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বিক্রম শীল 

আবল মমোস্তোফো

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ। 

নোজিস মোহমুদ 
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- অবমতোি দোস, অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি), শবমিষ্ঠো 
দত্ত, মুস্তোফো বমঞো, মমৌসুমী দত্ত, অবমতোি দত্ত, নোবহদো, নীতো 
কবি,  আখতোবর খোতুন, অয়ন চযোট্টোিিী, শুিদীপ সূত্রধর, ইমোনুজয়ল 
হক, মরিওয়োন আলী, মরোনক িযোনোিিী, সুিন ডোকুয়ো, অবনজমষ 
পবিত এিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, নোজিস মোহমুদ, বিয়োউল হক। 
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ফব ং কথো 
 

বিগত কজয়কবদন ধজর মদখো র্োজে মসোশযোল বমবডয়োর মোধযজম 
কখজনো র্োজক বহজরো িোনোজনো হজে বকছুবদন পজর মসই সকজলর 
কোজছ হজয় উঠজছ বিজলন। আসজল এই মিট রু্জগ মকোন বকছুজক 
র্োচোই কজর মদখোর ধধর্ি মর্ন মোনুজষর কজম মগজছ অজনকোংজশ। 
তোর ফলস্বরুপ গড্ডোবলকো প্রিোজহ গোাঁ িোসোজনোর একটো প্রিিতো 
পবরলবিত হজে িীষিিোজি। আিোর হতোশোিনকিোজি িোজি মদখো 
র্োজে শ্রজেয় বকছু মলখকজদর মলখোর বশজরোনোম ও তোজদর নোম 
বদজয় রমযসূচক িোকয গঠন কজর তো সকজলর কোজছ হোবসর মখোরোক 
কজর মতোলো হজে। র্ো আিোর িোইরোল হজয় র্োজে মুহূজতিই। মকোন 
মলখজকর নোম ও মলখোর বশজরোনোম বনজয় করো এরুপ কোি র্জথষ্ট 
দুঃখিনক ঘটনো। মনট ফব ং এর পি মথজক এই ধরজনর ঘটনোর 
তীব্র বনন্দো িোনোবে। িোংলো িোষো-মক িোলিোসজত হজল সম্মোন 
িোনোজত হজি িোংলো সোবহজতযর প্রখযোত মলখকজদরও। নতুন 
প্রিজের কোজছ িোংলো সোবহজতযর এক নতুন বদগন্ত উজেোবচত মহোক 
নিোরুি মলখক-মলবখকোজদর মোধযজম। খুজল র্োক নতুন বদগজন্তর 
পথ। 
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অস্ত্র 
অবমতোি দোস 

 
শরীজর আমোর মনতোবি সুিোষ 

রজে নোচজছ নিরুল 

মকোজনো হুমবকই পোরজি নো তোজক 

কখজনো করজত বনমূিল। 

 

রিীন্দ্রনোথ মেজলজছ আগুন  

মধু কবি হোাঁজট বমবছজল 

টজল মগজলো পুজরো ইংজরি িোবত 

মতোমরো লুবকজয় বছজল। 

 

ধমিটো ধুজয় িোত খোজিো নোবক 

পোজিো পবরজধয় িস্ত্র 

সোিধোন কবর আজগ-িোজগ তোই 
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মশোধরোও.... 

নো হজল অস্ত্র!! 
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ইজে করজলই 

অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি) 

 
ইজে করজল বলখজত পোবর 

পুজরো একটো কবিতো, 

হোবসর কলজরোল আর মপ্রম শুধু 

আর বকছু থোকজি নো তোজত ; 

 বকন্তু তোরপর মদবখ েলজছ পৃবথিী  

কোাঁদজছ মোনিতো রোস্তোয় এজস ; 

এটো বক আমোরই িগৎ ? 

বকন্তু তোজত বক এজস র্োয় আমোর? 

গ বছ স্ববিল দুবনয়ো 

আর মোয়োময় চোরবদক...! 

