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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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- নীতো কবি মুখোিিী, বশিব্রত গুহ, মধুবরমো দোস, শ্রী 
মুখোবিি, শুিদীপ সোহো, ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি (অবিবমত্র), তপনকোবি 
মুখোবিি, বলটন দোস, অবদবত দোম, মমৌসুবম দত্ত, ধ্রুিজিযোবত 
সরকোর, হুমোয়ূন কবির, মরোনক িযোনোিিী, রবিন িবিক, ইমোনুজয়ল 
হক, সোহোনুর হক, রোিীি মচৌধুরী, আখতোবর খোতুন, মসৌরি দত্ত, 
অয়ন চোট্টোিিী, মসৌবমক পোল, সোয়বিকো, ইনসোন আবল, অবমতোি 
মনু, মদিবলনো পোল, হোবফিুর রহমোন, িগিতী দোস এিং আজরো 
অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, নোজিস মোহমুদ, বিয়োউল হক। 

 

 

 

http://www.netphoring.com/
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ফব ং কথো 
 

ঢোজক কোবি প জত সময় মনই আর। প্রকৃবত িোনোন বদজে মো 
আসজে। ধবরত্রী বনজিই সোবিজয় বনজে দুগিোর িোজপর িোব র প্রবতবট 
মকোি। মো দশিুিো। মোজয়র আগমজন আমরো মত্ত হজয় আবে। মজন 
মজন িলবে মো, আর কটো বদন? কোশফুজলর মদোলো ও বশবশর বিনু্দ 
িোনোন বদজে মোর আসজত আর সময় মনই।এই এজলো িজল। 
উৎসজির এই মরসুজম মনট ফব ংই িো িোবক থোজক মকন! আমরোও 
মমজত উজিবে মোজয়র আরোধনোয়। কবির মলখনী মতো পোজর 
অন্ধকোরজক দূজর সবরজয়, সূজর্ির রোঙো আজলো বনজয় আসজত। বশল্পীরো 
মতো মমজত থোজকন তোজদর এই বনপুি বশল্পকজমি। তোরোও মমজত 
উজিজে মোতৃ সোধনোয়। 
আজরো েব জয় বদন আমোজদর এই মনট ফব ংজক। শরজতর এই 
আকোজশ মুক্ত কজর বদন আমোজদর মনট ফব ংজক। বশল্পীজদর বনপুি 
কোি বনজয়, এই উৎসজির মরসুজম; তোজদর সোজথ আনজন্দ মমজত 
ওিোর িনয আমরো আমোজদর উৎসি সংখযো বনজয় এজসবে।  
পবরজশজষ সিোইজক িোনোই শোরদীয়োর বিগ্ধ শুজিেো। উৎসজির 
এই বদনগুবল আপনোজদর িোজলো কোটুক আমোজদর বনকটিতিী হজয়। 
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উমো এজলো ঘজর 
নীতো কবি মুখোিিী 

 

শরৎ এজলো মর দশবদক আি 

আগমনী গোজন িরো 

উমো মর্ আসজে িোজপর িো ীজত 

পজ জে মর্ তোরই সো ো। 

 

বশউলী িজল, এজসো মো িননী 

মতোমোর চরি চুমী 

কোশফুল িজল, িজস িজস আি 

চোমর মদোলোজিো আবম। 

 

িগজ্জননী মো আমোজদর 

দনুি দলন কজর 
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অশুি শবক্ত হোর মমজন আি 

শুিজক িরি কজর। 

 

বদজক বদজক আি পজ জে মর্ সো ো 

মহো মশোরজগোল তোজত 

বশবশর মধোয়োজি রোঙ্গো দুবট পো 

মিোধন রোজতর প্রোজত। 

 

মোজগো তুবম এজস সুন্দর কজরো 

কজরো মো ধরনী শুদ্ধ 

অনোচোজর আি িজর মগজে সি 

সমোিটো পোপবিদ্ধ। 

 

মদিতোরো মর্থো হোর মোজন মসথো 

মতোমোরই মতো িয় হয় 
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সমোজির কীট ধ্বংস কজরো মো 

দোও মোজগো িরোিয়। 

 

আনন্দময়ীর আগমজন নোবক 

আনজন্দ িজর ওজি 

মতোমোর প্রসোজদ দীজনর মুজখও 

হোবসটুকু মর্ন মফোজট। 
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কবি  কলম মর্ন নো থোজম 

বশিব্রত গুহ 

 

কবি কলম মর্ন নো থোজম, 

কলম চলজে, কলম চলজি। 

এই কলজমর অগ্রগবত হজয়ই চজলজে, 

অজনক শবক্ত চোইজি কলমজক থোমোজত। 

তুবম বকন্তু পোজি নো িয়, 

শত অনযোয় অতযোচোজরর বিরুজদ্ধ আওয়োি  তুলজি  কলম শোবিত 
তরিোবরর মত। 

কবির কলম িরসো মদজি গবরি অসহোয় মোনুষজদরজক। 

কবির কলম তোজদর মুজখ িুবগজয় মদজি প্রবতিোজদর শব্দ। 

কবির কলজমর শবক্ত প্রিল, 

মস পোজর সি অশুি শবক্তজক তেনে কজর   

সমোজির িুজক শুিশবক্তর সঞ্চোলন করজত। 
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কবির কলজমর আঘোজত সমোজির খোরোপ মোনুষরো পোলোিোর পোজি 
নো পথ। 

কবির কলজমর ধোর তরিোবরর মচজয়ও মিবশ, 

একথো কবি মর্ও নো িুজল। 

কবি বিপজদর সময় তুবম মনজক রোখজি শক্ত, 

কবি কলমজক িয় মপজয় অজনজক িলজি কুকথো। 

তুবম শুনজিনো তোজদর কথো। 

কবির কলম চলজি তোর বনজির েজন্দ, 

আি র্োরো করজে বনন্দো কবির, 

আগোবমকোল মসই মুজখ তোরোই করজি স্তুবত। 

তোই িবল কবির কলম মর্ন নো থোজম, 

কবির কলম মর্ন নো থোজম, 

কবির কলম মর্ন নো থোজম। 
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মতোমোজক 

মধুবরমো দোস 

 

আবম অবিরু্দ্ধ িয় কজর আসো মতি  

আবম িনপ্লোিন মদজখবে 

মতোমোর মচোজখ ফোগুন মদজখবে। 

দুবনিিোর মরোজত িোর িোর তুবম িোপজট ধজরজেো আমোয়, 

তিু কথো দোওবন। 

কথো দোওবন রু্দ্ধিজয়র। 

মোর মুজখো মকোজনো মেজল র্খন আঘোত কজর মতোমোর িুজক, 

সপোজট চ  িসোয়, মটজন বনজয় র্োয় পদপৃজে! 

বকংিো র্খন মকোজনো তরুিী িোর িোর লোবিত হয়, 

মটজন বনজয় র্োওয়ো হয় তোজক মিশযোখোনোয়! 

বকংিো র্খন মকোজনো বতন িেজরর বশশু ধবষিত হয় বনঃস্বোজথি! 

