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বিক্রম শীল 

আবল মমোস্তোফো

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ। 

নোজিস মোহমুদ 
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- সঞ্জয় মসোম, নীতো কবি, স্বপন কুমোর রোয়, অবমতোি মনু, 
ফবরদো পোরবিন (িুিুন), ইমোনুজয়ল হক, বমবল পোল, ইমবতয়োি আলী 
প্রধোন, ছবি ধর, অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি), মমৌসুমী দত্ত, 
আখতোবর খোতুন, অয়ন চযোট্টোিিী, পবল ম োষ, শুিদীপ সূত্রধর, 
হোবফিুর রহমোন, অবনজমষ পবিত, আরবি খোতুন, মুস্তোফো বমঞো, 
সুিন ডোকুয়ো এিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, নোজিস মোহমুদ, সোয়বিতো সরকোর। 
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ফব ং কথো 
 

আি মনট ফব ং িোংলো সোবহজতযর িগজত দু’িছর পূিি করজলো। মসই 
সোজথ পোজয় পোজয় মনট ফব ং মপৌঁজছ মগল ১০৫ সংখযোয়। মনট ফব ং 
এর র্োত্রো শুরু হজয়বছল ১০ই মসজেম্বর, ২০১৭ সোজল। শুরুজত 
কজয়ক পোতোর বপবডএফ এর মোধযজম সোবহতয িগজত আত্মপ্রকোশ 
কজরবছল মনট ফব ং। পরিতিীজত বকছু মুদ্রি সংখযোও প্রকোবশত হয় 
নিিষি সংখযো ও িই মমলো সংখযো বহজসজি। মূলত প্রিীি 
সোবহবতযকজদর ছত্রছোয়োয় নিীনজদর এবগজয় র্োওয়োর অনুজপ্ররিোয় পথ 
চলো শুরু হজয়বছল অনলোইন মযোগোবিন মনট ফব ং এর। এই পথ 
চলোয় মলখক-জলবখকো ও পোঠক পোবঠকোজদর িোজলোিোসো ও সমথিন 
সিসময় পোজশ মপজয়জছ মনট ফব ং।  আগোমীবদনগুজলোজতও সিোইজক 
পোজশ চোই বঠক এিোজিই। আগোমীর পজথ এিোজিই এবগজয় র্োক 
সকজলর বপ্রয় অনলোইন মযোগোবিন মনট ফব ং। িজল থোজক িল 
ফব ং,  োজস থোজক  োস ফব ং, মনজট মনজট  ুজর মি োয় মনট ফব ং। 
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রোস্তোয় থোকো 
সঞ্জয় মসোম 

 
সমজয়র অন্ধকোর আমোজক 

মচোখ খুলজত বশবখজয়জছ 

 

আবম এখন মচোখ খুজল আবছ 

অজনকটো রোস্তো হোাঁটলোম 

 

এখন বফজর র্োওয়োর সময় 

তুবম বফবরজয় বদজয়জছো বকছু কোাঁটো 

মকোনও দুঃখ মনই কষ্ট মনই 

 

বনজিজক বচনজত রোস্তোয় থোকো 

মথজক র্োজিো দী ি মথজক দী িতর রোস্তোয় 
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প্রথম কদমফুল 

নীতো কবি 

 
মসবদজনর মসই মগোধূলীজিলোয় কদম্ব গোজছর তজল 

হোজত হোত মরজখ িজলবছজল সখো, বিিজিো সন্ধযো হজল 

মখোাঁপোয় সোিোজল কদজম্বর ফুল, ি োজল িক্ষতজল 

স্বপ্ন মদখোজল সুন্দর কজতো িৃক্ষজিদীর মূজল 

সন্ধযোতোরোরো মদজখবছল আর কজরবছল কোনোকোবন 

বপ্রয়োজর আপন কজর নোও তুবম, আমরো সোক্ষী মোবন 

শ্রোিি পিন বমবষ্ট সুিোজস মদোলো বদজয়বছজলো মজন 

দুিজনর হজয় দুিজন মতোমরো মথজকো মর্ন একসজন 

মদউল আাঁগজন জ্বজলবছল দ্বীপ, শঙ্খ ণ্টোধ্ববন 

প্রথম মপ্রজমর প্রথম পরজশ অসো  এ মদহখোবন। 

স্বজপ্নর ম োর মকজটবছল কজি, মদজখবছ মতোমোর পোজন 

মরজম মজরবছ, শরজম মজরবছ, মুক্ত আবলঙ্গজন। 
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বশক্ষক 

স্বপন কুমোর রোয় 

 

সযোর, 

আবম ক্লোজস মিবির প্রথম সোবরজত কখনও িবসবন 

িবসবন মশজষর মিবিজত  

সু্কল িীিন কোবটজয়বছ মোজে িজস 

তোই তুবম আমোজক মজন রোজখোবন। 

 

প্রথম সোবরর মসই মছজলটো- 

মোধযবমজক মিলোয় প্রথম হজয় সোংিোবদজকর প্রশ্ন উত্তজর িজলবছল 

আবম ডোক্তোর হজয় বিনো পয়সোয় গরীজির মসিো করি 

এখন মস দরিোয় মরোগী মদখোর বনয়মোিবল দরদোম েুজল মরজখজছ 

এজদর উপর আমোর খুি রোগ হয়। 
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মশজষর সোবরর মসই মছজলটো- 

িনযো খরোয় বিপর্িস্ত মোনুজষর িনয মকৌটো হোজত সোহোর্য মতোজল 

অসুস্থ মোস্টোর মশোইজয়র মখোাঁি খির রোজখ 

মসই মছজলটোজক মদজখ আমোর খুি আনন্দ হয় 

 

িোলক সুশীলজক র্তিোর মমজরজছ ততিোর মস িজন্দমোতরম িজলজছ 

িোনজত ইজে হয় মসই বশক্ষকটো মক? 