ক্রন্দনরত পৃবথিীজক আবম বচবন নো  

কুজয়োজত আজছ অজনক আজলো ।। 
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শরৎ 

শবমিষ্ঠো দত্ত 

 

মুগ্ধ নয়জন, শূনয হোজত 

ঊধি গগন পোজন চোই, 

ঠোন্ডো হোওয়ো, মখোলো চুল উব জয়, 

বিগ্ধতোর স্পশিকোতর আদজর 

তোর উপবিবত িুবিজয় মদয়। 

বিবলবমবল বশবশজরর কিো 

তোর ঠোন্ডোস্পজশি শীতলতোর 

অনুিি করোয়। 

বশউবল গোজছর ডোজল-ডোজল, 

ফুজলর গজে মসই মমিস্পশিী 

অনুিূবত িোগোয়, 

"আবম আসবছ"। 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৪  

িোজলোিোসোর ইবতকথো 

মুস্তোফো বমঞো 

 

মর্ মমজয়টো আমোর সোজথ বরজলশন রোখজি নো িজল একরোশ িোজি 
কথো শুবনজয় ঘৃিো বনজয় চজল বগজয়বছল, মসবদন ডোজয়রীর পোতোয় 
মমজয়বটর নোজমর পোজশ 'ধনযিোদ' বলজখ মকাঁজদ মকাঁজদ ঘুবমজয় 
পজ বছলোম। পজররবদন কোন্নোর কথো মিজি মুচবক মহজস ডোইরীর 
পজরর পৃষ্ঠোয় বলজখবছলোম, "তুবম আিোর আমোর কোজছ আসজত িোধয 
হজি" 

প্রোয় বতনমোস পজর মসই মমজয়টো হঠোৎ কজর িজলবছল, "মতোমোজক 
খুি বমস করবছ"। মসবদন ডোইরীজত বলজখবছলোম মমজয়বট আিোর 
আমোজক মছজ  চজল র্োজি, মস আিোর কোন্নোর কোরি হজি। কোরি, 
মর্ একিোর মছজ  চজল র্োওয়োর দুঃসোহস মদখোজত মপজরজছ মস 
আিোর হোবরজয় র্োজি এটো অসম্ভি বকছু নো। মোসখোজনক পজর 
মমজয়বট আিোর িলল, "মস তোর িীিজনর গুরুত্বপূিি বসেোন্ত 
অেকোজর মনজিনো"। বিশ্বোস করুন, মসবদন আবম কোাঁবদবন। কোরি, 
আবম এতবদন একটো িুল মোনুষজক বচবিত কজরবছলোম। আবম তোর 
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চজল র্োওয়োজক স্বোগত িোবনজয় তোর রোস্তো পবরষ্কোর কজর 
বদজয়বছলোম। আবম কখনও বপছু বফজর মডজক িবল বন, "আমোজক 
মছজ  মর্ও নো, বিি।" আবম িোনতোম মর্ চজল মর্জত চোয় তোজক 
মকোনবকছুজতই ধজর রোখো র্োয়নো। তোজক মর্জত মদওয়ো উবচত। 
কোরি, মস আপনোর িনয বছল নো। 

মসবদনও মুচবক মহজস রোজত িজস ডোইরীজত বলজখবছলোম, "হযো! তুবম 
আজলোজত থোকজত চোও, আর আবম অেকোজর। মকন িোজনো, 
অেকোজর বনজির ছোয়োটোও বমবলজয় র্োয়, তখন পৃবথিীর সি 
মসৌন্দর্ি ম্লোন হজয় র্োয়। তিুও, তুবম আমোজক মজন করজি, পোগজলর 
মত আমোজক খুাঁিজত থোকজি মসই অেকোজর, মতোমোর মচোজখর 
িজলর প্রবতটো মফোটো আমোজক অনুসরি করজি, তুবম অনয কোউজক 
িোলিোবস িলোর আজগ আমোজক মিজি মনজি" 