তখন খুুঁজি মপজয়জেো আমোয়? 
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নোবক নীল আজলোয় বিবকজয় মগজে মতোমোর প্রবত মফোুঁটো রজক্তর 
লোল? 

 

আবম বসগোজরজটর মধোুঁয়োয় মনই, 

িোজঙর মনশোয় মনই, 

মদযপ শরীজরর িোুঁজি মনই, 

রং মোখোজনো মিোুঁজট মনই, 

পোবটি বডজকো ক্লোজি মনই, 

মতোমোর অন্ধ মচোজখর তোরোয় মনই, 

 

মতোমোর গোজল সপোজট কষোজনো চ  দুজটো র্খন প্রবতিোজদর িোষো 
মখোুঁজি, 

আত্মসম্মোজনর অবিনজল িজয় র্োয় মনুষযত্ব! 

কু্ষধোতি বকজশোরী র্খন খুুঁজি পোয় মিুঁজচ থোকোর তোবগদ 

র্খন আজন্দোলজন গলো ফোটোয় একদল উলঙ্গ শরীর, 

বেন্ন বিন্ন হজয় র্োয় র্খন একরোশ পুরুষজত্বর অহংকোর! 
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র্খন গজিি ওজি সমোি, গজিি ওজিো তুবম! 

তখন একবনবমজশ বনবিহ্ন হজয় র্োয় সি আত্মিোজলর িোুঁধন। 

 

আবম একজশো পুঁচোত্তর ফুজটর িুদ্ধ মূবতি মদজখবে 

কোরবগল কুরুজক্ষত্র পোবনপথ মদজখবে 

লন্ডন মদজখবে, পযোবরস মদজখবে, আজমবরকোর ১১ই মসজেম্বর 
মদজখবে, 

বহনু্দ মদজখবে, মিৌদ্ধ মদজখবে, মুসলমোজনর আিোন মদজখবে 

িোহোত্তজরর মন্বির মদজখবে, আরি মিদুইন মদজখবে 

মতোমোর প্রবতবট নীল বশরোয় বশরোয় িোজলোিোসোর লোল মদজখবে। 

প্রবতিোজদর আগুন মদজখবে। ফুলশর্যোর রোত মদজখবে।। 

 

আি র্খন তুবম মিোজরর আজলোয় মিযোৎিো মখোুঁজিো! 

র্খন কুজমোরটুবলজত গ ো মোবটর মূবতিজত মতোমোর সদযমৃত মোজয়র 
মুখ মিজস ওজি, 

র্খন মুসলমোন মিোজল মতোমোজক বফজর মর্জত হয়নো বনঃশজব্দ, 
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র্খন মশষরোজতর তোরো আর মিোনোবকর আজলোয় মকোজনো অবমল 
মখোুঁজিোনো তুবম! 

র্খন মরৌপদীর আুঁচল বমজশ র্োয় মতোমোর অবিিোবহতো মিোজনর 
আুঁচজল; 

তখবন, বিক তখবন, মতোমোর প্রবতবট মনোনতো ঘমিবিনু্দ সূর্িোজলোক 
মমজখ রোমধনুর রং বিেুরি কজর! 

মদজহর প্রবতবট মকোষ বনজকোবটজনর ধূসর মেজ , মমরুন গিজিয 
ধোবিত হয়। 

েোবন প ো মচোজখর মঘোলোজট কবনিয়ো মিদ কজর প্রসু্ফবটত হয় মতি, 

গজিি ওজি মনুষত্ব! 

কোরি আি, মগোটো বিশ্ব িোিবর মসবিজদ নয়, আবলঙ্গজনর 
আবিিোজতয িবন্দ। 

বহজরোবশমো নোগোসোবকজত নয়, বনউটন আইনস্টোইজন িবন্দ। 

রোমোয়ি মহোিোরজত নয়, মমঘনোদিধ কোজিয িবন্দ। 

িৃদ্ধোশ্রজম নয়, সদযিোজতর হোবসজত িবন্দ। 

মসক্সবপয়োজরর 'মহমজলট' এ নয়, নকবশকোুঁথোয় িবন্দ। 
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অহংকোর মক্ষোি দ্বজন্দ নয়, িোজলোিোসোর লোজল িবন্দ। 

কোরি আি, মগোটো বিশ্ব মতোমোজত িবন্দ, 

মগোটো বিশ্ব মতোমোজত িবন্দ।। 
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সমোবধ 

ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি (অবিবমত্র) 

 

মদজখো পু জে বচতোবট 

মোনুজষর নয় ওটো 

আত্মোর বচতো মিজনো ... 

তোর পোজশ মর্ বচতো জ্বলজে, 

ওটো হজলো মোনিতোর; 

আিজকর দুবনয়োয় মস 

রোস্তোর ধুজলোর মত দোমী । 

পশুজদর অপমোন কবর আমরো, 

মোনুষজক তোর নোজম গোলোগোবল বদজয় 

পশুজদর মজধয আজে মিবশ মোনিতো ... 

তোই িোিবে, বচতোগুবল 

জ্বোবলজয়ই বদই এজকিোজর ... 
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আর একটু মহোক হোনোহোবন ; 

সি মশষ নো হজল হজিনো 

মকোজনো নতুন বকেুর সূচনো ।। 

 

 

 

 

 

আগোমী শুক্রিোজরর মজধয পোবিজয় বদন আপনোর মতোলো 
পূজিোর েবি (প্রবতমো, মণ্ডপ) মসসি েবি প্রকোবশত হজি 
“আপনোর মেজম শোরদীয়ো” বিিোজগ মনট ফব ং সংখযো-
১০৯ এ। েবি পোিোজিন শুধুমোত্র মমইল কজর 
netphoring@gmail.com এ। 
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নদী ও মোনুষ 

তপনকোবি মুখোবিি 

 

অিোক করো এক নদী - বতরবতর তোর চলন,  

বফসবফস তোর িলন। মনই মসই আজগর পূিিতো।  

ক্ষয়জরোজগ ধজরজে, প্রবতবদন শীিি, আরও শীিি।  

মৃতুয এজস পরখ কজর র্োয় তোর আয়ু। িুজকর  

রক্তোক্ত আুঁচ  ঢোজক নো প্রশস্তটোয়। পো  িোজঙ  

তোই। িোজলোজিজস ি োজত চোয় মোনুষজক।  

মোনুষ ফুরুত, ঘর িদল কজর িোরিোর । সম্পজকির  

সুজতো মেুঁজ , মশোক িোজ , অিজ্ঞোর পবল িজম  

নদীর গিীজর। হৃদজয় প্লোিন মডজক নদী কোজে  

টোজন মোনুষজক। মুজখোমুবখ মপ্রবমক-মপ্রবমকো।  

মোনুষ কংকোল হয়, নদী নীল বিষ।  
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নিোরুি 

বলটন দোস 

 

কুসংকোজরর, বশকল মিজঙ, 

            িোগজর ওজর তরুি দল 

বকজসর মমোজহ, মত্ত হজয়, 

            লুপ্ত মতোজদর মজনর িল ? 

 

স্বোধীন মদজশর, রু্িক মতোরো, 

              মতোরোই হবি কিিধোর । 

মতোরোই র্বদ, বিপজথ র্োস, 

              মক মনজি িল মদজশর িোর ? 