বিদযোলয় আি মকোবচং মসন্টোর 

ছোত্র বশক্ষক অন্ধকোজর দরদোম কজর 

হোইসু্কজলর মচৌকোঠ মছোাঁয়বন মনতোর মচয়োর বশক্ষক মুজছ  

আবম সযোর িবল কোজর? 

 

আবম মসই সু্কজল পব বন  

তোর বশক্ষক মক? মর্ িজলজছ- 
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মোজয়র িুজকর উপর িজস র্বদ একটো রোক্ষস রক্তপোন করজত হয় 
তখন মছজল কী করজি? 

বনবিন্ত মজন মখজত িসজি? 

স্ত্রী সন্তোনজদর সজঙ্গ ফুবতি করজত িসজি? 

নো মোজক উদ্ধোর করজত ছুজট র্োজি? 

আবম মসই সু্কজল পব বন 

র্োরো মগোটো িোরতিজষির সু্কল িোবনজয়জছ কলকোতোর মুরোবর 
পুকুরজক।  
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পবরমোপক 

অবমতোি মনু 

 

অবমতোিজক ইদোনীং, খুিই বিমষি লোজগ। ও কবিতো মলজখ আর টোচি 
বিন অযোণ্ড্রজয়ড মমোিোইজল কবিতো বলজখ, মহোয়োটস্ অযোপ বলজস্ট র্োরো 
আজছন, সব্বোইজক পোবঠজয় মদয়। মকউ িো পজ ন, মকউ িো, পজ ন 
নো। ইদোনীং রোবত্র িোগরি িয়ঙ্কর রকম মিজ  মগজছ। িীষি লুবকজয় 
লুবকজয় থোজক আর বনজির সোজথই চুবপচুবপ, মনদপিজি কথো িজল। 
বনজির অিয়জি অিস্থোজন মকোথোও অজর্ৌবক্তক আিিিনো আজছ বকনো, 
বনজিজক মদজখ। চোজয়র আড্ডোয়, আি মদোকোজনর গ্লোস মধোওয়ো 
মছজলবট, গ্লোস মধোিোর সময় অসতকিতোয় একটো গ্লোস মিজে মফজলজছ, 
আর অমবন চোজয়র মদোকোজনর মোবলক, মুখ মিাঁবকজয় িজল উঠজলো, 
"কলজস মত্ আনো, মতোরো িোপ  রজস মপোয়সো আতো হযোয়, কযোয়ো 
মর। শুজন অবমতোজির মনটো খুি িোরী হজয় মগল। অবমতোি মোবলকজক 
িলজলো, "মছোট মছজল, একটু মতো সহয কর কমজসকম্। মোবলক 
েোাঁবিজয়, আবমতোিজক িলজলো, "হযোম বকস্ বলজয় এযোাঁয়ো বিজঠ হযোয়, 
লোি কযোরজন, বক নুকসোন কযোরজন? অবমতোি িুজে মফজল, কথো 
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িোব জয় মকোজনো লোি মনই। এিোজি মগোটোটোই বঠক করো সম্ভি নয়। 
তখন বিজকল পোাঁচটোর মজতো িোিজচ। মনটো ওর এজকিোজরই কোলজম  
পোতোর মজতো মতজতো হজয় মগল। আড্ডোর মথজক উজঠ, বকছু দূর 
এজগোজতই, মদজখ লোল লোল পতোকোয় সোিোজনো, একটো বমবছল 
আসজছ। ও এরকম বমবছল িহুকোল মথজকই মদখজছ। বমবছলটো রোস্তোর 
ডোন বদজকর গবলর বিতজর ঢুজক মগল। ও িোজি, বমবছলটো ডোইজন 
ঢুকজলো মকন! তোর, পরবদজন ,ও আমোজক িলজলো, "িোজনো মনুদো, 
কবিতো গল্প মলখো মছজ  মদি িোিবছ, ও বদজয় বকসসু হয় নো, একটো 
মধযবিত্ত সুু্লি আিজতির মজধয পজ  রজয়জছ, সোবহতয, সংসৃ্কবত, 
কবিতো, গল্প, উপনযোস, নোটক, গোন ইতযোবদ। মচতনো িোগোিোর, 
সজচতনতোর সংসৃ্কবত বঠকঠোকিোজি মডজিলোপই কজরবন। রোিনীবতও 
মধযবিত্ত মসকশজনর আিজতিই ম রো। মখজট খোওয়ো দবরদ্র মশোবষত 
মোনুষজদরজক সংগবঠত করোর বিষয়টো আজসইবন। আবম িললোম, 
"তুবম মতো খুি, বশক্ষোর বিষয়টো বনজয় ল জছো, মকোজনো সোহোর্য 
সহজর্োবগতো মপজয়জছো িো পোজেো!? মষ্টশজনর কোছোকোবছ মর্জতই, মদখো 
হজয় মগল, তন্দ্রো, রুিী, গোয়ত্রী আরও মিশ কজয়কিজনর সোজথ। 
ওজদর মথজকই িোনো মগল, ওরো রোিীগজঞ্জ এজসজছ, নোটজকর বটম 
বনজয়। মমোট প্রোয় দশ িোজরোিজনর বটম। তন্দ্রোজক অবমতোি বিজেস 
করল, নোটজকর বিষয়িস্তু। তন্দ্রো িলজলো- মিআইনী িোজি কোরখোনোয় 
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মক্লোিোর মনোবটজশর বিরুজদ্ধ শ্রবমক আজন্দোলন, আর একবট বমবষ্ট 
সুন্দর মপ্রজমর মৃতুয। এই  বিষয়টোর ওপরই ওজদর নোটক। আমোজদর 
দুিনজকই ওরো, আসোর আমন্ত্রি িোনোজলো। নোটকবট মদজখ, 
অবমতোজির মিশ িোজলোই মলজগজছ। কোরি ওর িোিনো বচন্তোর সোজথ 
মিশ অজনক-খোনোয় মমজল। সোত বদন গব জয় মগজছ। অবমতোি 
আমোজক িলল, চজলো একটু  ুজরবফজর আবস।  ুজরবফজর চোজয়র 
মদোকোজন মগলোম, মদবখ, চোজয়র মদোকোজনর মসই মছজলবট মনই। একবট 
নতুন মছজল, কোি করজছ। িোব জত বফজর মখজত িজসবছ, আর বঠক 
মসই সময় মমোিোইল মফোনবট মিজি উঠল। মফোনবট কমরজছ, সুিন। 
ও প্রোন্ত মথজক মিজস এজলো, "তুবম তো োতোব  অবমতোজির িোব জত 
চজল এস। খুিই দরকোর। খোিোর মছজ  িোমোবটর মিোতোম লোগোজত 
লোগোজত খুি দ্রুত পোজয় চলজত লোগলোম। বগজয় শুনলোম, অবমতোজির 
মমজয় িয়তী সুইসোইড কজরজছ। দশিজন এমএ, পোস কজর িজস বছল, 
চোকবরর মচষ্টো কজর- কজর, ইন্টোরবিউ বদজত বদজত আি এই 
পবরিবত। গোজয়র রে কোজলো, মসই কোরজি বিজয়ও হয়বন। অজনজকই 
মদখজত এজসজছ, বকন্তু মকোজনো উত্তর আজস বন। বিছোনোপত্র মখোাঁিোখুাঁবি 
কজর অবমতোি বকছুই খুাঁজি মপল নো। মশজষ িয়তীর িোই সুিীর, 
প োর মটবিজলর িইজয়র নীজচ একবট বচবঠ মপল। তোজত িয়তী 
বলজখজছ, "দোয়ীফোবয় ওসি মছাঁজদো কথো। পুবলশ িোিু, ওসি বনজয় 
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বমজথয িলজ োলো করজিন নো। িোিো, মসৌন্দজর্ির মোপ কোবঠটো িুেজত 
পোরলোম নো। এজতো িন এজলো, মকউ মসৌন্দর্ি কোহোজক িজল, িোজনই 
নো। তোই এই দমিন্ধ বিষোক্ত, বিরবক্তকর পবরবস্থবতজত অগতযো এই 
সহি পথটোই, আমোর আপোতত পথ িজলই মজন হজলো।র্োর িনযই 
এই পথই মিজছ বনলোম। দুঃখ কজরোনো।  

