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অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ। 
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- হুমোয়ূন কিীর, নীতো কবি মুখোিিী, হোবফিুর রহমোন, 
অবমতোি মনু, মমৌসুমী দত্ত, স্বরূপো সরকোর, তন্ময় বসিংহ রোয়,  
পবল ম োষ,  আখতোবর খোতুন, অয়ন চ্যোট্টোিিী, শুিদীপ সূত্রধর, 
নোবহদো, ইমোনুজয়ল হক, ইনসোন আবল, মুস্তোফো বমঞো, অবরবত্রকো 
দোস, অবনজমষ পবিত এিিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সতযবিৎ পোল, িগিতী দোস। 
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ফব িং কথো 
 

এ সপ্তোজহর িুধিোর বিশ্বকমিো পূজিো। মগোটো বিশ্ব রচ্নো হজয়বিল 
বিশ্বকমিোর হোত ধজর। কবথত আজি মে িগিোন ব্রহ্মো তোাঁর কোাঁজধ 
বিশ্বিগজতর সৃবির দোবয়ত্ব অপিি কজরবিজলন। 
এই বদজন কোরখোনো, অবফস এিিং অনযোনয বনমিোি স্থোজন বিশ্বকমিো 
পূিো করো হয়। প্রোচ্ীন কোজল মগোটো বিজশ্ব অত্র ও প্রোসোদগুবল 
বিশ্বকমিো ততবর কজরবিজলন। এ কোরজি িগিোন বিশ্বকমিোও সৃবি ও 
সৃবির মদিতো বহসোজি বিজিবচ্ত হন। বিশোল িোাঁকিমকিোজি 
বিশ্বকমিো পূিো পোলন করো হয় বিবিন্ন স্থোজন পোশোপোবশ চ্জল এই 
বদজনর প্রোচ্ীন মরওয়োি  ুব  ল োই। আট মথজক আবশ সিোই এই 
 ুব র ল োইজয় মমজত ওজে। বিবিন্ন মোজে- োজট, রোস্তোয়, িোজদ  ুব  
মখলজত মদখো েোয়। আকোশ মেন এক অপরূপ রুপ ধোরি কজর 
এই বদজন। 
বকন্তু একবট প্রশ্ন আমোজদর িোবিজয় মতোজল মকন এই ১৭ই িো ১৮ই 
মসজেম্বরই বিশ্বকমিো পূিো পোলন হয়। িোনো েোয় অনযোনয 
মদিজদিীজদর পূিো বনিির কজর চ্োাঁজদর গবতপ্রকৃবতর উপর। তজি 
বিশ্বকমিো পূিো বনিির হয় সূজেির গবতপ্রকৃবতর উপর। িোদ্র মোজসর 
মশষ তোবরজখ এই পূিোর বদনবট বনধিোবরত করো হজয়জি। এই 
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মোজসর আজগ পবিকোয় পোাঁচ্বট মোস রজয়জি। এই মোসগুবল বদন 
সিংখযো একই থোজক। মসই বহসোি অনুেোয়ী িোিংলো পবিকোয় এই 
পূিো মে তোবরজখ পজ  তো ইিংজরবি কযোজলন্ডোজর ১৭ই মসজেম্বর িো 
১৮ই মসজেম্বরই পজ । তোই এই পূিোর বদনবট প্রোয় প্রজতযক 
িিরই ১৭ই িো ১৮ই মসজেম্বর হজয় থোজক। 
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বদন িদজলর স্বপ্ন মদবখ 
হুমোয়ূন কিীর 

 
বদন িদজলর স্বপ্ন মদবখ 

বহমোলয় মথজক সোইজিবরয়ো 

মোনবিক মুখ খুাঁিজত বগজয় 

পচ্ো শজির গজে রক্তিবম কজরবি! 

 

লোশকোটো  জর বিজিক িন্দী মরজখ 

নদী-পোহো -প্রকৃবতর মপ্রজম উজেবলত হজত পোবরবন 

তোই ইাঁট-কোে-পোথজরর রক্ষপুরীজত িবন্দনী রোি কনযোজক 

মুবক্ত বদজতই মতোমোর বিজিজক মখোাঁচ্ো বদজয়বি৷ 

 

সিযতো আি মতপোন্তজরর মোে.... 

পক্ষীরোি িো োও কজি-সৃজি পোর হজয় মদবখ 

মরি কোবের বিষিোজে বনথর নীল কনযোর 
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মুজখ মিদনোর স্পি িোপ, 

 

বিয়ন কোবে িোনোজিো িজল 

এক দবধবচ্র মখোাঁি করবি.... 

আজি মকউ, মে তোর হো  উৎসগি কজর 

মুজি বদজি পৃবথিীর সমস্ত পোপ? 
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শ্রী গজিশোয় নমঃ 

নীতো কবি মুখোিিী 

 
পোিিতীর বপ্রয় পুত্র গজিশ িোিো নোম 

বসবিবিনোয়ক তুবম চ্রজি প্রিোম। 

সিিোজে মতোমোর পূিো বিশ্বচ্রোচ্জর 

মতোমোয় স্মরি কজর সকল কোেি শুরু কজর। 

 

মমোদক িজ ো বপ্রয় মতোমোর, লোডু্ডও মতো চ্োই 

তোইজতো মতোমোর পূিো এজল িজ ো আনন্দ পোই 

মতোমোর পূিো এজলই িোবি মো িুবি ঐ এজলো। 

নতুন কোপ  বকনজত হজি এিোর িোিোর চ্জলো। 

 

মতোমোর সোজথ থোজকন সদো বরবি এিিং বসবি 

সিোই িোবন গজিশিোিোর সিজচ্জয় মিশী িুবি 
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বসবিদোতো, বসবিবিনোয়ক মতোমোর শত নোম 

সফল হজিো ঐ নোজমজতই, পূিি মনস্কোম। 

 

লক্ষী গজিশ, সরস্বতী আজসন মোমোর িো ী 

কোবতিকও আজসন সোজথ চ্জ  ময়ূর গো ী 

গজিশ িোিোই িজলবিজলন, মকোথোয় িগৎ আজি? 