 

স্বোধীনতো, রক্ষো করো, 

               সিোর মসরো মহৎ কোি । 
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মদশ িননীর, দুঃখ মদজখও, 

              একটুও বক হয় নো লোি ? 

 

স্বোথি বহংসো, দুর কজর আয়, 

                সিোই বমজল মদশ গব  । 

সতয মসিো, নীবত বদজয়, 

                মোনিতোর কোি কবর । 

 

মতোরো তরুি, নিীন অরুি , 

                  মদজশর সকল আশো । 

মতোজদর মোজেই, বিশ্ব মদখুক, 

                         সকল িোলিোসো । 
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উপলবি 

ধ্রুিজিযোবত সরকোর 

 

মো এটো মদখজতো, মতোর মোমোিোব  মথজক পোবিজয়জে, বিেোনোর ওপর 
িোমোবট মমজল ধরজলো নীবলমো। 

মো আবম বকেু িোবন নো। িোিো কজি আসজি ? তুবম িুেজেো নো 
মকন সিোর শবপং মশষ। আবম এখজনো কোউজকই পুজিোর মেস 
মদখজত পোবরবন। 

মকন মো এটো মতোর িোন্ধিীজদর মদখো নো। মতোর মোমো পোবিজয়জে বক 
সুন্দর িোমো টো। আরও একটো আজে। 

মো এটো একটো পুজিোর মেস হজলো ! এটো আবম প ত পোরজিো নো। 
ধুর িোল লোজগ নো। 

আমোজদর সময় মতো এটোও িুটজতো নো। আর তোেো ো মতোর মোমো 
এত কষ্ট কজর  ... 

মো আবম মতোমোর মত বিবখবর পবরিোজর িন্মোইবন মর্ ...। বপ্লস 
এসি িলজত এস নো , শবপং করজত কজি র্োজি িল। 
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বক িলবল ! এত ি  সোহস মতোর।  এক চজ ... 

হিোৎ দরিোয় িক িক শব্দ। 

দরিো খুলজতই দুিন রু্িক। নমকোর মযোডোম। আমরো উপলবি 
সংগিন মথজক এজসবে। দুবদন আজগ আমরো মফসিুজকও বিজ্ঞোপন 
বদজয়বেলোম। এিোর পুজিোয় আমরো িোব  িোব  মথজক পুজরোজনো 
িোমো কোপ  সংগ্রহ কজর মপৌঁজে মদি মসই সি মোনুষ, মসই সি 
বশশুজদর কোজে র্োজদর নি শরীজর পুজিোর পযোজন্ডল এর সোমজন 
দোুঁব জয় বিজক্ষ করজত হয়। আপনোজদর িোব র পুজরোজনো অিযিহৃত 
িোমোকোপ  থোকজল আমোজদর দোন করজিন। আপনোজদর এই মেোট্ট 
তযোগ হোবস মফোটোজত পোজর মসইসি বনরন্ন অধিনি মোনুষজদর মুজখ। 
আি নো বদজত পোরজল আমরো আগোমীকোল বিজকজল সংগ্রহ করি। 

নীবলমো একটু িোিজলো। বিক আজে একটু অজপক্ষো করুন। 

ঘজর ঢুজক বিেোনোয় অিজহবলত হজয় পজ  থোকো িোমোদুজটো িোুঁি 
করজলো। মমজয়র বদজক তোবকজয় িলল , রোগ করজত হজি নো িোিো 
পরশুই আসজে। িজল মিবরজয় মগল। 

অজনক ধনযিোদ মযোডোম আমোজদর এই মেোট্ট উজদযোগজক িোস্তজি 
রূপোিবরত করজত সোহোর্য করোর িনয। আসবে নমকোর। 
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মকমন মর্ন একটো িোজলোলোগো বঘজর ধরজলো নীবলমোজক। তোর 
মচোজখর সোমজন মিজস উিজলো একবট অধিনি িোচ্চোর েবি। িোমোটো 
মপজয় খুবশজত তোর মুজখর হোবস আর প ি বিজকজলর সূজর্ির হোবস 
বমজল বমজশ একোকোর। 
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মিোেোর আজগই 

শ্রী মুখোিিী 

 

দশ–বিশ িের পর মতোমোর ঘুম িোঙজল মপ্রজমর বশবশর িোজে 
বমজশ র্োয়। 

তুবম অন্ধ হজল মিোনোবকরো আজলো বদজত িুজল র্োজি একবদন। 

মোবটর মোনুষগুজলো বিক একইরকম িোজি মোবটজতই বফজর র্োয়। 

আরবশনগজর তখন আর প বশ থোজকনো। 

মুহূতিজদর িজ ো িজ ো মসোনোলী েোপ মফজল মর্জত মদজখ ঘুিরো, 
আজলয়োগুজলো বনজিজদর পথ খুুঁজি বনজয়জে। 

মপ্রম মথজক শুরু কজর অজপক্ষো মিোজরর কিজর স্থোন পোয়। 

আবম িরোিজরর মজতো কিজরর পোজয় ঘুবমজয় পব । 

িোবি এই িুবে আমোর মচোজখর িল কিজরর মোবট নরম কজর 
মদজি।  

নরম কজর বিকই, কির নয় আমোর শরীর। 
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আগমনী 

শুিদীপ সোহো 

 

শরৎ এর আগমন িহন করজে মো এর আগমন িোতিো। র্খন নীল 
আকোশ, গুে গুে সোদো মমঘ, কোুঁশ িন সমগ্র বিশ্ব মক নতুন 
সোজি সোবিজয় তুলজত মি; সজরোির এর পদ্ম ফুল গুজলো র্খন 
মিজগ ওজি মো এর আগমন প্রতযোশোয়; বশউবল ফুল গুজলো র্খন 
বনজির সুগন্ধ বদজয় মো এর আগমন এর পথ মক সুগবন্ধত কজর 
তুলজত িযস্ত হজয় ওজি...! তখনই ঢোজকর কোবির মজধয ধ্ববনত হয় 
মো এর আগমনীর গোন।  

মো আসজে.... অজপক্ষোর অিসোন আর মোত্র হোজত মগোনো কজয়কবট 
বদন। 
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শোরদ 

ইমোনুজয়ল হক 

 

স্বজেরো স্বোধীন হোওয়োয় মমজত উ জে 

মজনোিল মর্ন আকোশ েুুঁজত চোইজে , 

মোদল িোজি মদখ প্রকৃবতর তোজল তোজল 

ওই শোরদ শোরদ রি এল িজল ! 

 

বিরজহর মোজেও বমলজনর সুগন্ধী েুঁজ  

মে ো তোজরও তোনসুরোয় আি সুর ধজর, 

নৃতয-তোজল েজন্দ েজন্দ মকোমর মদোজল 

দমকো হোওয়োজত সহসো মপ্রম িজহ । 

শরৎ হোজস শোরদীয়োর রবঙন স্পজশি , 

 

ওই শোরদ শোরদ রি এল িজল ! 
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মগজয় মদখ একবটিোর মনহোরী শোরদ-সুজর 

হৃদজয়র মবিজকোিোয় শোরদীয়োর রঙবট মমজখ। 
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মিহোদী 

হুমোয়ূন কিীর 

 

কত েরোবি রক্ত আর কত চোলোবি গুবল? 