                                             ইবত... 

মতোমোজদর আদজরর, 

                                           িয়তী। 

পুবলশ িবড মপোস্টমটিম করোর িনয বনজয় মগল। মো বনিিোক। িয়তীর 
িোই সুিন আর কজয়ক িন ওর িনু্ধ মপোস্টমজটিজমর িনয সোজথ 
মগল। 

 

 

আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিেোপন 
বদজত মর্োগোজর্োগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট 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 বক্লক করুন মনট 
ফব ং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 
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রোত িোগো পোবখ 

ফবরদো পোরবিন (িুিুন) 

 

আবম এক রোতিোগো পোবখ 

মচোজখর বকনোরোয় স্বপ্ন আাঁবক 

মিজস র্োই কল্প সোগজর 

সোদো মমজ র মিলোয় চজ । 

নীল আকোজশ নীল পরী হজয় 

র্োই চজল অজনক দূজর 

কখজনো িোবি আবম সমুজদ্রর মঢউ 

ঈষৎ আছজ  পরজিো পোজশ রজি নো মকউ 

আিোর শক্ত পোহো  হজয় দোাঁব জয় রজিো 

কখজনো িোবি আবম আকোজশর রুজপোলী চোাঁদ, 

আমোয় ধরজত মকউ মপজতজছ বক ফোাঁদ? 

কখজনো িোবি আবম মমজ র চোাঁদর 
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স্বজপ্ন আমোর মো এজস করজি আদর। 

কোজন কোজন িজল বদক রোত িোগো িোরি 

এমন অজনক স্বপ্ন আজছ র্ো করজত হজি পূরি। 
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স্বোথিোজেষী 

ইমোনুজয়ল হক 

 
ওজর রক্তজখজকো স্বোথিোজেষী মলোলুজির দল, 

মরি মখলোয় মোতবি কত আর ? 

মতোরো মতো িবধর, তোই মতো - 

কু্ষধোতি বশশুজদর কোন্নো শুনজত পোস নো ! 

মতোরো মর্ অন্ধ, তোই মতো- 

অধিনি বশশুবটজক মদখজত পোস নো ! 

বনজিজক প্রশ্ন কজরবছস বক একিোর, 

মকজনো এজসবছস এই পৃবথিীজত ? 

বিজের িোজলোিোসোর অমৃত-মছোয়ো 

পোবি বক কজর? কোজফজরর দল ! 

মতোরো মতো গোধোর মদৌজ  সোবমল, 

অথি-সম্পদ-আরোম এর মলোজির টোজন ! 
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বনজিজক মচনোর মচস্টো কজরবছস কখনও? 