মোতো বপতোই িগৎ আমোর এই পৃবথিী মোজি। 

তোই মতো িবল েোকুর তুবম এজসো সিোর  জর 

মতোমোর দয়োয় শোবন্ত আসুক বিশ্বচ্রোচ্জর। 

 

 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৬ 

েবদ িোাঁচ্জত চ্োও 

হোবফিুর রহমোন 

 

আিীিন মিাঁজচ্ থোকো েোয় নো! 

আিীিন মিাঁজচ্ থোকো েোয় নো! 

আিীিন মিাঁজচ্ থোকো েোয় নো! 

 

মৃতুযজক মৃতুযর মজতো কজর আসজত দোও, 

তোর গবতপথ কজর দোও- 

মকোমল, বশবথল, িোধোহীন! 

মতোমোজকও হজত হজি সহি, সরল, মসৃি! 

মতোমোর সমস্ত শরীর তুবম জ্বোবলজয় মদজি- 

নিীজনর মিাঁজচ্ থোকোর জ্বোলোবন বহজসজি! 

শোন্ত হও- 

শোবন্তর হওয়ো মেবদজকই েোয় মসবদজকই িজয় েোও! 
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আিীিন মিাঁজচ্ থোকো েোয়! 

আিীিন মিাঁজচ্ থোকো েোয়! 

আিীিন মিাঁজচ্ থোকো েোয়! 

 

েবদ িোাঁচ্জত চ্োও! 

তজি মপ্রবমক হও! 

কোজি এজসো িোজলোজিজসো- 

প্রবতিোর মদখো হজল প্রথজমই মহজসো! 

মে নরজকই মতোমোর িোস 

িব জয় দোও স্বগি সুিোস! 

েবদ িোাঁচ্জত চ্োও- 

কৃপোর সোগজর অনন্তকোল ধজর সীমোহীন সোাঁতজর মি োও! 

 

েবদ িোাঁচ্জত চ্োও- 
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তজি মপ্রবমক হও! 

কোজি এজসো িোজলোজিজসো 

প্রবতিোর মদখো হজল প্রথজমই মহজসো! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৬ 

মিোধদয় 

অবমতোি মনু 

 

েোকুমো এই পবরিোরবটজত এখজনো পেিন্ত িৃিোশ্রজম েোনবন। এক 
নোবত বিজিক,আর এক নোতনী ইলোজক, একবদন গজের িজল, বেক 
রূপকথোর আদজল, তোজদরজক বকিু পুজরোজনো বদজনর, সু্কজল প োর 
সমজয়র কথো, আিজকর বদজনর সোজথ বমবলজয় মজনর কজি 
মশোনোজে।" িোবনস আমরো েখন সু্কজল মেতোম, তখন কী সুন্দর 
বদনগুজলো বিজলো। িোবনস? আমরো চ্জটর আসজন িসতোম, আর 
এজকিোজরই বনচু্ মেজস্কর উপর িই রোখতোম। আমরো েোরো একই 
মশ্রিীজত প তোম, তোজদর কজয়ক িজনর নোম, এখনও পেিন্ত মজন 
আজি। 

গোয়ত্রী, মরশমো, ফোরিোনো, আজলো, তন্দ্রো, িবি, গোয়ত্রী, ফোতমো, 
চ্োাঁদবন, সবন, বপবি.... আরও কত নোম। এখন সি বক আর মজন 
পজ ? একবদন মনোতুন সযোর, ক্লোজস এজস  আমোজক বিজেস 
করজলন, "মতোমোর, কী নোম ?" তখন আবম দোাঁব জয় িললোম, 
আমোর নোম আশোলতো দোস। সযোর শুজন খুবশ হজয়, কোজি মেজক 
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বপজে মোথোয় হোত িুবলজয় বদজলন। িোবনস, আমরো েোিোর আজগই 
সি সযোর বদবদমবি, সু্কজল চ্জল আসজতন। সু্কজলর সমজয় সু্কল 
মিজ , মকোজনো বদনও মকোথোও চ্জল েোনবন। প্রোথিনোর  ন্টো প ত, 
তোরপর ক্লোস িসোর  ন্টো প ত। এক একটো বিষজয়র ক্লোস মশষ 
হজতো, আর  ন্টো প ত। বটবফজনর  ন্টোর পজর িুবটর  ন্টো। 
বটবফজন সিংসোরজদর পোকো চু্ল তুজল বদতোম, মোথো বটজপ  বদতোম। 
আর কখজনো িো মখলতোম। কো োকোব  কজর বটবফজনর খোিোর 
মখতোম।আরও কত কথো। সি কথো বক এখন মজন প জি িোিো। 
এখন কী সি মে শুনবি িোিো, বিঃবিঃ, মোস্টোরগুজলোর কী মরোগ 
হজলো িোিো! আি সক্কোল মিলোয় বটবি খুজলবি, আর শুনবি, মকোথোয় 
মেন মোথোিোঙ্গো প্রোথবমক বিদযোলজয়র িোরপ্রোপ্ত বশক্ষক, মকোন 
মমজয়র সজঙ্গ মপ্রমজেম কজর কীবতি কোন্ড  বটজয়, বিজয় করজত রোবি 
হজে নো, তোই পুবলশ ধজর 