ল োই আমরো চোবলজয় র্োি ফোুঁবস মহোক িো শূল-ই! 

বমথযো িোজষ িুলজিো নো আর, িুলবে নো আর রোজম 

বসংহোসন মতোর িোুঁবসজয় মদি রক্ত আর ঘোজম 

িল কোমোজন কোি নো হজল রু্দ্ধ কোমন বনজয় আয় 

িুক মপজত আি মনি িুজলট, চলজি তিু  এ ল োই! 

বমত্র িুবল, পুবলজশর গুবল বকম্বো বটয়োর গযোস 

িয় পোি নো বকেুজতই... রচি নতুন ইবতহোস৷ 

কুবঞ্চত মজন সবঞ্চত মক্ষোি,িঞ্চনোর সি িযথো 

িলজত র্খন শুরু কজরবে... িলজিো মজনর কথো৷ 

কন্ঠ মরোজধর আইন আনবি? মঢোকোবি নোবক মিজল? 

িোনো আইন, বদজয়বে লোইন... আমরো মোজয়র মেজল! 
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িয় পোইবন মতোর মচোখ রোঙোবন, িয় পোইবন মতো মতোজক 

হোিোর মর্োদ্ধোর িীরগোথোর সোহস আমোর িুজক! 

িুলবে নো মতোর অতযোচোর আর িুলবে নো মতোর িঞ্চনো 

িুবেজয় মদি মতোজকও একবদন 'মদশটো রঙ্গ মঞ্চ নো৷'৷ 

বক করবি  তুই..... বপবটজয় মোরবি? নো হয় বদবি ফোুঁবস, 

আমোর মরি জ্বোলোজি আগুন, িোগজি িোরতিোসী! 

মৃতুয আমোয় মোরজি নো মর... িন্ম মনি হোিোর িুজক 

অতযোচোজরর রোিযপোি মতোর মসবদন মদখবি র্োজি চুজক৷ 
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একেোুঁক পোয়রো 

মরোনক িযোনোিিী 

 

লোটোইজয়র মডোজর কোুঁচগুজ ো পজ বন দীঘিবদন 

িোিনোর শূজনয মিোকোট্টো হজয় র্োজে স্বেঘুব  

প্রতযহ কলজহর গন্ধ দূর করজত আবম মমজখ বনবে আতর 

বনরীহ রোস্তোগুজলোর মমরুদন্ড মমরোমজতর কোি চলজে। 

 

পশবমনো উল পজর মহুঁজট র্োজে কযোকটোজসর কোন্ড 

িোবলপজথ িহুদূর মথজক মদখো র্োজে িজলর সজহোদরজক 

ওল্ড ট্রোজফোজডি মোইলফলজকর সুজতো পোকোজে িোইশগজির নোয়ক 

ফতুয়ো পজর উজ  র্োয় হতোশোর পযোরোসুট। 

 

কবরডজর বনঃশ্বোস মফলজে মিোতলিবন্দ বিন 

অজপক্ষো শুধু মুবক্তর,মখোলস মেজ  মিবরজয় আসজি অপোজতক্তয় রু্বক্ত 
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ওই মশোনো র্োয় পবরত্রোতোজদর কুচকোওয়োি 

দল মিুঁজধ হজনয হজয় েুজট আসজে ধোর করো মোস্তুল। 

 

কবফজনর চোদরজক আুঁকজ  ধজর শীতঘুম বদজে প্রিোতন্ত্র 

বসুঁদুজর মমজঘর মচোখ রোঙোবনজত বপেু হটজে হোিোজরো মশরশোহ 

মৃৎবশল্পীর হোজত এখনও খুন হজে অসংনময িোহোবর শশলী 

আমোর উজিোন মিজয় আিও উজ  র্োয় একেোুঁক সুখপোয়রো। 
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অমরত্ব 

রবিন িবনক 

 

তোরপর র্ো হজলো তো কোজরো মজন মনই 

মজন থোকিোর কথো নয় 

 

েোয়ো িোজস িজল 

িোসমোন েোয়ো তুজল আজন ঘজর 

ত্বক খুলজত খুলজত একটু একটু মজন পজ  

েোয়োরোও  মদিীর সোজথ ডুজি র্োয় চূিিবিচূিি িজল 

 

আমরোও েোয়োর মজতো বিশ্বোস কবর  

হলুদ হলুদ অমরত্ব– 
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মর্ গন্ধ মচনো 

সোহোনুর হক 

 

মন মিজঙ মগজল সোগর আজরোও গিীরতো পোয় 

মচোখ মিজয় মনজম র্োয় নদী-উপনদী । 

অবিরোম রোতগুজলো মিজগ থোজক 

িৃবষ্ট নোজম, মমঘ নোজম, কুয়োশো নোজম, 

সিটোই বিরহ আর বিষন্নতোয় বঘজর থোজক । 

 

মকউ পোজশ মনই,থোজক নো ! 

হোত োজত থোবক, আজলো মনই মকোথোও 

হিোৎ খুিই মচনো গন্ধ িোজস 

স্পশি অনুিি কবর, মোথোয় হোত িুবলজয় মদয় । 

মিজগ থোকো রোতগুজলোর এখন ঘুম পোজে, 

মো এজস পোজশ িজসজে আি ! 
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শোরদ প্রোজত 

মমৌসুমী দত্ত 

 

পূজির আকোশ মবলন,সূর্ি ধীজর উিজে মিজগ  

শোরদীয়োর বদনবট এজলো,বশউবল গজন্ধ মমজখ  

মো আসজে,িগৎ িুজ  খুবশর মকোলোহল  

কোজশর িজন মদোলো মলজগ,মোতজলো মর্ িুিন। 

আকোশ িুজ  মমজঘর মিলো,মরোদ েলমল বদন 

সিুি ঘোজস বশবশর কিোয়,আজলোর বেলবমল। 

বশউবল েরো সকোলজিলো ডোক পোিোজলো এই, 

আর মোত্র কজয়কবট বদন মো আসজে ঐ।। 

কুজমোরটুবল সোিজে এখন, প্রবতমো হজে গ ো, 

মহোলয়োর বদনবট এজল,মচোখ আুঁকোর পোলো।। 

ষেী এজল মিোধন,মোজয়র প্রোি সঞ্চোর হজি, 

ঢোজকর তোজল মোতজি িুিন,িোত-ধমি িুজল।। 
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মো মর্ আমোর মমোহময়ী,মো মর্ আমোর কোজলো 

শোরদীয়োর চোরজট বদন,কোটুক সিোর িোজলো।। 

 

 

 

 

 

আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংকরজি বিজ্ঞোপন 
বদজত মর্োগোজর্োগ করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ... 
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দুজটো পো দুজটো মোজিিজলর উপর 

হোবফিুর রহমোন 

 