মতোরো মর্ িোবত-ধমি-িিি বনজয়  

 

রক্তজহোবল মখলজত সিিদো িযস্ত ! 

মোনিতোই মোনুজষর একমোত্র ধমি, 

এটো মিোেোর সুস্থ-মবস্তষ্ক আজছ বক ? 

স্বোথি-সমুজদ্র মশজষ বকনোরো পোবি মকোথোয় ? 

িসুধো-মসৌন্দর্িয উপজিোজগ মতোরো মর্ িবিত ! 

স্বোথিপরতো আর রক্ত-খুজন মতোরো মতো কলবঙ্কত !! 
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সীমোনো 

বমবল পোল (বশবক্ষকো) 

আর কত নি হজি তুবম? 

ছলনোয় ছলনোয় আবম বদজশহোরো। 

কখনও িীিন হজয় মঠজল বদজয়জছো 

অতল খোদজক উজপক্ষো কজর 

মৃতুয হয় সোমজন দোাঁব জয়জছ কখনও। 

িীিন মদখোজি িজল। 

দ্বজি দ্বজি িিিবরত আবম 

িোনজতও পোবরবন 

কখনও- 

শুবকজয় কোঠ হজয় মগজছ 

রোজতর রিনীগন্ধো। 

হোসু্নহোনো েজর মগজছ মকোন অজিলোয় 

আর কত নি হজি তুবম? 
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ধমি 

ইমবতয়োি আলী প্রধোন 

 

ধমি, আি মকোথোয় তুবম? 

মতোমোজক ধোরি কজর 

কত শত সহস্র করজছ উেোস! 

মক মশ্রষ্ঠ, মক বনকৃষ্ট 

এই বনজয় চলজছ অনন্ত বিিোদ!  

তুবম ধোবমিক? এ মতোমোর গিি? 

হোয়! মকোথোয় মতোমোর ধমি? 

মোনিতো করছ িূলুবিত 

মতোমোজদর মশ্রষ্ঠজের অনজল! 

মোনবিকতোজক খুন কজর 

বছবনজয় বনজত চোও মশ্রষ্টজের বশজরোপো? 

ওজর মূখি, কখজনো বক পজ ছ 
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গীতো, িোইজিল, মকোরআন? 

অন্তজর বনজয়ছ এগুজলোর সোরিত্তো? 

িোবন প্রকৃত ধমি হজত 

শত মকোবট আজলোকিষি দূজর 

মতোমোজদর অিস্থোন; 

অথচ তুবমই আি ি  ধমিপরোয়ি! 

তুবমই করজছো ধমি রক্ষো,  

তুবমই করজছো মোনি হন্তো, 

বধক! বধক! তুবম িকধোবমিক, 

প্রকৃত ধোবমিক- মস মতো বনজিবদতপ্রোি 

স্বগিরোিয মছজ  মোনি মোজে 

খুাঁজি পোয় মস  

সৃবষ্টকতিোর সূলুকসন্ধোন। 
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মস্নহোদি 

ছবি ধর 

 

 ুম িোেো বিজকজল মছোট্ট মসোনোর অকোতর িোয়নো - 

মো আবম মোজঠ মখলজত র্োজিো, ঋিুর মজতো আমোজকও িোিো হোত 
ধজর বনজয় র্োজি - 

আবম মখলো মখলজিো, 

িোিো িল ছুাঁ জি আর আবম িযোবটং করজিো,   

িোিো মকোথোয় মো? 

িোিো মকন আজসনো িো ীজত? 

িোিোর ছবিজত মকন মোলো দোও মো? 

িোিো বক খুি দূজর মগজছ  

কজি আসজি মিোজলো নো মো? 

 

মোজয়র মচোজখ দগদজগ লোল বশখো, 
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েোপসো হজয় আসো দৃবষ্টজত - 

শহীদ স্বোমীর জ্বলন্ত বচতোর দোউ দোউ আগুজন পু জছ সৃ্মবত। 

সচল পৃবথিীটো হঠোৎ মকমন অচল হজয় মছোট্ট মখোকোর মজধয বথতু 
হয়। 

   

কপোজলর লোল পৃবথিীর শুনযতোয় হোত মরজখ িোনজত চোয় - 

মো তুবম লোল বটপ বকজন পজরো নো মকন? 

িজ ো হও তুবম, অিোধয হজয়ো নো, 

মোজয়র মস্নহোদি হোত নন্দজনর গোজয়। 

তুবম কষ্ট মপজয়োনো মো, িজ ো হজয় আবম মতোমোজক চোাঁজদ বনজয় 
র্োজিো। 

 

আবম মতোমোজক খুি িোজলোিোবস মো, 

তুবম মকোজনোবদন আমোয় মছজ  মকোথোও র্োজি নোজতো   ,   

িজলো নো মো ? 
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রক্ততুলয 

অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি) 

 

আবম তখন একটু ি  । মিোন মছোটই িলো র্োয় । িো ো িোব জত 
থোবক । 
একবদন মকোবচং এ র্োবে, এমন সমজয় এক িদ্রজলোক এজস দোাঁ োজলন 
দরিোয় । 
"এইবট বক বচবকৎসক িট্টোচোর্ি মহোশজয়র িোবট?" িদ্রজলোজকর বনরীহ 
প্রশ্ন । 
আবম আর মিোন মতো প্রোয় 'ছবি' হজয় মগলোম। 
মিোন বিতজর ছুটল; " মো মো, মক একটো মলোক িোবট চোইজছ ।.. " 
এই মদজখ িদ্রজলোক বস্মত হোসজলন।  
" বশশুকনযোবট মিোধকবর আমোর প্রশ্ন িুবেজত পোজর নোই ।.. " 
বকন্তু আবম অল্প িুজেবছলোম । তোই বিতর মথজক িোিোজক মডজক 
আনলোম । 
তোরপর সন্ধযোয় িোিোর কোজছ মলোকবটর িৃত্তোন্ত শুনলোম । 
ওনোর নোম রোতুলিোিু; ডঃ রোতুল ব্রহ্মচোরী । িোিোর একটু িুবনয়র। 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৫  