বনঘুিম কজয়কটো রোত মিজগ মচোজখর বনজচ কোলবসজট দোগ প জি 
মিজি এখন িই প জত িবস। মোজিমোজি বনজিজক আয়নোজত 
সোবিজয় বনই, বনজিজক সময় বদই, বনজিজক বনজয় িোবি। আমোজক 
সহজিই আর মকউ দূিিল করজত নো পোজর মসিনয প্রবতটোবদন 
বনজিজক িদলোজত থোবক। এক ি িোই িজলবছজলন, "র্খন মকউ 
মতোমোজক মছজ  চজল র্োজি তখন িোিজি মস িুল সমজয় এজসবছল" 
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মসবদন অথিনীবতজত অনোসি মোস্টোসি করো মমজয়বট িোলিোসোর কথো 
শুবনজয় িজলবছল, "িোলিোসজি আমোজক" আবম উত্তজর মসবদন খুি 
কজর মহজসবছলোম। িোবননো, আিকোল িোলিোসোর কথো শুনজল হোবস 
পোয়। মসবদন আমোর হোবসটো মমজয়বটর পছন্দ হয়বন। হয়জতো প্রচন্ড 
মিোি বনজয় দুজর সজর বগজয়বছল। এটো মিজিও অজনকটো হোবস 
আিকোল। শুজনবছ হোসজল নোবক মন িোল থোজক। বকছুবদন আজগ 
মছোটজিোন সুইসোইড করজত বগজয়বছজলো, কোরি িোনজত চোওয়োয় 
উত্তর বদজয়বছল "জকোন একটো মছজল তোজক িোলিোজস নো" আবম 
তোর উত্তর শুজন মসবদন খুি মহজসবছলোম। হয়জতো মসবদন তোর 
কোজছ বিরজের কোরিও হজয়বছলোম! আমোজক প্রশ্ন কজরবছজলো আবম 
কোউজক িোলিোবস বকনো। উত্তজর িজলবছলোম, আবম বনজিজক 
িোজলোিোবস। পজর মমজয়বট আর সুইসোইড কজরবন। মর্ই মমজয়বট 
আমোজক িোরিোর মছজ  চজল মগজছ মস হঠোৎ কজরই আমোজক মফোন 
কজর িোনজত চোইজলো মকমন আবছ? হয়জতো মিজিবছজলো িোজলো 
থোকজত পোরজিো নো। আবম মহজস িিোি বদজয়বছলোম, "আল্লোহ র্ো 
কজরন িোজলোর িনযই "ওপোশ মথজক দীঘিশ্বোজসর শব্দ আসজলও 
মফোনটো মরজখবছলোম, মিজিবছজলো আবম আিোর মফোন করজিো। মহজস 
মহজস ডোইরীজত বলজখ রোখলোম, "আি তুবম আমোজক মজন 
কজরবছজল, বকন্তু আবম মতোমোর মতই বফবরজয় বদলোম"। ডোইরীজত 
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আরও একটো কথো বলখলোম, "আবম মতোমোর হোজতর পুতুল নই, 
মর্িোজি িলজি মসইিোজি নোচজিো"। মসবদন বনজির মোমোজতো িোই 
মনোংরোিোজি অপমোন কজর িজলবছল, "এতবকছুর পরও মছজ  চজল 
মগল, কমবত বছল নোবক" মসবদনও গোলিরো মহজস উত্তজর 
িজলবছলোম, "রজের আত্মীয়োরো তোই ছো  মদয় নো, ও মতো পজরর 
মমজয় বছল"। তোরপর মথজক িোইবট আমোর সোজথ কথো িজলনো।কো 
রিটো িোবননো। তিুও মজন প জল হোবস পোই। "তুই ওজক 
িোলিোবসস নো?" িোেিী িোনজত মচজয়বছল। আবম শুধু মৃদু মহজস 
িজলবছলোম, "মর্ অিজহলো কজর মছজ  চজল মর্জত পোজর তোজক 
বনজয় িোিোর সময় মনই। এখন বনজিজক িোজলোিোবস। মমজয়বট চজল 
বগজয় আমোজক আমোর মজতো কজর থোকজত, আমোর মজতো কজর 
িোজলোিোসজত বশবখজয়জছ। আমোয় িদলোজত সোহোর্য কজরজছ। "মোয়ো? 
িোজলোিোসো? মসটো বনজিজকই মদখোন। মদয়োজল মোথো ঠুকজলও মকউ 
বফজর আসজি নো। বিশ্বোস করুন মকউ বফজর আজস নো। 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৪  

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

 

 

 

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

 

 

মনট ফব ং এর প্রবতবট সংখযো প জত বিক করুন মনট 
ফব ং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 
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সৃ্মবতর বিজ  

মমৌসুমী দত্ত 

 

প জছ মজন, আি মর্ ি  

মমজয়জিলোর কথো। 

ফুল বছজলম এক িোজপর ঘজর, 

মসোহোগ মোলোয় গোাঁথো। 

মোজয়র শোসন,িোজপর আদর 

কোটজতো মর্, মোস-িছর। 

িোয়নো বছল, হোিোর রকম 

শুনতোমই নো ওির। 

ঘুম িোঙোজতো, মোজয়র হোজতর 

আলজতো মছোাঁয়োটুকু! 