বনজয় মগজি। রিবিত িোউরী মোস্টোরবটর নোম। মশজষ পুবলজশর 
কথোয় বিজয় করজত িোধয হজলো। মস নোবক আজগ এক পোবটি করত, 
আর এখন অনয দল করজি। আহো ,কী বদন মদখবি িোিো! আিোর 
মকোন্ কোরখোনোর িবমজত সু্কল আজি, আর সি কথো মজনও রোখজত 
কি হজে এখন, মজন পজ জি- 
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মমজয়টোও এজতো তো োতোব  খির পজ  নো! মোস্টোরটোর নোম হজলো 
বগজয়, শশক পোল। মসও প্রোথিনোর সমজয়, ক্লোজসর মজধয মমজয়জদর 
শ্লীলতোহোবন করজি। িোত্রিোত্রীর িোিো এিিং মোজয়রো, িোরপ্রোপ্ত প্রধোন 
বশক্ষক মকশি নন্দীজক বলবখত অবিজেোগ িমো মদন বকন্তু স্থোনীয় 
এলোকোর ওই আমজলর  দজলর মনতোজদর মপোষ মোবনজয়  টনোটো 
মচ্জপ বদজয়জি। বক হোাঁ কজর– শুনবিস? বকিু িুিবল ? 

িোজলো মোস্টোর, মে প্রবতিোদ কজরবিল, তোজকই উজে  সিোপবত 
মইদুল হক, িদলী কজর বদজয়জি। িল মদবখ িোিো, এ মকমন 
বিচ্োর?নযোয় অনযোয় িজল বক তজি, বকিুই মনই িোিো? পোজশর 
িোব র মতোজদর মিৌবদর মিোন এজসবিল। মমজয়বট খুি িোল, 
আিকোলকোর মমজয়জদর মজতো নয়। মদখজতও সুন্দর। মতোজদর িনয 
বেক ঐ রকম সুন্দর একটো িউ আনোর খুিই ইজে। মদখবি, 
বনশ্চয়ই, বেক আনজিোই আনজিো। আর ঐ তন্দ্রোর কোজিও শুনলোম, 
রোিগজির মকোন্ সু্কজল নোবক, বমে মে বমজলর চ্োল চু্বরজত, ধরো 
পজ জি প্রধোন বশক্ষক। নন্দজলোক হোসপোতোজল, এক  বশক্ষক মশোই 
অবমতোি নন্দ নোজমর এক মোস্টোর মচ্োখ অপোজরশন করজত 
বগজয়বিল, েোক্তোর নোসি আয়ো বমজল, সোজ  চ্বিশ হোিোর টোকো, চু্বর 
কজর বনজয়জি। িল্ মদবখ  িোিো, এ মকমন চ্ক্রোন্ত! পোপ পুিয িজল 
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কী তজি বক, বকিুই আর থোকজি নো আর!? িবল, খিজরর কোগজির 
মলোকিনও কী তজি,  ুবমজয় পজ জি নোবক! মশোজনো েোম্মো– 
"মোনুষগুজলো ধীজর ধীজর, বদনজক বদন,সি পশু হজয় েোজে। 
অনযোজয়র প্রবতিোদ নো হজল মতো, অনযোয় অবিচ্োর িো জিই। শুধুই 
সরকোরজক মদোষী করজলই চ্লজি!? িযবক্ত মোনুজষর,সমোজির প্রবত 
বক মকোনই দোয়-দোবয়ত্ব মনই!? তুবমই মতো ,আবম মকোজনো অনযোজয়র 
প্রবতিোদ মগজল, হোত ধজর মটজন ,িোব জত ঢুবকজয় দোও।" " আসজল 
কী িোন,– মদশটো বদন বদন রসোতজল েোজে।" েোম্মো িজল,– " নো 
িোিো, মতোর কথোটোই বেক। সমোজির মঙ্গজলর িনয, কোওজক নো 
কোওজক মতো প্রথম এবগজয় আসজতই হজি। তো নো হজল, চ্লজি 
মকন ? হযোাঁ িোিো, বশক্ষক আর, বচ্বকৎসক েবদ, এরকম মনুষযত্বহীন 
হজয় েোয়, তোহজল মতো সি অেকোর। সমোজির  মোনুষগুজলো সি 
বিশ্বোস হোরো হজয় েোজি।" হেোৎ িহুদূর হজত, মিজস আজস কোন্নোর 
শব্দ আর তহচচ্। অক্ষজয়র মকোমজর গোমিো িোাঁধো। আধখোনো মখোলো 
দরিোটো, দ োম্ কজর খুজল িজল মগল, "িোবনস, আমোজদর 
অবসতোি সযোর মোরো মগজিন। বকন্তু সযোজরর সু্কজল পবরবচ্বত বিল, 
দোব ওয়োলো সযোর নোজমই। মসটোও শয়তোনজদরই  রোখো নোম। সযোর, 
িীষি িোজলো মোনুষ বিজলন। মিতজনর বসিংহিোগ টোকো, খরচ্ 
করজতন িোত্রিোত্রীজদর িজনযই। আর প্রবতিোদীও বিজলন িীষি। 
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অনযোয় মদখজলই, বকিু মহোক িো নো মহোক, প্রবতিোদবট করজতন। 
বশক্ষকতোর িীিজন, মকোনও বদনও সু্কজল মদবর কজর মেজতন নো। 
পোওনো িুবটগুজলোও বনজতন নো। খুিই িোত্র দরদী বশক্ষক বিজলন। 
মশষ অিস্থোটো িীষি দোবরজদ্রযর মজধয মকজটজি। মরোগটোও আিোর 
কযোন্সোর। এ মরোজগর খরচ্ও িীষি। সযোজরর সোজথ িীষি অবিচ্োর 
হজয়জি। প্রতোবরত হজয়জিন িীষি। আমরো তখন, মিোট হজলও,সিই 
িুিতোম। বটচ্োর ইনচ্োিি,একিোর আমোজদর ক্লোজস এজস, সযোজরর 
টোকো চু্বর কজরবিল, মতোর মজন আজি? "েোম্মো মচ্োখ মুিজত মুিজত– 