মমজেজত দুজটো মোজিিল মদোল খোজে 

দীঘিবদন ধজর দোুঁব জয় আবে 

দুজটো পো দুজটো মোজিিজলর উপর বনিিরশীল। 

 

মোজে মোজেই েবটকো িোয়ু দমক বদজয় র্োয় 

ম্লোন হজয় র্োয় মোবটর শরীর। 

 

িীিন বিহ্বোয় বনজয় িিোন খুবল 

খোল বিল শুধু িীিন মখজত চোয় 

হো কজর থোজক হোঙজরর মজতো। 
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আবম মদোল খোবে, দুজটো মোজিিল পদতজল মমজের উপর 

এ মর্ন এিোজরস্ট শৃঙ্গ। 

 

বশরদোুঁ ো মসোিো কজর একদম বস্থর আবম 

অবনবিত বস্থবত বনজয় দোুঁব জয় আবে।। 

 

 

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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ধোরোিোবহক গল্প 

মিকোজরর বিকোর 

আখতোবর খোতুন 

পিি-৩ 

 

কোরীমূল িলজলো আবনশ ফোলতু মিোর কবরসনো S.S.C. বদজয় বক 
হজি চোকবর পোজিো বক?িতিমোন সকোজরর র্ো অিস্থো টোকো েো ো 
মকোজনো চোকবর হয় নো। দশ লোজখর বনজচ িতিমোজন মকোজনো চোকবর 
মনই। িোপজক মকোন লজ্জোয় িলজিো আমোর িনয টোকো মিোগো  
করজত। কজতো কষ্ট কজর মোথোর ঘোম পোজয় মফজল আমোজক মোনুষ 
কজরজে এই মঢর। অবনশ িলজলো এিোজরর মজতো আমোর কথো 
রোখ।টোকোর প্রজয়োিন হজল আবম কোকুজক িুবেজয় 
িলজিো।কোরীমূজলর মো িলজলো মিটোজর এতবদন মতো কষ্ট করবল, 
আর নো হয় একটু কষ্ট কজর পরীক্ষোটো মদ িোিো র্বদ উপর ওলো 
চোকবর টো বমবলজয় মদয়। কোরীমূজলর মো িোিো অবশবক্ষত হজলও 
প োশুনোর  মোনটো র্জথষ্টই মিোজে।পো ো প্রবতজিশী র্ো িলজি িলুক 
কোজরো কথোয় কোন নো বদজয় বনজির  কোি চোবলজয় র্ো। আবম মতোর 
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মো িলবে কমি বিক থোকজল  উপর ওলো বনিয় এর প্রবতফল 
মদজিন। 

কোরীমূল মকোম্পোবনজত িজয়ন্ট করো িোদ বদজয়  মো িোিো এিং বপ্রয় 
িনু্ধ আবনজশর কথো কথো শুজন বনজিজক S. S .C.এর িনয প্রস্তুত 
বনজলো। কোরীমূল এ পর্িি র্তগুজলো চোকবরর িনয পরীক্ষো বদজয়জে 
সি গুজলোজতই বটজকজে বকন্তু চোকবর হয়বন এটো তোর দুিিোগয। 
এিোর হয়জতো কোবরমুজলর িোজগযর চোকো ঘুরজত পোজর।র্োয় মহোক 
কোরীমূল ফমি বফলোপ করোর বতন মোস পজর পরীক্ষো বদজলো আিোর 
মোস বতজনক পজর মরিোল্ট হজলো কোরীমূজলর প্রথম বলজস্ট প্রথজমই 
নোম।এবদজক কোরীমূজলর িোিো বিজঘ দুজয়ক িবম উপর শতি 
সোজপজক্ষ কজয়ক লোখ টোকো মিোগো  কজর মরজখজে। র্বদ  মেজলর 
চোকবরর িনয লোজগ। কোরীমূজলর বনজির উপর বিশ্বোস বেল এিোর 
হয়জতো চোকবরটো হজত পোজর, িোইিোজত ডোক মপল প্রথজমই।বনজির 
আত্মবিশ্বোজসর সজঙ্গ িোইিো বদজয় এজলো।এবদজক মেজলর চোকবরর 
িনয কোরীমূজলর িোিো কবরম বিবিন্ন মনতোজদর কোজে র্োয় মেজল 
সম্পজকি সমস্ত কথো িজল। সমস্ত কথো মশোনোর পজর িজল মতোমোর 
মেজলর চোকবর মকউ আটকোজত পোরজি নো,তজি লোখ েজয়ক টোকো 
লোগজি। কোরীমূজলর হয়জতো চোকবরটো এমবনজতই হজি মনতোজদর 
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শুধু টোকো খোওয়োর ধোন্ধো। কবরজমর মোথোয় হোত এজতো টোকো পোজি 
মকোথোয়। কোরীমূল িোিোজক বচবিত মদজখ  িলজলো বক হজয়জে 
মতোমোর এমন বচবিত মকন মদখোজে।কবরম সমস্ত কথো মেজলর 
কোজে খুজল িলজলো,কোরীমূল  একটু রোগোবনত্ব সুজর িলজলো মক 
মতোমোজক মর্জত িজলজে। তুবম আমোর িনয কোজরো কোজে মেোজটো 
হজত র্োজি নো। আবম আমোর পবরবচত এজমজলর সজঙ্গ কথো 
িজলবে।উবন আমোজক িজলজে র্বদ বনজির উপর আত্মবিশ্বোস থোজক 
তুবম চুপ চোপ থোজকো। কোরি ওই এজমজলও িোজন কোরীমূজলর 
মজতো মেজলজদর মকউ আটজক রোখজত পোরজি নো।কোরীমূল 
ইউবনিোবসিবট টপোর।কুল মিোডি টপোর মক তোর কলমজক আটকোয়। 
(চলজি) 
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মরোিনোমচো 

মসৌরি দত্ত 

 

িৃবষ্ট 

আিও আমোর সোমজনর বসজট িসবি, 

ডোইজন েুুঁজক িোরিোর মতোজক মদখি। 

িোনোলোর হোওয়ো মতোর চুজল এজস িসজি, 

কযোিলো মসজি হোুঁ কজর আবম থোকি। 

ও নো মটজন কোুঁজধর কোজে রোখবি, 

মতোর নোজম মরোি বচরকুট েুুঁজ  মোরি। 

েন্ট কযোজমরোয় মিোুঁজট বলপবস্টক ঘষবি, 

চুল েোপটো িোম িুজক মমজখ রোখি। 

মুজিোজফোজন মোজক আপজডট িলবি, 

েুমজকো দুল আর অজধিক মুখ মদখি। 
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িৃবষ্ট, 

নুপুর পোজয় েংকোর তুজল দরিো বদজয় নোমবি, 

বিতর মথজক মতোর গবতপথ মোপি।। 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 

 

১. পৃবথি যোং ত্রীবি রনি োবন িলমন্নং সুিোবষতো  । 

মূঢ় ঃ পোষোিখজণ্ডষু রনি সংঞ্জো প্রদীয়জত ।। 

অথিোৎ -  

পৃবথিীজত বতনবট রনি  রজয়জে - িল , খোদয ও উপকোরী িোক য । 
মূখিরো অিশয বশলোর টুকজরোজকই রনি  িজল মজন কজর । 