আি মর্ মকোথোয় হোবরজয় মগজছ 

িলজত পোবর নোজকো! 
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মছোট্ট থোলোয় িোত মমজখ মো, 

খোইজয় বদজত র্খন, 

নুন-িোতও মর্ লোগজতো িোজলো, 

অমৃজতরই মতন। 

মখলজত মর্তোম র্খন আবম, 

কোনবট বদজত মুজল 

িলজত 'এখন প জত িজসো, সময় র্োজি চজল'। 

সজেযজিলো প োর ফোাঁজক  

দুজচোখ র্খন িোরী, 

িোিোর পোজয়র আওয়োি মপজলই, 

ঘুজমর সোজথ আব । 

রোজতর মিলোর বমবষ্ট সুজরর ঘুমপো োবন গোন, 

আিোর র্বদ মশোনোও মোজগো- 

িুজ োয় তজি প্রোি!! 
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চররজিবত 

অবমতোি দত্ত 

 
আজরো বকছু চোই– 

আরও বকছু ... 

অন্ন িস্ত্র িোসিোনই , 

শুধু নয়, দোও... 

দোও চপল সুিোবসত বনমিল, 

উদোত্ত হোবস খুবশজত িরো–      

প্রতযোবশত উচ্ছ্ববসত মুে পিন। 

চতুষ্পোজশ্বি শুবন মদবখ হোহুতোশ, 

বিষোে সবপিল লোল মচোখ, 

বহসহোস্ বফসফোস্ ধ্ববন। 

িোত নয়, ঘর নয় শুধু, 

দোও ; বহংসো মুে মন। 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৪  

দোও িিিোলী দীপন দীবপ্তময় , 

উদ্দীপ্ত বিেুবরত দীপ্ত আজলোক, 

বিদুযল্লতো সম দৃপ্ত আিো। 

দোও; চন্দন সুগবেত অসীম আকোশ, 

ফুল িরো গোছ দোও,– 

দোও আজরো িল িরো নদী। 

দোও আনন্দ, দোও অিকোশ, 

দোও মধুরজস িরো,ঔদোর্ি গোন,  

প্রবত প্রতুযজষ কিিকুহজর। 

পূিি মুবে দোও ; দোসত্ব হজত, 

দোও, নূতন সংজ্ঞো ট্রোজিবডর। 

দ্রুত লজয় আসুক সুবদন। 

বশল্পোবয়ত ধশবল্পক বশল্পোয়জন, 

দোও মধুর মোধুজর্ির বিজনোদন। 

এ িগত সংসোর মহোক, 
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সঙ্গীত মুখবরত আনজন্দ মগন। 

প্রোথিনো সঙ্গীত ধ্ববন িোজি িিোকোজশ,  

দোও, মিযোবতজ্জ্বল পূিিোঙ্গ মোনুষ,  

দোও, মোনবিক পূিিোঙ্গ সমোি িীিন।  

ঐ মচজয় মদখ, নগর সংকীতিজন,– 

ভ্রমজররো গোয় গোন ; দজল দজল, 

িোজগ প্রোথিনো, সমোি িীিজন। 
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িদজল র্োওয়ো বপ্রয়িন 

নোবহদো 

 