কজলজি প োর সময় রোতুলিোিু তৎসম শব্দ ও সোধু িোষোর প্রবত 
বিজশষ আকষিি অনুিি করজত থোজকন । তোই ক্রমশঃ তোাঁর িোষো 
ওরকম হজয় র্োয় । 
অবফজসও এিোজিই কথো িজলন ; এিং বনজির নোজমর তৎসম রূপই 
িযিহোর কজরন। 
আজরো িোনো মগল, রোতুলিোিু  
বিজয় করোর িনয অতযন্ত আগ্রহী, বকন্তু ' রক্ততুলয ব্রহ্মচোরী ' নোম ও 
তদুপবর উৎকৃষ্ট িোষোর িনয মমজয়রো কোজছ ম াঁজষ নো । 
মোজে মোজে উবন আমোজদর িোব  আসজতন; মিোনজক বিজশষ মস্নহ 
করজতন । 
তোরপর একবদন মশোনো মগল, ওনোর নোবক বিজয় !   
পোত্রীও ডোক্তোর নোবক। ..িোিো- মো কনযোর অদূর িবিষযজতর কথো 
মিজি বচবন্তত হজয় প জলন । 
বিজয়র পর একবদন সস্ত্রীক রক্ততুলযিোিু আমোজদর িোব  এজলন। 
আমরো সবিস্মজয় লক্ষয করলোম, উবন িলজলন -" বক মতোমরো সি 
িোজলো আজছো মতো ?!"  
আর সোধু িোষো ওনোর মুজখ মশোনো মগলনো। 
বমজসস রোতুল বমবটবমবট হোসজতন। 
আমরো িুেতোম, ডোক্তোর মিৌ মরোগ সোবরজয় বদজয়জছ। 
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উবন নোবক ফুলশর্যোর রোজত মিৌজক 'অবয় ললজন' িজলবছজলন, তোর 
পর মথজকই নোবক ....। 
র্োক্, আমরো বনবিন্ত হলোম ।।
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মমৌসুমী দত্ত 
 

আবম র্খন মছোট্ট বছলোম মখলজত মর্তোম দূজরর মোজঠ, 

সিুি  োজস দলজিাঁজধ সি  োস ফব ং রো িসজতো এজস। 

একবটজক মর্ই ধরজত মগবছ, এক পলজক পোবলজয় মগজছ! 

বিজকল হজলই চজল মর্তোম পো োর মমোজ র পোকিবটজত, 

ফুজলর ওপর িসজতো এজস, রে মিরজের ফব ং কত, 

ওজদর মজধয একবটজক,! মকোজনোরকম ধজরবছ মচজপ!! 

মলজির আগোয় সুজতো বদজয় শক্ত কজর মিাঁজধ,! 

মর্ই বদজয়বছ ছুট,! 

ওমবন এজস মো িজলজছ ছো  ওটোজক! পোজে িযথো খুি! 

এখন আবম বদবব্ব ি , মখলোর সোবথ মনই 

 জর িজস কোটোবে বদন, মনজট মনজট  ুজরই !! 

 ুরজত  ুরজত মদখো হল,"মনট ফব ং" এর সোজথ!! 

আমোয় মর্ন খুি মিাঁজধজছ শক্ত কজর বনজয়, 
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"মনট ফব ং" এর সোজথ আবমও মগলোম িব জয়!! 

কত শত কবি, মলখক এক সুজতোজত মিাঁজধ!! 

গুবট গুবট পোজয় মস মর্, চলজছ মহজস মগজয়। 

দুবট িছর করজলো মস পোর, আজরো হোিোর িছর, 

চলজত হজি মতোমোয় মর্জনো, মনজট মনজটই সফর 

িন্মবদজনর শুজিেো তোই বদলোম প্রোনবট িজর 

সুস্থ মথজকো িোজলো মথজকো মমোজদর সোজথ বনজয়। 
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গ্রোজমর মমজয় আাঁবখ 

আখতোবর খোতুন 

 

বনতোন্ত গ্রোজম িন্ম আাঁবখ নোজমর এক মমজয়র। মস সময় রোস্তো  োট 
মতমন উন্নত বছলনো এজেিোজর কোাঁচো রোস্তো। িষিোর সময় রোস্তোয় এক 
হোাঁটু কজর কোাঁদো আর িল। চোবরবদজক সিুি বদজয় ম রো মোেখোজন 
বকছু িোব , িোব র সোমজনই মছোট্ট একটো প্রোইমোবর সু্কল। মসই সু্কজলই 
আাঁবখর প্রথম প োশুনো। আাঁবখর মছোজটো কোকু ওই সু্কজলর প্রধোন 
বশক্ষক মসই সূজত্র আাঁবখজক অনয বশক্ষকরোও খুি মশ্নহ আদর করজতন 
আাঁবখর মচহোরো মগোলগোল বমবষ্ট স্বিোজির মমজয় তজি দুসু্টও িজট। সি 
বমবলজয়ই হয়জতো সিোর কোজছ আকষিিীয় হজয় উজঠবছল। 

