ময মকোন
বিষজ়ের

ওপর।

পোঠোজিন

মমইজল।আমোজদর

মমইল

netphoring@gmail.com

Whats app এ ছবি পোঠোজল ডক ফরমযোজট পোঠোজিন।
Whats app No- 7501403002
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আইবড

অিজশষ...
Camera-man of the week
বি়েোউল হক
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পুনশ্চ
প্রবতিোরই নতুন চ্মক বনজ়ে আসজি মনটফব ং মসই কথো
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো,
সমোজলোচ্নো, দোবি-দোও়েো, মেিয সিই িোনোজত পোজরন
বনববিধো়ে। ছ ো, কবিতো, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, ছবি ইতযোবদ
পোবঠজ়ে বদন িৃহস্পবতিোজরর মজধয।
মমইল করুন netphoring@gmail.com এ,
Whats app করুন 7501403002 এই নম্বর এ।
আমোজদর

মফসিুক

মপি

এর

https://facebook.com/netphoring

।।সমোপ্ত।।
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