বকছু বপ্রয়িজনর কোজছ আমোজদর মর্জত হয় নো। বকছু বপ্রয়িন 
অপবরবচত হজয়ই আমোজদর মজন িোয়গো কজর বনজত আজস। 
র্খন আমোজদর মজন তোজদর িোয়গোটো িোয়ী হজয় র্োয় তখন তোজদর 
রূপটো িদজল র্োয়। 
অিজহলো করজত শুরু কজর, আজস্ত আজস্ত দূজর সজর মর্জত থোজক। 
একটো সময় বনজির সি খোরোপ বদকগুজলো তোর িোজলো লোগজলও 
পজর িোজলো বদক গুজলোই তোর কোজছ অসহয লোজগ। 
িোজলোজিজস িোজলোরোখোর প্রবতশ্রুবত বদজয় বপ্রয় মোনুষবট কোজছ 
আসজলও পজর মস কষ্ট বদজত শুরু কজর। বমজথয অিুহোজত, বমজথয 
িোহোনোয় একটু একটু কজর দূরত্বটো িো োজত থোজক।  
বনজিজক তখন মোনোজনো কবঠন হজয় পজ । কোরন স্বি সোবিজয় স্বি 
মিজঙ মদওয়োর র্ন্ত্রিো খুি কম মোনুষই সহয করজত পোজর। আমরো 
সি মমজন বনজত পোরজলও বপ্রয়িজনর িদজল র্োওয়ো মমজন বনজত 
পোবর নো। 
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বপ্রয়িজনর িনয সিবকছু ছো জত পোবর, নো চোইজত পোওয়ো প্রোবপ্তর 
অপ্রোবপ্তটোও সহজি মমজন বনজত পোবর বকন্তু বপ্রয়িজনর িদজল 
র্োওয়োর মিলোয় আমরো অসহোয়। 
অথচ এই বপ্রয়িজনর িনযই আমরো বনজিজক িদজল মফজলবছ 
পছন্দ গুজলোর বিসিিন বদজয়বছ। শত অিজহলো, শত কষ্ট মদওয়োর 
পরও িোবি বদকনো মস শত কষ্ট তিুও পোজশ থোকুক মস। িোবি 
হয়জতো একটো সময় িদজল আিোর মস িোজলোিোসজি। 
বকন্তু মিশীর িোগ সময় ই আমোজদর িোিনো গুজলো িুল হজয় র্োয়। 
কোরি বকছু স্বোথিপর বপ্রয়িজনর কোজছ আমোজদর িোিনো, স্বি, 
চোবহদো, আজিগ িো িোজলোিোসোর মকোজনো দোমই থোজক নো...!!!
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নীতো কবি 
 

একবদন তুবম িোজলোজিজসবছজল 
আপন কজর মগো আমোয় 

আি তুবম চজল মগছ িহুদূজর 
বমজশছ অমোবনশোয়। 

 
মসবদজনর মসই মোয়োিরো রোজত 
হোজতজত মরজখজছো হোত 

মপ্রজমর পরশ বছজলো মসই হোজত 
কোবটজয়বছ কজতো রোত। 

 
মসৌদোবমনীর িলকোবন মদজখ 
িজয়জত মকাঁজপজছ িুক 

মোথোবট মরজখজছো মমোর িুজক তোই 
মপজয়বছ কজতো মর্ সুখ। 

 
সূর্িমুখী মচজয় থোজক তোর  
বপ্রয় সূজর্ির পোজন 
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িলজদর িুজক রোমধনু িোজস 
বক িোবন বকজসর টোজন? 

 
মতোমোর বিহজন সি িৃথো আি 
আবম মর্ মগো সোথীহোরো 

িোজলোজিজস আবম মজরবছ মরজম 
হজয়বছ মর্ বদশোহোরো। 

 
আি িুজল মগবছ সি িোজলোিোসো 

মিহ মোয়ো মপ্রম প্রীবত 
মপ্রম চজল র্োয় তিু মিাঁজচ থোবক 
এই মতো ধরোর রীবত।। 
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ধোরোিোবহক গল্প- 

অন্তরোজল 

আখতোবর খোতুন 

পিি-৫ 

 

সীমো সুিোষজক হঠোৎ মফোন কজর িলজলো আবম মতোজদর িোব  
আসবছ। সুিোষ িলজলো বক দরকোর সীমো একটু রোগোবিত সুজর 
িলজলো মকন আবম আসজত পোবরনো। সুিোষ সীমোর রোগোবনত্ব সুর 
িুিজত মপজর শোন্ত কজে িলজলো আজর পোগলী আবম বক মসই কথো 
িজলবছ। মতোজক মতো মডজকও পোওয়ো র্োয়নো আি বনজি মথজক 
আসজত চোইবছস তোই িললোম। সুিোষ হয়জতো তখন পর্িন্ত বিশ্বোস 
করজত পোজরবন সীমো তোর িোব  আসজি। 