 

২. অবিজশষমৃিজশষং শত্রুজশষং তঢ়থি চ । 

পুনঃ পুনঃ প্রিজধিৎ তস্মোজশশষং ন কোরজয়ৎ ।। 

অথিোৎ - 

অবি , ঋি এিং শত্রুর মশষ রোখজত মনই । 

এজদর কু্ষরোংশ অিবশষ্ট থোকজলও তো অল্প অল্প কজর িবধিত হজয় 
(আমোজদর) ক্ষবতসোধন করজত পোজর । 
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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 র্বদ বনজির মলখোও 
মদখজত চোন, তজি দুই/চোর লোইজনর অিঃবমল 

কবিতো পোিোন। 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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লক্ষ্মী মি 

অবদবত দোম 

 

মধযবিত্ত িোব র মিকোর মেজল, খোই দোই ঘুজর মি োই। মো মোরো 
মগজে মিোন মক মকোজল মরজখ,  িোিো কোজির মোনুষ, সোরোবদন 
িোইজ , তোই আমোজদর মদখোর মজতো  িোব জত মলোক িলজত িুজ ো  
িোকুমো আর বিধিো বপবস। মো নো থোকোয় িোব জত লক্ষ্মীপূিো হত নো 
িহু কোল। হিোত এক আবশ্বন এর সকোজল সোরোিোব  মসজি উিল 
আল্পনোয়। িযোপোরটো িুেজত খোবনক মদবর হজলও ঘটনোবট বেল 
আমোর ১২ িেজরর মিোনবটর লক্ষ্মীপূিো করোর িোয়নো। বপবসর কোজে 
শুজন পূজিোর সি কোি কজর র্োজে। এরপর মথজক িোব জত 
লক্ষ্মীপূজিোর মরয়োি শুরু হজয় মগল। মদখজত মদখজত মিোনবট হল 
অষ্টোদশী। আি ও মসজিজে  লোল সোদো শোব জত। বক অপূিিই নো 
লোগজে মদখজত। িোকুমো িজল উিল লক্ষ্মীমি মমজয় আমোর। 

মো মরো মমজয় তোই বিজয়র মতোর মিো  শুরু হজয় মগবেল অজনক 
আজগই। বকন্তু সরকোবর িোধো মপজ োজতই তোজত মর্ন বঘ প ল।  
র্বদও আবম ১০ িেজরর ি  তথোবপ মিকোর হওয়োর িনয মিোজনর 
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বিজয়টোই বদিোর বসদ্ধি বনল িোিো। চোকবর মশজষর সমস্ত টোকো,  
মোর গয়নোগোবট উিোর কজর বিজয় হল। শশু  িোব জত মস বক 
আেোদ, মস বক আনন্দ িউ আমোজদর লক্ষ্মীমি। মর্মন চোুঁদপোনো 
মুখ, গো িবতি ১০ িব  গয়নো, আিোর ৩ লক্ষ টোকো নোগোদ। িউ 
মতো  নয় মর্ন কুজিজরর ধন।  র্ো মহোক িোিো শুধু িলল সুখী  
হজলই শোবি। িের ঘুরজত নো ঘুরজতই লক্ষ্মী পূিো, নো আি আর 
আমোর িোব জত নয় মিোজনর শশু  িোব । সকোল সকোল হলুদ সোদো 
পোঞ্জোিী পজ  এক হোব  বমবষ্ট  বনজয় আবম হোবির মিোজনর পূিোর 
প্রথম অবতবথ। আি পজ বেল লোল রজঙর ঢোকোই শোব , গলোয় মোর 
সোতনব  হোর, মোথো িবতি লোল বসুঁদুর। মজন হবেল সগি মথজক 
মনজম আসো লক্ষ্মী প্রবতমো।   

খোবনক আজগই িোব  বফজরবে। দু চোরজট িনু্ধর িোব জত বনমন্ত্রি বেল 
তোই মদবর হল। বকন্তু  হিোত একটো মফোন আমোর সোরোবদজনর 
আনন্দটো মোবট কজর বদল। আমোর পোজয়র তলোর মোবট মর্ন সবরজয় 
বদল। িোমোই এর মিোনজপো মফোন কজরবেল, সুবমত (আমোর মিোন 
িোমোই) িোইক এবক্সজডন্ট এ মোরো মগজে। মিোজনর ওই এক মোথো 
বসুঁদুর  িরো লক্ষ্মী প্রবতমোর মজতো  মুখটো মিজস উিল আমোর 
সোমজন।   
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শশু  িোব জত স্থোন হল নো,  ১ মোস পর বসুঁদুর  ধুজয় শোখো মিজঙ্গ 
সোদো থোজন আমোর সোমজন এজস দোুঁ োজলো। লক্ষ্মীমি  িউমো মপল 
কুলটোর উপোবধ।  মসবদন ি  অপরোধী  লোগবেল বনজিজক, মর্ন 
আবমই এই মৃতুয র িনয দোবয়।   

 আি প্রোয় ১৪ িের পর আমোর িোব জত আিোর। শোখ িোিজে ।  
সদর দরিোয় আুঁকোিোুঁকো হোজত আকো আলপনো। িোকুর ঘজর লোল 
পো   সোদো শোব  পজ  মোলো গোথজে আমোর ৮ িেজরর মমজয় বমিু।  
দোরুি মোবনজয়জে ওজক। ওর মো মোজন আমোর বগন্নী রোন্নো ঘজর 
মমজয়র ফোই ফরমোশ খোটজত খোটজত িলল " মমজয় আমোর লক্ষ্মী 
মি"। কোজন িোিজলো কথোটো। দূজর মোইজক মিজস আসজে " এজসো 
মো লক্ষ্মী িজসো ঘজর আমোর এ ঘজর থোজকো  আজলো কজর।" আমোর 
অিোজিই হোতটো মোথোয় উজি মগল, িজল উিলোম" মোজগো  তুবম 
মদজখো। " 
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পৃবথিীর মশষ মষ্টশন 

রোিীি মচৌধুরী 

 

একটো কোজির িোব  

িোব টোর চোরবদজক তখন সোি সোি রি 

পৃবথিীজত নতুন অবথবত এজসজে আি 

উলুদ্ববন, বমবষ্টমুখ আনজন্দর েরনোয় --িরবষত হজয়- 

মেোট বশশু ি  হজে। 

অবিিোিক চোন মখোকো, তোজদর হোজতর গবণ্ডর মজধয মিুঁজধ মথজক  

শোসন করুক গবণ্ডর িোইজরর বিশ্বজক। 

 

একবদন সুজিোধ মখোকো িোনজত চোয়, 

পৃবথিীর মশষ মষ্টশন বক? 