আাঁবখর মছোজটো মথজকই প্রকৃবতক পবরজিজশর প্রবত টোন মিবশ। তোই 
কোজির ফোাঁজক সময় মপজলই তোর গোছলোজনো অিযোস। আাঁবখ এখন 
অজনক িজ ো হজয়জছ। উচ্চ বশক্ষো বশবক্ষত হজয়জছ শহর  ুরজত 
বশজখজছ বকন্তু আাঁবখর মজন প্রকৃবতর টোন মুজছ র্োয়বন। এখজনো আাঁবখর 
মচোজখ মুজখ মলজগ রজয়জছ মসই মশোদো মোবটর গন্ধ। আাঁবখ মদর গ্রোম 
এখন অজনক উন্নত সি কংবক্রজটর রোস্তো  োট িোব  গুজলো সি 
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মদওয়োল মতোলো শহজরর মজতো। মতমন আর প্রকৃবতর মছোয়ো মদখজত 
পোওয়ো র্োয়নো।  

আাঁবখ মর্ন বনজিজক খুাঁজি পোই প্রকৃবতর মোজে। তোই একবদন আাঁবখর 
শখ হজলো মোলদোর িুজকর উপর বদজয় িজয় র্োওয়ো মহোনন্দো নদীর 
পোজ   ুরজত র্োওয়োর। আাঁবখর িোব  মথজক প্রোয় পিোশ বকজলো বমটোর 
দূজর এক আত্মীজয়র িোব  এিং পোশোপোবশ মহোনন্দো নদীও। আাঁবখ 
প্রকৃবতর টোজন মিবরজয় প জলো মসই আত্মীজয়র িোব । আাঁবখ গ্রোজমর 
মমজয় িজট তজি িোব র কোছোকোবছ মকোজনো বদন নদী মদজখবন। 

কজয়ক বদন আত্মীজয় িোব  থোকো আর হই হুজেো  করো নদীর পো  
ম োরো নদীর িজল সোাঁতোর কোটো আজরো কজতো বক। মিশ দী ি িছর 
পজর মস কোাঁচো মোবটর রোস্তো হোলকো িৃবষ্টজত মোবটর মশোদো গন্ধ।মসই 
গ্রোজম এখজনো বকছু কোাঁচো িোব  রজয়জছ। নদীর পো  ধজর রোবশ রোবশ 
গোছ। প্রবত মুহূজতি আাঁবখজক বনি গ্রোজমর কথো মজন কবরজয় মদয়। 
আর আাঁবখর ঈেজরর সৃবষ্টর প্রবত আজরো শ্রদ্ধো মিজ  র্োয়। এক মোত্র 
ঈেরই পোজরন এজতো সুন্দর কজর পৃবথিীজক সোিোজত। 

গ্রোমবট হজলো মহোরোি পুর। আাঁবখ মকোজনো এক িদ্রজলোজকর সজঙ্গ কথো 
িলজত বগজয় কথো প্রসজঙ্গ বিেোসো কজর বছল এই গ্রোজমর নোম 
মহোরোি পুর নোম করি করো হজয়জছ মকন? িদ্রজলোকবট িলজলন 
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আি মথজক প্রোয় একশত িছর আজগ মহোনন্দো নদীর উপর বদজয় 
মনৌকো মর্োগোজর্োজগ রোিোরো িযোিসো িোবিিয করজতন। মহোরোি পুজরর 
পজরর গ্রোম রোিীনগর িোয়গোবটজত ইংজরিজদর কুবঠর বছল।আাঁবখ 
ইবতহোস বনজয় প োশুনো কজরজছ তোই একটু িোনোর আগ্রহ টোও 
মিবশ। গ্রোমবটজত বহনু্দ, মুসবলম বমবশ্রত িসিোস।সিোর মুজখ একটো 
পবিত্রতোর ছোপ। প্রচন্ড গরজম নদীর ধোজর িট গোজছর ছোয়োয় সিোই 
বমজল বমজশ িজস থোকো। এখোজন মকোজনো িোত পোজতর গল্প মনই।মর্ 
র্োর মজতো ধমি কজর এরো মখজট খোওয়ো মোনুষ প্রকৃবত মপ্রমী। তজি 
বশক্ষো দীক্ষোয় উন্নত।মস গ্রোজমর পবরজিশ আাঁবখজক মুগ্ধ কজরবছল। 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 

 

১. সপিঃ কু্ররঃ খলঃ কু্ররঃ সপিোত্ কু্ররতরঃ খলঃ । 

মজন্ত্রৌষবধিশঃ সপিঃ খলঃ মকন বনিোর্িজত। 

 

অথিোৎ -  

সপি িয়োনক ও কপট িযবক্ত িয়োনক, বকন্তু সজপির মথজক কপট 
িযবক্ত অবধক িয়োনক । 

মন্ত্ররূপ ঔষজধর দ্বোরো সপিজক িশ করো র্োয়, (বকন্তু) কপট িযবক্তজক 
কোর দ্বোরো িশ করো র্োয় ! (কপট িযবক্তজক িশ করো র্োয় নো ! - 
এই অথি) 

 

২. দুিিনঃ বপ্রয়িোদী চ বনতদ্ বিেোসকরিম্ । 

মধু বতষ্ঠবত বিহ্বোজগ্র হৃদজয় তু হলোহলম্ ।। 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৫  

অথিোৎ - 

দুিিন এিং বপ্রয়িোদীজক কখজনোই বিেোস করো উবচত নয় । 
(কোরি) এজদর বিহ্বোজগ্র মধু থোকজলও অন্তজর বিষ থোজক। 

 

 

 

 

 

 