সীমো আধঘন্টোর মজধয মরবড হজয় সুিোজষর িোব র বদজক রওনো 
বদজলো। সুিোষ রোস্তোর মমোজ র মোথোয় িজস আজছ। সীমো এ বদক 
ওবদক নো মদজখ বনজচ মুখ কজর মহাঁজট চজলজছ। সুিোষ মদখজত 
মপজয় িলজলো সীমো এই মতো আবম এখোজন সীমো থমজক দোাঁ োজলো। 
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সুিোষ িলজলো এজতো ক ো মরোজদ এবল বক কজর তুই নো মরোদ সহয 
করজত পোবরস নো। মতোর গোল এজকিোজর মগোলোজপর মজতো লোল 
হজয় মগজছ। সীমো একটু মুখ মিংজচ িলজলো মতোজক অজতো িোিজত 
হজিনো। সীমো িলজলো তুই বক রোস্তোয় দোাঁব জয় কথো িলবি নোবক 
িোব  র্োবি সুিোষ িলজলো হযোাঁ চল চল। সুিোষ িোব জত কবলং মিল 
বদজলো সুিোজষর মো মগট খুলজতই সুিোষ িলজলো মদজখো মক 
এজসজছ। সীমো প্রনোম কজর িলজলো মোবসমো মকমন আজছন উত্তজর 
িলজলো িোজলো আবছ। তুবম মকমন আজছো মতোমোর মো-িোিো মকমন 
আজছ সীমো িলজলো িোজলো। সুিোজষর মো সুিোষজক িলজলো সীমোজক 
মতোর ঘজর িসজত মদ। সীমো ঘজর ঢুজকই সুিোষ মক িলজলো আর 
মদবর করো র্োজি নো আজরো অনয িোয়গো মর্জত হজি। সুিোষ িলজলো 
আর অনয িোয়গো মোজন? সীমো িলজলো মতোজক অজতো িুিজত হজি 
এজতো বদজন র্খন িুবিসবন আর এখন িুিজত হজি নো। এই িজল 
সীমো িযোগ মথজক একটো কোডি মির কজর সুিোজষর হোজত ধবরজয় 
বদজয় িলজলো সুিোষ আমোর বিজয়জত তুই খুি আনন্দ করবি মতো? 
সুিোজষর মোথোর উপর মর্ন িোি মিজঙ প জলো পোজয়র তলোয় 
মোবটটো মর্ন বকছুিজনর িনয সজর মগল। পরিজনই সুিোষ 
স্বোিোবিক হজয় আ োজল মচোজখর িল মুজছ িলজলো হযোাঁ মর আবম 
মতোর বিজয়জত িবমজয় আনন্দ করজিো। সীমো বকন্তু তখন পর্িন্ত 
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আশো কজরবছল মর্ সুিোষ র্বদ একিোর তোর মজনর কথো িজল। 
এবদজক সুিোষ ও িোিজছ সীমো র্বদ একিোর িজল। মশষ পর্িন্ত 
মকউ কোউজকই িলজতই পোরজলো নো। 

২৮মশ িুলোই সীমোর বিজয় ধুম ধোম কজর হজে। সীমো িোব র 
মছোজটো মমজয় সিোর মজন মর্মন আনন্দ তোর পোশোপোবশ দুঃখও 
কোরি আি সীমো িোব  খোবল কজর চজল র্োজি। বহনু্দজদর বিবধ 
বনয়ম পোলন কজর রীবতমজতো বিজয়র আয়োিন। বিজয়র সোনোই 
িোিজছ। সুিোষও িেু-িোেিীজদর সজঙ্গ বকছুিজির িনয মমজত 
বছল। সীমো দূর মথজক সিই লি করজছ। সীমোর এিোর বসাঁদুর 
দোজনর পোলো। সীমোজক বপব জত কজর বনজয় বগজয় িসোজত হজি 
িজরর সোমজন। সীমোর ইেো সুিোষ মর্ন মসই খোজন থোজক।বকন্তু 
মসই সময় সুিোষজক আর খুাঁজি পোওয়ো র্োজে নো। সীমোজদর িোব র 
মপছজন একটো মমোটো নোরজকল গোজছর আ োজল বগজয় সুিোষ হোত 
পো ছব জয় মন মরো হজয় িজস আজছ মচোজখর িজল রুলোমটো বিজি 
মগজছ। এই মুহূজতি সীমোর মফোন, সীমো িলজলো সুিোষ তুই  
মকোথোয়। সুিোষ িলজলো আর আমোর মখোাঁি বনজয় বক করবি। তুই 
সুজখ সংসোর কর আবম দূর মথজক আশীিিোদ করজিো। সীমো িুজক 
সমস্ত িজম থোকো দুঃখ িযোথো মচোজখর িজল িোবসজয় বদজয় বচৎকোর 
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কজর মকাঁজদ িলজলো আবম মশষ পর্িন্ত মতোর িনয অজপিো কজর 
বছলোম। ....এজতো মদবর মকন করবল। ...সুিোষ হোলকো বখন সুজর 
িলজলো িেুজত্বর সম্পকিটো িিোয় রোবখস। (সমোপ্ত) 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 