িলজলো, "েো, মতোরো সিোই সযোজরর মশষ েোত্রোয় েো। "সুদীপ এজস 
িলজলো, "িোবনস, 

সযোর নো, িবে বচ্বকৎসো-বিেোজনর গজিষিোয় দোন কজর মগজিন। 
গোব  এজস মগজি বনজত"। েোম্মো বনজিজক আর বেক রোখজত পোরল 
নো। িরিবরজয় মচ্োজখ িল িরজত লোগজলো। আর িলজলো– 

" িুিবল,এখজনো সিটোই মশষ হজয় েোয়বন।" তখন সেযো মনজমজি, 
আকোজশ আধখোনো চ্োাঁজদর আজলোয় চ্োবরবদক িলমল্ করজি। মগোপন 
সি কথোগুজলো, সিোর মুজখমুজখ  ুজর বফরজি। সি িোত্রিোত্রীর মচ্োজখ 
িল। ধ্রুিো আমোজক িলজলো,– " আমরো তখন খুিই মিোট, সযোরজক 
মকোজনো সোহোেযই করজত পোবরবন"। িজলই, আমোজক ধজর কোাঁদজত 
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লোগজলো। িলজত লোগজলো,– "এখনজতো আমরো িজ ো  হজয়বি, আর 
মিোধিুবিও হজয়জি। আমোজদর বনলিজ্জ বনিিোক প্রবতিোদহীন 
বনবলিপ্ততোজতই আিজক সযোজরর এই পবরিবত। প্রকৃত মূলযোয়নই 
করো হজলো নো সযোজরর।  জর িোইজর বহিংস্র শয়তোনরো ব জর 
মফজলবিল সযোরজক। রুজখ দোাঁ োজনো িীষি উবচ্ত বিল আমোজদর। 
আিজক সযোজরর এই মৃতুয, এই বশক্ষোয় বদজয় মগল মে,– আমোজদর 
িোজলো বকিু করোর িনয, সততো- সম্পন্ন, সৎচ্বরত্র সিংগবেত শবক্ত 
িো ো, িোজলোও বকিু করো েোয় নো। সযোরজদর বশক্ষক সিংগেনও বিল, 
আর, সযোরজদর বিদযোলয় পবরদশিকও বিল। এিো োও  সযোরজদর 
বিদযোলয় পবরচ্োলন কবমবটও বিল। তিুও এজতো অতযোচ্োর মকন.... 
মকন.... মকন....? সিোই চু্প মকন ? উত্তর দোও! "ধ্রুিো কোন্নোয় 
মিজে পজ । গোব  স্টোটি মদজি, বেক মসই সময়, কজয়কবট মুখ 
মদখজত মপজলো, অক্ষয়। েোরো সযোরজক িীষি কি বদজয়জি, অতযোচ্োর 
কজরজি। অতযোচ্োর কিই শুধু নয়, প্রতোরিো এিিং মোনবসক 
বনেিোতনও কজরজি। ধ্রুিো আর অক্ষজয়র মনটো  ৃিোয় িজর উেল। 
আকোজশর ফোবল িোাঁকো চ্োাঁদটো তখন,হেোৎ আসো মমজ র আ োজল মুখ 
লুবকজয়জি। চ্ক্রোন্ত মকৌশল করজত করজত, কখন মে ওরো সততো, 
তনবতকতো, আদশি, মনুষযত্ব, মোনবিকতো খুইজয়জি, তো িোজনই 
নো.....। 
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আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সিংস্করজি বিেোপন 
বদজত মেোগোজেোগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ... 

 

 

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

 

 

মনট ফব িং এর প্রবতবট সিংখযো প জত বক্লক করুন মনট 
ফব িং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 
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শজব্দর মঢউ 

মমৌসুমী দত্ত 

 

িোজনো!! িীষন মজন পজ , মতোমোর আসোর মসই বদনবটর কথো! 

কত বনঃশজব্দ,বনবিিজে গুবটশুবট পোজয় মস বদন এজসবিজল। 

আমোর সি পোওয়ো িীিজন, েতটুকু শূনযতো বিল, 

মসখোজনই িোয়গো খুাঁজি বনজয়বিজল বনজির িনয। 

কত অিলীলোয় মসবদন িজলবিজল, 'িোজলোিোবস'! 

মতোমোর বমজথয মপ্রজমর সোগজর িোবসজয়বিজল আমোয়। 

অজনকটো পথ সোাঁতজর এজস, আমোর ম োর কোটজলো, এক বনজমজষ। 

তুবম চ্জল মগি, মোি সোগজর িোবসজয় বদজয়।। 

 

িোজনো!? আমোর ি  সোধ হয়! 

একবদন ঐ নীল সোগজরর মোিখোজন দোাঁব জয় বচ্ৎকোর কজর মতোমোয় 
কজয়কটো শব্দ িুজ  মদই,, 
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েো িলো হয়বন মকোনবদন! মিজি মরজখবি আি িলজিোই!! 

 

েোিোর মিলোয় েবদ িজল মেজত,আর বফরজি নো, 

তজি ঐ সোগজর েুি বদজয় ধুজয় বনতোম, 

মতোমোর বমজথয মপ্রম! মতোমোর স্পশি! আর েো বকিু বমজথয বিল তোর 
সিটোই। 

 

েোিোর মিলোয় েবদ িজল মেজত, 

আর িোজলোিোজসো নো, তজি িোেোজচ্োরো হৃদয়টো, খুজল িোবসজয় বদতোম 
নীল সোগজরর িজল। 

 

েোিোর মিলোয় েবদ িজল মেজত িোজলোিোজসোইবন মকোনবদন! 