মনট ফব ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

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

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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**পরমোিু কবিতোর বিিোজগ র্বদ বনজির মলখোও 
মদখজত চোন, তজি দুই/চোর লোইজনর অন্তঃবমল 

কবিতো পোঠোন। 

 

 

মনট ফব ং পূজিো সংখযোর িনয মলখো পোঠোজনোর 
মশষ বদন ১৩ই মসজেম্বর। পূজিো সংখযো উজেখ 
কজর পোবঠজয় বদন আপনোর মলখো। 
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আকোঙ্খো আিও মিজগ আজছ 

পবল ম োষ 

 

কবিতো- গোজনর েরিো তলোয় বনজয়বছ আশ্রয় - 

মজনর মোনুষবটজক মখোাঁিোর ছজল  

এক িনম-মরজির মখলোর মোজে,  

মোয়োর মখলোর সোজথ অবিনি আজলোজত।  

বদজনর আজলোর মকোজল িজস  

উজঠোজনর মকোজি, মসই মুখ খুাঁবি।  

িোঙ্গো কলোগোজছর ফোাঁজক ফোাঁজক  

পবরিযস্ত বশহরি িোজগ। 

মুমূষুি মোনুজষর সত্ত্বো আমোর সোমজন,  

কোজছ আজস, মগোধুবলজিলোয়, বদজনর মশজষ।  

মরোজদ দূর মরজচ-ধরো পজথ  

মহাঁজট চজল র্োই অজনকটো পথ।  



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৫  

তিুও তোাঁজক পোজিো নো বফজর, িোবন - 

অবস্তজের চরম িোস্তিতোয়।  

মোনুজষর মজধযই সন্ধোন কবর মহোমোনজির।  

মচনো মোঠ, মচনো ফুল, গোজছর ছোয়ো -  

এ সিই মৃতুযর পথ।  

শুধুই আকোঙ্খোরো আিও মিজগ আজছ। 
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কল্পনো 

শুিদীপ সুএধর 

 
িজস আবছ মতোর অজপক্ষোয়, সময়গুজলো র্োজে মপবরজয়  

চোবহদোর এই কথো গুবল পূরি করোর ইজে মিজগজছ আি এই 
মজন, 

 

িোবন নো পোরজিো বক সি সখ পূরি করজত । 

তিুও মচষ্টো কজর র্োবে মশষ পর্িন্ত । 

মতোর হোবস মুখবট মদখিোর আসোজত। 

 

িুজল র্োই িোর িোল তুই অনয কোজরো, িোজলোিোসোর রজে রবেন 
হজয়বছস, 

তোই আি আমোর িোজলোলোগোর ছবিবট তুজল মরজখবছ মতোর 
আনজন্দর িবহঃপ্রকোজশ। 
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রক্তোক্ত খিজরর কোগি 

হোবফিুর রহমোন 

 

কত বিজিোর স্বপ্ন মদবখ! 

কুবেত, কুলোঙ্গোর, অধিনি মদজশর িনগি- 

একবিংশ শতোব্দীর রবক্তম দোাঁজত- 

মোনুজষর হোত, পো- 

হৃৎবপন্ড, পোকস্থলী মথজক শুরু কজর- 

মবস্তষ্ক, মর্ৌনোঙ্গ বচিোজত বচিোজত 

ধীজর ধীজর আমোর বদজক এবগজয় আজস! 

 

সকোজল খিজরর কোগি হোজত- 

নো নো মস মতো রক্ত! 

লোল শুধু লোল! 

বতন িছজরর বশশুর ধবষিত লোল রক্ত! 
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বিজরোধী দজলর মনতোর চক্রোজন্ত সিোপবত খুন! 

দোদোবগবর, মতোলোিোবি- 

মছজলর হোজত মোজয়র মৃতুয! 

িবঙ্গহোনো, বিজফোরি- 

সীমোজন্ত মগোলোগুবল- 

দবলতজদর প্রকোজশয বপবটজয় হতযো! 

লোল রজক্ত মলখো মপ্রবমকোর সুইসোইড মনোট! 

 

সকোজল খিজরর কোগি হোজত- 

নো নো মস মতো রক্ত! 

লোল শুধু লোল! 

ছবলমুবির চোজয়র মদোকোজন 

িোদোবম হোজত রক্তোক্ত লোল খিজরর কোগি! 

ছবলমুবি চো বদজয় মগজল- 

উদোনীস িোজি কোপটো 
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অধজর স্পশি করজতই মদবখ- 

বক অদু্ভত! 

-রং চো! 

রক্তিিোর মজতো টকটজক লোল! 

আবম উন্মোজদর মজতো- 

িোর িোর আতিনোদ কজর উবঠ! 

বচৎকোর কজর দূজর ছুজ  মদই চোজয়র কোপ!! 

ছবলমুবি িজয় বিবস্মত কজি কোাঁপজত কোাঁপজত িলজলো- 

'িোিু আি সকোজল মছোটন দুধ বনজয় আজসবন!' 

আবম িযোকুল বচজত্ত িীত কবম্পত কজি- 

িোর িোর এবক িোকয উচ্চোবরত করজত লোগলোম- 

আবম মোনুজষর রক্ত খোইনো! 

আবম মোনুজষর রক্ত খোইনো! 

আবম মোনুজষর রক্ত খোইনো! 