 

১. উৎসজি ি যসজন ধচি দুবিিজি রোট্রবিবিিজি । 

রোিদ্বোজর শ্মশোজন চ র্বস্তষ্টবত স িোেিঃ ।। 

অনুিোদ - 

উৎসজি, মদোজষ, দুবিিজি, রোট্রবিবিিজি, রোিদ্বোজর (বিচোর সিোয়) 
এিং শ্মশোজন মর্ সজঙ্গ থোজক মসই িেু । 

 

২. অবতদজপি হতো লঙ্কো অবতমোজন চ মকৌরিোঃ ।। 

অবতদোজন িবলিিেঃ সিিমত যন্তগবহিত । ।। 

অনুিোদ - 

অবতবরে অহংকোজর লজঙ্কশ্বজরর এিং অবতবরে মগৌরজি 
মকৌরিজদর হত যো হজয়বছল । অবতবরে দোজনর ফজল িবল িধ 
হজয়বছল (তোই) মকোজনোবকছুই অবতবরে িোজলো নয় । 
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মনট ফব ং এর ব্লজগ মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

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

 

**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 উজল্লখ 
কজর পোবঠজয় বদন আপনোর মলখো। 
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ঘুজমর মদশ 

শুিদীপ সূত্রধর 

 

স্বি-গুবল আি ঘুজমর মদজশ খুি সুন্দরিোজি চলো মফরো করজছ, 
িোিনো গুজলো স্তব্ধ হজয় আজছ, নীবিরতো সঙ্গ বদজে সময় গুবল মক 
খুি আনজন্দর সোজথ  মপবরজয় র্োজে িজিোনদীজত মকোজনো বিপদ 
ছো োই। 

হঠোৎ মগজলো ঘুমবট মিজঙ্গ মচোজখর সোমজন িোস্তিতো উঠজলো মিজস 
িোিনোগুজলো আিোর মোথোছোরো বদজয় উঠজলো দুবচন্তোর পোহো  টো 
িোঙ্গজত শুরু কজরজছ। 

ঘব  কোটো দ্রুত  চলজত শুরু কজর িোস্তিতো মকজ  বনজলো সি 
শোবন্ত, নীবিরতোর মসই রোস্তোবটজত আিোর চোঞ্চলযজত মিোজর উঠজলো, 
বদন মশষ হজয় রোবত্র হল স্বিগুজলো আিোর চলজত শুরু কজর বদজলো 
ঘুম মিজঙ্গ র্োওয়োর অজপিোয়।। 
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লজ্জো 

ইমোনুজয়ল হক 

 

লোিুক মমজয়বট আি গোবয়কো, 

গম্ভীর মছজলটো িনবপ্রয় অবিজনতো। 

তোহজল লজ্জো মগল মকোথোয় ? 

অনলোইজন মিাঁজচজছ নোবক আিোর ! 

 

অপরোধী নোিোলক মুজখোজশর আ োজল 

পোজছ অবিিোিজকরো লজ্জোয় মজর ! 

মস এখন প্রবশবিত অবিজ্ঞ মচোর িজট  

বনঃস্বপ্রোয় পবরিোর কোরোগোজরর মপছজন। 

রু্িবতর িহুরূপী নষ্টোবম আিৃত আাঁচজল 

পোজছ লজ্জোয় বিিোহ িীিন রসোতজল ! 