তজি মতোমোর অজপক্ষোয় আশোর প্রদীপ মজ্বজল রোখতোম নো আমোর 
মজনর মকোজি। 

 

এজসো নো, সবতযই আর এজসো নো মকোন বদন। 
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আমোর এই আাঁধোর িীিজনর সিটোই, েোস করজি মতোমোয়। 

আবম মকিল এখন, নীল সোগজরর পোজ  িজস, 

মঢউ গুনজত পোবর!! িোজলোিোসজত নয়।। 
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একিোর 

স্বরূপো সরকোর 

 
েবদ নো িলো কথো গুজলো িলজত পোরতোম 

শব্দ িোবপ উিোর কজর শব্দ মোলো গোাঁথতোম 

িোকযহীন িীিি ওষ্ঠ িুব জয়  

মকিল একবট নোজমই েোকতোম  

েবদ আরোম মকদোরোর আত্মিীিনীজত িি েন্ত্রিোয় 

বিষিৃজক্ষর গহ্বর মথজক তুজল আনো বিজফোবরত কোে হজত, 

িোরুদ চ্োপো হৃদজয়র অবিকুজন্ড  

শ্রোিন গহজনর শীতল স্পশি,  

সোত সরগজমর মিলোয় চ্জ  মিজস মেতোম  

সবতয েবদ একিোর মতোমোর হতোম 

িলো নো িলো আি সিটো অতীত 

আকোশ পোজন কোলচিশোখীর প্রখরতো  
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আি আিোরও প্রহর বিজেজদ িোিোয় 

নো িলো কথোর মিলো বক িোজি মে শূনয বমলোয়... 
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শ্রজিয় মনতোিী মতোমোজক মখোলো বচ্বে 

তন্ময় বসিংহ রোয়                                      

 

প্রথজমই মতোমোজক নত মস্তজক িোনোই বিনম্র শ্রিো, শতজকোবট প্রিোম 
ও হৃদজয়র গবহজনর সিটুকু বনজিবদত িোজলোিোসো। মহ মোনযির 
মনতো... স্বজ োবষত সিংবক্ষপ্ত বিজশ্লষিবটর প্রকৃবত এমন মে, 
মোনিরুপী ঈশ্বর দশিজন আমোর এ কু্ষদ িীিন ধনয... মহ পরম 
পূিনীয় মনতো! মতোমোর মদওয়ো উপহোর তৎকোলীন অখন্ড  িোরজত 
স্বপ্ন আিও সিোই মদজখ, বকন্তু সমস্ত িোবত-ধমিবমবশ্রত মদশজক 
িিির বব্রবটশজদর শৃঙ্খল মথজক উিোর করোর মে একটোই স্বপ্ন 
মতোমোর সোরোিীিজনর রোজতর শোবন্তর  ুমটুকু পেিন্ত মকজ  
বনজয়বিজলো.... এমন স্বপ্ন আি আর মকউ মদজখনো। মতোমোর মদজশ 
আি িীজরর মমলো, বকন্তু মতোমোর মতন িীর আি আর িন্মোয়নো। 
স্বোজথির অবস্তত্ব আিও মতোমোর সোজধর মদজশ িীবিত বকন্তু মতোমোর 
স্বোথি আি প্রোি তযোগ কজরজি। সমোিসিংস্কোরজক আি পূিি মিোয়োর 
বকন্তু মতোমোর মতন  সমোিসিংস্কোরক হওয়োর সোবধয কোজরো মনই। 
তুবম মে অদময তোই মতো মতোমোর বিজলো এত শত্রু, তুবম মে অজিদয 
তোই মতো পৃবথিীর সি শত্রুই বিজলো মতোমোর পদতজল। 
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মহ গবিিত িঙ্গ মোজয়র অপরোজিয় িীর সোধক, একিীিজনর সিটুকু 
সুখজক তযোগ কজর বক েন্ত্রিোময় িীিনজক তুবম উজপক্ষো কজরজিো, 
উজপক্ষো কজরজিো িিিজচ্োরোজদর.... শুধু আমোজদর িজনয, তো আি 
বেক কিজনর গিীজর আাঁচ্  কোজট আমোর িোনোর িোইজর। তযোজগর 
প্রোয় মশষ সীমোয় তুবম মপৌঁজিজিো শুধু আমোজদর-ই িজনয.....শত 
লোঞ্ছনো ও অপমোজন প্রবত বদন তুবম রক্তোক্ত হজয়জিো শুধু আমোজদর-
ই িজনয। বকন্তু আি.....? মতোমোয় শুধু মুখস্থ করো হয় বেেী 
িো োজনোর স্বোজথি ও মোজি মজধয কতিিয পোলজনর মোধযজম আদজশির 
িবহ:প্রকোশ  বটজয় বনজিজক মহৎ প্রমোি করোর িজনয। রিং করো 
বফবি বহজরোয় বিজশষত নিপ্রিন্ম িুাঁদ আর তুবম আি আজলয়ো। 
রোিবমবত্র আিও মদওয়োল গোাঁজথ বকন্তু অবধকোিংশ অবিিোিকই আি 
তোজদর িবিষযৎ প্রিজন্মর মদওয়োজল মতোমোর আদশি গোাঁজথনো তোই 
আি  জর  জর িন্ম বনজে আত্মজকবন্দ্রক সন্তোন। আি মতোমোর খন্ড 
িোরজত সিোই বনি বনি সুখ শোবন্তর সিংসোর গ জত উদযত শুধু 
সিংসোরটোর সুখ শোবন্ত মতোমোর কপোজল িুটজলোনো।  মিজল আিও 
েোয় অজনজকই তজি মতোমোর মতন মহৎ উজেশয সফজলর স্বপ্ন বনজয় 
নয়, দুনিীবত কজর। মতোমোর আবিিিোি মথজক আি অিবধ কতিোর 
মে মতোমোয় রোিচনবতক ও ধমিীয় অপোজরশন বথজয়টোজর মনওয়ো 
হজয়জি তো বহসোি িবহিূিত, তিুও তুবম বিজল অকুজতোিয় ও 
অিঙু্গর। মহ আবধচদবিক বসিংহপুরুষ! িীষন িোজলো লোজগ অনুিি 
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কজর মে বিজলবটজনর প্রজলপেুক্ত কোগজির টুকজরোজত তুবম 
অবস্তত্ববিহীন কোরি, ঈশ্বজরর আসন মকোজনো কোগজির টুকজরোজত 
নয়, ১২১ মকোবটর হৃদজয়। আর মে পবরমোন দুনিীবত আি ওই 
কোগজির টুকজরোর বিবনমজয় চ্লজি তো িিিনোতীত। মহ পরম 
পূিোরী, আবম আপু্লত!....  মন িলজি, ধোমো চ্োপো বিকৃত ও মোনুষ 
মিোলোজনো ইবতহোস নি হওয়োর সময় আসন্ন। বকিু বিবশি 
কৃতেজদর মুজখোশ-ও উজন্মোচ্জনর পজথ কোরি.....শোক বদজয় শুজনবি 
মোি ঢোকো েোয়নো। মোজি মজধযই এ প্রশ্ন মজনর িরোয়ুজত িন্ম মনয় 
মে তোহজল, 'প্রকৃত িিির কোরো?'....  েতবদন এ পৃবথিী িীবিত 
থোকজি, ততবদন পেিন্ত আমোর সবক্রয় হৃদবপজি তুবমই আমোর 
িগিোন! 
মহ মোনিরুপী িগিোন! স্বোধীন হজয়বি বনবশ্চত বকন্তু মতোমোর বশক্ষোয় 
আিও বশবক্ষত হওয়োর মেোগযতোটুকু ততরী করজত পোবরবন। ক্ষমো 
মকোজরো! এ লজ্জো একোন্তই আমোজদর। 
ইবত...... লবজ্জত তন্ময়।।
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পবল ম োষ 
 