সকোজলর চো আর খিজরর কগজির মজধয 

মগোটো বিশ্বজক হোতজ  মি োজনোর মচষ্টোয় মশগুল 
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অবিিোিক সোমজনর প্রোসোদ িোব টোর বদজক 

আঙুল তুজল বচবহ্নত করজলন, হয়ত িো তোবেলয িজর। 

 

মরোি সূর্ি বদন আজন আর মেোট বশশু তোরো মগোজন 

ইজে থোকজলও র্োজক সুজর্োগ মনই মেোুঁয়োর 

তিু মজন অদময ইেো পৃবথিীর মশষ মষ্টশন মদখিোর 

অজের খোতোয় মপবিল বদজয় ইট মগুঁজথ 

শতবর হয় এক একটো িোব  

আর মমোজে, শুধু ধুজলো গুবল এক মকোজন িমো হয়। 

 

একবদন সূর্ি এমন একটো বদন বনজয় এল 

মর্বদন মখোকোর নোম আর শুধু নোম মনই 

একটো মনমজপ্লট হজয় ি  িোব র সোমজন েুলজে। 

মস িোব  মথজক তোরোরো খুি কোজে, বকন্তু 

তোরোর আজলো মথজক মখোকো খুি দূজর 
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নরম বিেোনোয় শুজয়ও মস আর স্বে মদজখনো 

কোরন আরও স্বজের মর্োগোন মনই তোর 

এয়োর কবন্ডশনড ঘজর িজস মজন হয় 

অবক্সজিন মোক পজ  েুটজে মস কোজির ঘরটোজত, 

হোওয়ো চোই তোর। 

 

একবদন মর্ মখোকো বেল, মস অবিিোিক হজলন 

তোর কোজেও প্রশ্ন আজস পৃবথিীর মশষ মষ্টশন মকোনবট? 

মোক খুজল দীঘি বনশ্বোজসর মধোুঁওয়ো উব জয় িজল, 

একটো মখোলো মোি, মর্খোজন র্োওয়ো আসো অিোধ িোজি চজল। 
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অিোক রোত 

মসৌবমক পোল 

 

রোবত্র তখন একটো মিজি ৪৫ বমবনট। সোরো পো ো ও  রোস্তো 
বনঃশব্দ। আমোর িোব র সকজল ঘুবমজয় পজ জে, বকন্তু আবম তখন 
মিজগ হোজত একবট িই বনজয়।  কোজচর িোনোলোটো খুজল িোইজরর 
বদজক তোবকজয় বেলোম। মৃদু  িোন্ডো হোওয়ো িইবেল। আবম বকেুক্ষি 
পর িই িন্ধ কজর িোনোলোর কোজে মচয়োর বনজয় িজসবেলোম।  রোত 
দুইটো দশ র্খন িোজি তখন আবম বকেু দূর মথজক কজয়কিজনর 
একসোজথ গল্প িো মিোজর কথো িলোর আওয়োি মপলোম।  আবম 
িোিলোম িোইজর র্খন একটু হোওয়ো রজয়জে তো হজল উিোজনো র্োই 
ও তোর সোজথ সোজথ কোরো গল্প করজে  মসটোও মদজখ আবস। আবম 
ধীজর ধীজর ঘর মথজক মির হলোম উজিোজনর বদজক।  তোরপর িোব  
আসল দরিো বট  খুজল রোস্তোয় মির হলোম।  মদখজত মপলোম প্রোয় 
৭-৮ িন একসোজথ গল্প করজে। আবম একটু একটু কজর তোর 
বদজক এবগজয় মগলোম।  সময়টো নজিম্বজরর মোেোমোবে থোকোয় িোন্ডো 
পজ বেল।  আবম লক্ষয করলোম মর্ তোরো একবট কজর চোদর মুজখ 
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ও গোজয় িব জয় রজয়জে। আমোজক মদখজত মপজর ওরো িলল  
এবদজক আমরো গল্প করবে, আবম চজল মগলোম ওজদর কোজে।  মক 
িললোম ঘুম আসজে নো তোই িোইজর মির হলোম। ওরোও আমোজক 
মসই একই কথোই িলল। গলোর আওয়োি টো আমোর মচনো মজন 
হল। আবম িোিলোম অজনকবদন আজগ এই গলোর আওয়োিটো আবম 
হয়জতো শুজনবে। ওর আমোজক বিজ্ঞোসো করল আবম মকমন আবে?।  
িোব র সকজল মকমন আজে?। আবম ওজদরজক সি িললোম। ওরো 
আমোজক তোরপর িলল চল একটু মহুঁজট আবস ও এর সোজথ সোজথ 
মঘোরোও হজি। আবম ওজদর কথোয় রোবি হলোম। আবম একটু আজগ 
আজগ হোুঁটবেলোম। রোবত্র তখন 3টো মিজি 50 বমবনট। ওরো ওজদর 
মজধয িলোিবল করজলো তো োতোব  হোুঁটজত হজি ওজদর কোজে সমজয়র 
মূলয অজনক, সময় নষ্ট এজকিোজর করো র্োজিনো সময় নষ্ট করো 
র্োজি নো। ও তোজদর কোজে খুি কম সময় রজয়জে। এিোজি কথো 
িলজত িলজত আমর মরল কনজটর কোেোকোবে একবট চোজয়র 
মদোকোজন দোুঁ োলোম। আমোজক ওজদর মজধয মথজক একিন িলল   
অজনক এুঁজটজে এিোর চল একটু চো পোউরুবট মটোস্ট খোবি। আবম 
িললোম আমোর কোজে মতো টোকো এই মুহূজতি মনই। মোবনিযোগটো 
িোব জত মফজল এজসবে।পর আমোজক িলল আজর নো নো মতোজক 
টোকো বদজত মক িজলজে আমরো বদজয় মদি। তুই মদোকোজনর বিতজর 
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বগজয় িস ও র্ো র্ো মখজত চোস িজল মদ ও িোবনজয় মদজি।  আবম 
মখজত মগজল মদখলোম ওরো সিোই বক একটো খোজে মদোকোজনর 
মথজক একটু িোইজর। আমোর খোওয়োটো বক ওজদর খোওয়ো মশষ হজয় 
মগল। আবমও খোওয়ো মশষ কজর ওজদর সজঙ্গ িোব র উজেজশয রওনো 
হলোম। িোব  আসোর সময় ওজদর মক কটো িোজি বিজজ্ঞস 
করলোম। এিং ওজদর মজধয থোকো একিন িজলও বদল মর্ এখন 
4:15 িোজি। আবম বিজজ্ঞস করলোম বক কজর ঘব  নো মদজখ এত 
সবিক সময় িলজত পোজরো?। উবন িলজলন অিযোস হজয় মগজে।  
ঘব র প্রসঙ্গ উিজতই আবম ওজদরজক িললোম আবম একবট ঘব  
বগজয়বেলোম বিশোল দোবম। বকন্তু দুিিোগযিশত ঘব টো আবম কলকোতো 
হোবরজয় মফজলবে। বকেুক্ষজির মজধযই হোুঁটজত হোুঁটজত ওরো আমোর 
হোজত একবট পযোজকট করো িোক্স বদজয় িলল এজত একবট ঘব  
রজয়জে তুবম রোজখো দয়ো কজর। আমোজদর মিোরোিুবরজত িোক্স বনজত 
িোধয হলোম। িোব র কোেোকোবে চজল আসোর সময় আবম ওজদরজক 
একবট প্রশ্ন করলোম। আবম ওজদরজক িললোম মতোমরো কোরো?।  
মতোমোজদর মুখগুবল চোদজর মমো োজনো থোকোয় আবম মতোমোজদরজক 
মদখজত পোবরবন। ওজদর মজধয থোকো একিন িলল আমোজদর 
পবরচয় মিজন মতোমোর মতো মকোজনো লোি মনই। তখন আবম একটু 
চুপ করলোম, এিং তখনই একবদন ওজদর মজধয িলোিবল করজলো 
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মর্ িজল িজল মদনো আমোজদর পবরচয় বকেু হজি নো। তখন ওটো 
এক এক কজর র্ো িলল মসটো এখজনো মজন প জল আবম আুঁতজক 
উবি। ওরো এক এক কজর বনজিজদর মুজখর চোদর সরোজত লোগজলো 
ও  আবম একটু একটু কজর বিবস্মত,অিোক, হতিোক হজত 
থোকলোম। আমোজদর ৭ িজনর মজধয মদখজত মপলোম বিজতন কোকু, 
অিয় কোকু, অবসত কোকু, সূর্ি দো, রোিীি দো,  বিমল কোকু ও 
বিশোল দো মক। ওরো িলোিবল করল বদজনর আজলো মফোটোর আজগই 
তোজদর চজল মর্জত হজি। এই িজল তোরো হোবরজয় মগল বনজমজষর  
মজধয। এিং সিজথজক ি  কথো ওরো সকজলই মকউ 5 িের িো 
মকউ ২ িের িো ৩ িের আজগ আমোজদর  মেজ  চজল মগজে 
বচরকোজলর মজতো। তখন আবম অিোক হজয় হোজত মসই িোক্সবট 
বনজয় দোুঁব জয় রজয়বেলোম। তোরপর মিোজরর আজলো ফুটল আবম 
আমোর ঘজর এলোম ও আতেবট কোটোজত পোরবেলোম নো।  
তো োতোব  িোক্সবট খুলজতই আমোর মজনর মজধয আজরকবট বিশোল 
েটকো লোগজলো। আবম মদখজত মপলোম আমোর মসই হোবরজয় র্োওয়ো 
ঘব বট। আবম হতিোক ও আনবন্দত হলোম। সকোল হজতই েুটলোম 
মসই চোজয়র মদোকোজনর বদজক মর্খোজন ওরো আমোজক চো ও অনযোনয 
বিবনস খোইজয়বেল। মসখোজন বগজয় আবম িয়োনক িয় মপজয় 
মগলোম। মর্ মদোকোনটো বগজয়বেলোম মসখোন মথজক মকোন মদোকোনই 
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মনই। একবট ফোুঁকো িোয়গো রজয়জে মদোকোজনর পবরিজতি। আবম 
িোব  বফজর আবস। ও বকেু বকেু মোনুষজক গল্পবট িবল তোরো সমূ্পিি 
অবিশ্বোস কজর। বকন্তু আমোর ঘুব বট হজলো মসই ঘটনোর িলিযোি 
প্রমোি। এেো ো এই গল্পবট মকউ মোনুক িো নো মোনুক আবমজতো 
মোনবে ও সরোসবর অনুিি কজরবে। এখন অজনক বদন মপবরজয় 
মগজে বকন্তু আমোর এখজনো মজন পজ  মসই অিোক রোজত ঘটো 
ঘটনোবট, এিং এখনও আবম বশউজর উবি। 
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মোজয়র িোত 