অজপিোয় সকজল বনতয শোবন্তর প্রহর গুজন 
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অনুতপ্ত-র্বদ শুধজর মর্তোম সমজয়, 

হৃদজয়র দুু্িিলতো হোওয়োয় িোবসজয়, িজল বমবশজয় 

স্বিপজথ ছুটতোম মিপজরোয়ো র্োর্োির হজয় ।। 

 

প্রজশ্নর িীজ  দুরন্ত মবস্তষ্ক হয়রোন - 

লজ্জো আর িজয়র বিন্ন বক অবিধোন ? 

কজরছ লজ্জো র্তিোর িজয় সমোি- সমোজলোচনোর, 

বনজিজক কজরছ খুন, িীবিত মজরছ ততিোর! 

িীিনরহসয িজয় হও ধোিমোন, কর শে-সুদৃঢ় হৃদয়, 

লজ্জো মতো বকছুই নয়, িযতীত রূপোন্তবরত িয় !! 
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মরিওয়োন আলী 

 

শোবন্তর িদজল দুজফোাঁটো বিষ 

বফজর র্োও, অল্পবকছু 

অজনক শে? মতোমোর উবনশ। 

 

ছুাঁজয়জছ মতোমোর হোত 

মতোমোর মকাঁজপ ওঠো শরীর 

 

মঠোাঁজটর মকোজি আটজক থোকো বশস 

মপ্রজমর িদজল দোও দুজফোাঁটো বিষ। 

মতোমোর তখন উবনশ। 
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রোবত্রর সোজথই সখযতো 

তুবম তোর মপ্রবমক, 

িোজন মতোমোর সি মরখো িক্র। 

 

ছদ্নমোতোল অশরীরী ডোক 

নি পোজয় আদুজর মফোাঁটো 

 

গহন গিীজর মগজথ দম িে। ইশ! 

মপ্রজমর িদজল দোও দুজফোাঁটো বিষ। 

তখন মতোমোর উবনশ।
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মরোনক িযোনোিিী 

এটো চোইজলই একখোন কবিতো হজত পোরজতো, 

হজত পোরজতো প্রকোন্ড একটো পোনু্ডবলবপ, 

কৃবত্রম ডোনো মমজল উ জত পোরজতো মরোমোজঞ্চর িঙ্গজল; 

বকংিো মৃত তোরোর মজতো েজল থোকজতো ফযোলফযোজল বনঃসো  
মচোজখ। 

 

মযোজঞ্চস্টোজরর মমলোবনিজম এটো বিস্টজনর মজতো বনজিজক পোজ  
মফলজত পোরজতো, 

লস অযোজেলজস বকংিো আযোমোিন মপো োর কোজলো মধোাঁয়োয় বনজিজক 
িোাঁচোজত পোরজতো; 

বকন্তু পুজ জছ আিোর বফবনক্স হজয় উ জি িজল, 

বিজটোবরজসর তৃবপ্ত নো মপজয় মফবমবনিজম সোবমল হজি িজল। 
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আধখোনো পোউরুবট মুজখ বনজয় বনশোন হোজত ছুজট চজলজছ মজগির 
বদজক, 

সোয়োনোইড মখজয় মর্ মলোকগুজলো বিশ্রোম বনজে, 

ওজদর কবলিো বছাঁজ  মনোনতো রেটুকু বগজল; 

আইজনর লম্বো হোত মথজক র্বদ কোাঁচো মোংজসর হযোমিোগিোর বছবনজয় 
মনওয়ো র্োয়! 

 

খ গ ও পদ্ম হোজত ওই মর্ দোাঁব জয় আজছ সমৃবে, 

ওর অনুমবত বনজয় আিোর একটো প্রবতিোদী সতযজক হোাঁব  কোজঠ 
মঢোকোও, 

পুাঁবিিোজদর শত্রুজক িোবলশ চোপো বদজয় মমজর মফজলো 

তজিই মতো মহমলক মনজম র্োজি িোধোহীনিোজি সজক্রবটজসর 
পোকিলীজত।
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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 িেু 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 স্বি িোঙ্গজত নয় স্বি 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 ১০২ 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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 বশকোজর... 

Camera-man of the week 

বিয়োউল হক 
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পুনশ্চ 
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, প্রিে, 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।। 

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