নিকজে তবলজয় েোিোর সময় 

মিাঁজচ্ আবি িব জয় মতোমোর গোজন। 

নরকজলোলুপ েোজক তো বধন বধন 

নয়ন মমজল মদবখ তুবম আি সজঙ্গ। 

 

আমোর কোজি গোন িীিনপজথর এক মন্ত্র 

মম পো োর মগোপনতম অবলজন্দ 

আমোর িযকুলতোর দী িশ্বোস। 

 

সৃবিজক রক্ষো করজত মচ্জয় 

মে নোবয়কো শুধুই প্রবতজরোধ গজ  

পোবখর মচ্োজখর শত শোন্ত িলয়জরখো 

সমোি, পবরিন বহজসি রোজখ 
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জ্বজল ওজে মচ্োখ ও বনশোনো 

ম োর অমোিসযোর মনশোয়। 

মস কথো িজল মমৌন বনিিনতোয় 

শূিযতোয় িুজিজি কবিতোর পদিূবম। 
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ধোরোিোবহক গে- 

মিকোজরর বিকোর পিি 

আখতোবর খোতুন 

পিি-১ 

 

কবরম চ্োচ্োর ত্রী, বতন মিজল, এক মমজয় আর বিজ  পোাঁজচ্ক িবম 
এই বনজয় সিংসোর। ওই িবমর উপর বনিির কজরই মিজল মমজয়জক 
মোনুষ করো। মলখো প ো করোজনো। িির মশজষ বকিু িমোজত মতো 
পজরই নো উজেো আর বকিু মদনো হজয় েোয়। এই টোনোটোবনর মজধয 
বদজয়ই মকোজনো রকজম সিংসোর চ্োবলজয় বনজয় েোয়। তজি এই 
সিংসোজরর মিোিো িহন করজত বগজয় মোজি মোজি হোবপজয় উজে। ত্রী 
কবরমোও সিংসোজরর সমস্ত কোি মসজর কুবটর বশজের কোি কজর। 
মসই কুবটর বশে হজলো বিব  িোধো েোজত স্বোমীর বকিুটো হোলকো হয়। 
আমোজদর মোলদোর মমজয়জদর এইটুকু সুবিধো সিংসোজরর সমস্ত কোি 
মসজর বদজন পোাঁচ্জশো বিব  মিাঁজধ বনজত পোজর। তোজত কজর বনজির 
গোজয়র প জনর কোপ  মিোট্ট মমজয় তোবনশোর প জনর কোপ  
মকোজনো রকজম িুবটজয় বনজতো। 
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এজতো ি  সিংসোর চ্োলোজনো মে কজতো কবেন মে সিংসোজরর কতিো হয় 
মসই িোজন।কবরম চ্োচ্োর মকোজনো সোইে িযোিসো মনই ওই বিজ  
পোাঁজচ্ক িবমর উপর বনিির কজরই চ্লজত হয়। 

এবদজক তোবনশোও মোথো চ্ো ো বদজয় উজেজি। িোিো মোজয়র দোবয়ত্ব 
মিজ  মগজি মুসবলম সমোজি মমজয়রো একটু মোথো চ্ো ো বদজয় 
উেজলই অজনজকর মচ্োজখ লোজগ। তোই মমোটোমুবট একটো সমে মদজখ 
ধোর মদনো কজর মমজয়র বিজয় টো মসরো মফলজলো। একটু মোথোর 
মিোিোটো হোলকো হজলো কবরম চ্োচ্োর।িোবক বতন মিজলজক বনজয় 
সিংসোজরর  োবন টোজন। এই িোজি মিশ বকিু বদন চ্জল।মমজিো মিজল 
আর মিোজটো মকউ মোধযবমক মকউ উচ্চ মোধযবমক বনজির কোি 
চ্োলোজনোর মজতো প োশুনো কজর মিজ  বদজল। তোরো ওই িবমর উপর 
বনিির নো কজর কোজির সেোন কজর িোইজর কোজি চ্জল মগল। বকন্তু 
ি  মিজল কোরীমূল বনজির প োশুনো বেক েোক চ্োবলজয় মেজত 
থোজক। কোরীমূল প োশুনোয় িীষি িোজলো তোই িোিো মোজয়র খুি 
আশো মিজলটো েবদ মকোজনো চ্োকবর িোকরী পোয়। 