আবম মোনুজষর রক্ত খোইনো! 
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আমোর পৃবথিী 

অবনজমষ পবিত 

 

িজন্মবছ আবম মছোট্ট গোাঁজয় 

নোমবট মর্ তোর মস্ত ি , 

আশপোজশর গোাঁজয়র মলোজকরো িজল 

"দবক্ষি মঢবকয়োর" মোনুষ িড্ড িোজলো। 

এই গোাঁজয়জত পোজিন মদখো  

সিিিোবত একই সোজথ, 

বহংসো বিজদ্বষ দূজর মরজখ 

রয় মর্ এরো একই সোজথ। 

মকোমল মজনর মোনুষ এরো 

বিপজদ পোজিন সকলজক পোজশ, 

মতমবন িোজি আনজন্দজত  

সকজল ওজঠ এক সোজথ মমজত। 
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গ্রোজমর দৃশয িোজলোই লোজগ  

মিোেোই আবম মকমন কজর, 

সোদ সকোজল উজঠই মদবখ 

"গরুর গোব  বনজয়" র্োয় মর্ সকল কোজি চজল। 

আরও মদবখ কুজমোর-রো সি 

মিোেোই কজর কলবস গুজলো, 

নদীর ধোজর দোাঁব জয় মথজক 

িোজি কবরম িোইয়ো মকোথোয় মগল। 

সোদ সকোজল আরও মদবখ 

কোমলোরো সি িযস্ত কোজি, 

মতমবন িোজি পবক্ষ সকল  

গোন মশোনোজত িযস্ত থোজক। 

এমনই িোজি আনজন্দজত 

র্োয় মর্ চজল বদন গুজলো, 

সূর্ি ওজঠ সূর্ি মডোজি 
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রয় মর্ সৃ্মবত এই গুজলো। 

সবতয আবম গিি কবর  

গ্রোম মর্ আমোর মিশ িোজলো, 

গ্রোজমর মোবটর স্পশিজত মর্ 

িীিন আমোর িদজল মগল।
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আরবি খোতুন 

 

আবম মতো িোবন মসই তুবম, 

আমোর অমূলয রত্ন ! 

মচোজখর আনোজচ কোনোজচ হজয় থোজকো 

বিজিোর স্বপ্ন । 

 

পোজশ মনই, কোজছ মনই  

দূজর মতো মকোথোও আজছো! 

উবকজত নয়, েুাঁবকজত নয়  

স্বজপ্ন মতো এজস আমোয় একটু মখোাঁজিো? 

আসজিো মতোমোর পরী হজয় 

স্বজপ্নর মদজশ রং মখলজত , 

িোবগচোর অবলগবলজত  ুজর মি োজনো প্রিোপবতর  
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অপূিি ডোনোর আিোজত। 

তিুও কোজছ ডোবক সোরোবদজনর একটু  

আজলোর আবলঙ্গজন, 

সি মশজষ উপোয় নো মপজয় এজসজছ মতো- 

 

মসই আমোর স্বজপ্নর রোিপুত্র হজয় । 

 ুমহীনো মচোজখর মকোজি  ুম বদজয় আিোর, 

মকোথোয় হোবরজয় মর্ র্োও মকোন সীমোনোয়? 

অজপক্ষোয় িজস থোবক আিোর মসই স্বজপ্নর িোবগচোয়! 

রং মোতোজনো প্রিোপবতর ডোনোর মোে মথজক 

িলজি র্খন বক -মগো? 

অজপক্ষোয় থোকো মসই আবম, 

একটু ছুাঁজয় িলজিো-- 

এটোই মতো আমোর রোিপুত্র!
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মুস্তোফো বমঞো 

মজনরঅিযন্তজর সুক্ষ্মোবতষ্মিোজি দোগ ।  

ম োলোজট হজয় র্োওয়ো পুজরোজনো এযোলিোম 

শখ কজর মতোলো গ্রুপ ছবিটো, 

উঠবত িীিজন ফুবতি মরশুবম হোওয়োরো  

নো ো বদজয় র্োওয়ো কজয়কবট িছর । 

 র্খন দুজচোজখ নিীন মদজখবছ সিবকছু — 

িোনোই বছল নো শতোব্দীটো মশষ প্রোয় ।  

হঠোৎ হজয়জছ নীল শোরীটোয় বস্থর মচোখ , 

খুজল িজলবছ মতোমোজক িনু্ধ অনুরোগ , 

মস মহজসবছল িোাঁকো মচোজখ মচজয় মসই কথো ।   

সু্কল ছুবটর বদনগুবল বছল লোগোমহীন  

মতোমোর আমোর হোিোর সৃ্মবতরো পরোধীন । 
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িনু্ধ মতোরো মক মকোথোয় মকমন আবছস িল  

মতোজদর কথো মজন হজলই মচোজখ আজস িল । 
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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বনজিদজন- নোজিস মোহমুদ 
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ফোরোক 

সুিন ডোকুয়ো 

 

'আবম'র সোজথ 'তুবম'র মর্ন মস্ত িজ ো ফোরোক 

সি বমজট র্োয় িনু্ধ হজয় মকউ র্বদ হোত িো োয়,  

হোইওজয় নয় গবলপজথ মনটো খোবনক হোরোক 

মদখজি মকমন িোজলোিোসো িুজকর কোজছ দোাঁ োয় ! 
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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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পোঠজকর মতোমত মনপজথয- 
 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোগজছ মনট ফব ং, 
আরও বক বিিোগ চোন, 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 চলোর পজথর অনুজপ্ররিো, িোনোন 
আপনোর অবিজর্োগও। 

পোজয় পোজয় ১০৫ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় 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 
সংখযোয় আপজলোড করজিো আমরো। 

            সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজে কজর কযোজমরো, 
তজি ছবি পোবঠজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন ‘’Camera-man of 
the week’’ ছবি পোঠোজত 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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 হলুদ ফুল... 

Camera-man of the week 

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

https://facebook.com/netphoring   
 

 

 

              ।।সমোপ্ত।। 
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