মমজিো আর মিোজটো দোদো কোরীমূলজক সোহস মিোগোই তুই মকোজনো 
বচ্ন্তো করবি নো আমোর দুই িোই বমজল মতোর প োর খরচ্ চ্োলোজিো। 
তুই বনজির লজক্ষয মপৌঁজি েো। কোরীমূলও একটু মজন সোহস 
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মপজতো। কোরীমূল M.A. িোজলো নোম্বোর বনজয় পোশ করজলো। সু্কল 
বশক্ষোর আইন অনুেোয়ী বিএে নো করজল মোস্টোবর চ্োকবরর 
পরীক্ষোয় িসো েোজি নো। তোই কোরীমূল িীষি িোজি বচ্বন্তত।এখন 
বক করজি মিজি পোই নো। বিএে করজল লোখ দুজয়ক টোকোর 
দরকোর। কোরীমূল িোিো এিিং মমজিো আর মিোজটো িোইজয়র সজঙ্গ 
পরোমশি করজলো বক করো েোয়। সিোই বমজলই িলজলো তুই বচ্ন্তো 
কবরস নো মকজনো রকজম মিোগো  কজর বনজিো বিএে িবতি হজয়িো। 
েোইজহোক কোরীমূল বিএে টোও মসজর বনজলো। (চ্লজি) 
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সদুপজদশ 

অয়ন চ্যোট্টোিিী 

 

১. িোিী রসিতী েসয শ্রমিতী েসয বক্রয়ো । 

লক্ষ্মী দোনিতী েসয সফলম্ তসয িীিনম্ ।। 

অথিোৎ -  

 িোিী েোর রসেুক্ত শ্রমেুক্ত েোর বক্রয়ো  

লক্ষ্মী েোর দোনেুক্ত তোরই িীিন সফল । 

 

২. িীবিজত েসয িীিবন্ত বিপ্রো বমত্রোবি িোেিোঃ । 

সফলিং িীবিতিং তসয আত্মোজথি মকো ন িীিবত ।। 

অথিোৎ -  

মে মিাঁজচ্ থোকজল পবন্ডতগি িেু ও আত্মীয়গি মিাঁজচ্ থোজকন,তোরই 
িীিন সফল।(িোবক) মক নো বনজির িনয িোাঁজচ্ ! 
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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 েবদ বনজির মলখোও 
মদখজত চ্োন, তজি দুই/চ্োর লোইজনর অন্তঃবমল 

কবিতো পোেোন। 

 

মনট ফব িং পূজিো সিংখযোর িনয মলখো পোেোজনোর 
মশষ বদন ১৯মশ মসজেম্বর। পূজিো সিংখযো উজেখ 
কজর পোবেজয় বদন আপনোর মলখো। 
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িদ্মজিশী 

শুিদীপ সূত্রধর 

 

লুবকজয় আবি আি পবরবচ্ত মোনুজষর বিজ  অপবরবচ্ত হজয়,  

সোমজন বগজয় কথো িলোর ইেো মতো আজি তিুও সোমজল মরজখবি 
বনজিজক মচ্োজখর িজলর িজয়, 

হয়জতো আি সিোর নোজম মজি হোবরজয় মগজি আমোর নোমবট নো 
মখোাঁি মচ্িো মত, 

িদ্মনোজমর সোহোরো মত আি মুজি মফলো হজয়জি আজগর পবরবচ্ত 
তোই তো আি আবম িদ্মজিশী । 
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সোমোনয চ্োওয়ো 

নোবহদো 

 

একটু েবদ িোয়গো বদজত মোয়োময় মতোমোর হৃদজয়… 

মিাঁজচ্ মেতোম, পোরতোম বক মিজ  মেজত অসমজয়?? 

দো োজনোর িনয একফোবল মোবটর এতই হজলো অিোি? 

তুবমই বদজত পোরজত বিল মে বিশ্বোস, 

তিু পোরজল নো আসজত হজলো সি মিজ - 

আসোর সময় আশ্রয়হীন হৃদয়জক মগবি মরজখ... 

মতোমোর কোজি হোিোর মসজধবি, 

মকাঁজদবি, বমনবত কজরবি কিিপোত কজরোবন তুবম, 

িুিলোম অিজশজষ... আবম, 

 

নো থোকজল দু'পজহ্মর বিতর একই মোয়ো 

পূরি করো অসম্ভি, "সোমোনয চ্োওয়ো" । 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৬ 

ইমোনুজয়ল হক 

 

(১) 

মোধযবমজকর বসাঁব  মিজে উচ্চমোধযবমজক ওেো 

স্নোতক নো হজল মে মিকোরজত্বর মখোাঁচ্ো! 

সরকোবর চ্োকবর িো ো িীিন অচ্ল 

অনযথোয় বিপন্ন বকজশোর-বকজশোরী সকল 

মহোক নো উপোিিন দু-হোিোর টোকো- 

তোজত বক আজস েোয় ? 

 

(২) 

স্বিিোলী িোজলো কবিতো মলজখ 

বকন্তু তোজত বক হজলো ? 

তোজক মে চ্োকবর মপজত হজি! 
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ঈশোজনর বক্রজকট মখলো মে সময়নি 

তোর বপতোর অথি বদজত িড্ড কি! 

েক্টর নো হজল মকোবট টোকো লুটজি মক? 

মস্নহোর গোন গোওয়ো মে পোগলোমী 

বেবে আর নম্বরটোই মে সিজচ্জয় দোমী! 

মমোবহজতর নৃতয বনজয় হোিোর সমোজলোচ্নো 

মোস্টোর বেবে আর উচ্চ-শতোিংশ চ্োই  

নইজল মিচ্োরো মে বিজয়র িনয কনযো পোজি নো! 

 জর-িোইজর সকজলর লক্ষয সরকোবর চ্োকবরটোই! 

 

(৩) 

বশশুবটর সোমজন ধুম্রপোন-মতো বক হল? 

তিুও সম্মোবনয়-মস মে বশবক্ষত! 

মরোি সেযোয় মজদর আসর, 

আহো! তোরো মে স্নোজতোজকোত্তর! 
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অশ্লীল বটটকোবর বকিংিো শ্লীলতোহোবন-ধষিি 

তোজত বক িো হজলো? 

ওনোরো মে চ্োকবরিীবি বশবক্ষত মহোমোনযগি!! 

 

(৪) 

আি মন মথজক প্রজশ্নরো উাঁবক মদয় - 

নতুন িোিনো ও উদ্ভোিজনর বেকোনো মকোথোয়? 

দুরন্ত মবস্তষ্ক প্রশ্ন িুজ  মদয় - 

নম্বর আর বেবে বদজয় বক  

মমধো ও চ্বরত্র বিচ্োর করো েোয়? 

কোগি-চ্োকবরর স্বোথিোজেষী আিি মোয়োিোজল 

"বশক্ষো" আি মকোথোয় ?? 
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ইনসোন আবল 

আি এই শুিক্ষজি, শত অিবল মতোমোর সজন। 

গহীন বচ্জত্ত আকোঙ্খো মমোর, মুখবরত মহোক শত িিজন। 

সুক্ষোবত স্পন্দজন মতোমোর েোনোজরোপর, আন্দবলত মহোক এ ধোত্রী 
বিমল। 

পবরমল মশোবিত পুজস্পর নযোয় বদগন্ত িবরজয়জিো অবিচ্ল। 

শত মিিুর কজেোজল, পোপব র বহজেোজল,তুবম মে সোবহজতযর বিয়ন্ত। 

সোিলীল িবঙ্গজত মসৌম তুবম, হজয়বি মমোরো মতোমোরই সোমন্ত । 

মতোমোর িোওয়োইয়ো গুিজন রোঢ় সোরো িোিংলো ও মসৌিীর। 

মমোর হজত মসৌম্নসয ও ঈশ্বর তজর মতোমোরই িনয েীিো স্রের। 

মতোমোর শুিোধযোয়ী িোবত গুবলর মিোিনোয় আিোবসত মহোক অনোদী 
এ অম্বর। 

েুজগ েুজগ বিকবশত মহোক ও 'মনট ফব িং' প্রোন্তজর মথজক প্রোন্তর।
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মুস্তোফো বমঞো 

মো আিও আমোর গোজয় মতোমোর গে পোই 

আমোর বনঃশোস- প্রশ্বোজস মতোমোর উপবস্থবত 

আমোর ধমনীজত িইজি মতোমোর রক্ত মশ্রোতো 

তুবম আজিো আমোর প্রবতটো রক্ত কবিকোয় 

আমোর প্রবতবট মকোষ মতোমোর িীিন্ত স্বোক্ষর 

মো তুবম আমোর মচ্োজখ মদজখো সকোজলর সূেিয  

মতোমোর অশ্রু আমোর অশ্রুজত বমজশ একোকোর 

আর িোজলোিোসো মসজতো মতোমোর কোজিই মশখো। 

তুবম আজিো মো আমোর হোবস কোন্নোর িোষো হজয় 

শোসন হজয় ব জর আজিো আমোর চ্োবরপোজশ  

মো তুবম মনই বকিংিো মৃত- এ কথো বচ্র অথিহীন 

মো তুবম মিাঁজচ্ আজিো বচ্র অমর হজয়  

আমোর সমস্ত অবস্তত্ব িুজ  মো তুবম বচ্র অবিনশ্বর।
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 
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িদল 

অবরবত্রকো দোস 
 

িদজল মগজি পবরজিশ, িদজল মগজি িোতোস। 

িদজল মগজি মোয়ো, িদজল মগজি গোন। 

িদজল মগজি রিং, িদজল মগজি অনুিূবত। 

িদজলজি মসও....। 

শুধু িদলোইবন আবম আর আমোর অিুি মন। 
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নীবতকথো 

বনজিদজন- অবনজমষ পবিত 

 

মুজখ ি  ি  কথো নো িজল, 

িোজলো কোজি এবগজয় আসো অজনক মশ্রয়। 
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পোেজকর মতোমত মনপজথয- 
 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোগজি মনট ফব িং, 
আরও বক বিিোগ চ্োন, 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 চ্লোর পজথর অনুজপ্ররিো, িোনোন 
আপনোর অবিজেোগও। 

পোজয় পোজয় ১০৬ সিংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট 
ফব িং-এর। মকমন লোগজি আমোজদর প্রবতবট সিংখযো িোনোজত 
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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আপবনও পোেোন িবি পরিতিী সিংখযোর িনয, মসই িবি পরিতিী 
সিংখযোয় আপজলোে করজিো আমরো। 

            সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজে কজর 
কযোজমরো, তজি িবি পোবেজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন 
‘’Camera-man of the week’’ িবি পোেোজত পোজরন মে মকোন 
বিষজয়র ওপর। পোেোজিন মমইজল।আমোজদর মমইল আইবে 
netphoring@gmail.com  

 

Whats app এ িবি পোেোজল েক ফরমযোজট পোেোজিন। 

Whats app No- 7501403002  
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 িতিমোন ও আগোমী... 

Camera-man of the week 

িগিতী দোস 
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পুনশ্চ 
প্রবতিোরই নতুন চ্মক বনজয় আসজি মনটফব িং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশিংসো, 
সমোজলোচ্নো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনবেিধোয়। ি ো, কবিতো, অিুগে, গে, প্রিে, িবি ইতযোবদ 
পোবেজয় 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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