সোয়বিকো 

 

আমরো মোজয়র িোত। 

শরীর-মন পু জল পজরও 

মুজখ মনই মকোন েোপ 

কোরি? আমরো মোজয়র িোত।। 

 

আমরোই মতো িন্ম বদই, 

দুজগ্ধ লোলন কবর ! 

আমরোই হই লোলসোর িবল, 

দগ্ধ হজয় মবর। 

 

আমরোই সই শত লোিনো 

তিুও থোবক চুপ 
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প্রসি মহোক িো ধষিি 

র্ন্ত্রিোর মস খুি ।। 

 

গ্রোজমগজঞ্জ, শহজরর ফ্ল্যোজট 

িৃহস্পবতর পোুঁচোবল 

িোুঁচোজত পোজরনো মো লক্ষ্মীও 

কনযোভ্রূজির িবল। 

 

আমোজদর ঘজর পুরুষ বসংহ 

আদজর র্জনি  রোজখ 

েযোুঁকো মপো ো কোলবশজটজত 

তোরই প্রমোি থোজক!! 

 

র্ন্ত্রিোরো উেোজস মোজত 

রক্ত অথিো মধোুঁয়ো! ! 
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আবম তখনও ক্ষমোই কবর 

শোবস্ত হয়নো মদওয়ো ।। 

 

ি জিোর র্োুঁর "িোজপর িোব "র 

আস্তোনো টো আজে 

বদন কজয়জকর িনয হয়জতো 

মোন খুইজয় িোুঁজচ।। 

 

তোরপর মতো আিোর মস ঘর 

সমোি িলজি বক?! 

হোরজত মতো তোই হজিই আিোর 

িীিন ধজর িোবি!! 

 

রোজতর রোস্তো, কুল কজলি 

িোস, মট্রন,  অবফস 
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বিপদ মতো প্রবত পজদ 

চবেশ মহোক িো ঊবনশ । 

 

ভ্রূি মহোক িো সদযিোত 

মরহোই মনই কোরও! 

িঘনযতোর স্পশি পোজিই, 

মপোশোক র্ো-ই পর।। 

 

সংসোর ি  বপ্রয় আমোজদর 

সোিোজনো এক িীিন- 

িয়স মশজষ প্রোপয থোজক 

মকোন িৃদ্ধোশ্রম । 

 

এতবকেুর পজরও িোিে 

থোকবে বককজর বটজক? 
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মো দুগিোও পূজিোয় বকন্তু 

অসুর বনজয়ই আজস!!! 
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পূিো 

ইনসোন আবল 

 

পূিো মোজনই খুবশর মিোয়োর । 

গ্লোবন গুজলোর িোটোর টোন। 

পূিো মোজনই মতোমোর আমোর, 

মমল িন্ধজনর উবদত প্রোন্। 

পূিো মোজনই অতীত পোবখ, 

বফর মদখো এই মবন্দজর । 

রোজতর তোরো খুজলজে আুঁবখ, 

মসোহোগ মঘরো সি অিজর । 

কোুঁকন িোিোয় মজনর িোুঁবশ, 

অবিসোজরর ঐ গহীন িজন। 

হোবস হোবস মচোজখর ফোুঁবস , 

ডুি বদজয় র্োয় নিীন গজন। 
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পূিো মোজনই মিজহর েোয়ো, 

সি বশশুরই চুম্বজন। 

পোবখর কূিন ডোজকজর বপ্রয়ো, 

মদিবশশুর এই অঙ্গজন । 
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দীিি-বিদীিি 

অবমতোি মনু 

 

সোগজরর তরঙ্গ উচ্ছ্বোজস, 

িোঙচুজরর উতুঙু্গ চূ োয়, 

ক্ষজিক্ষজি মদজখবে মতোমোয়। 

বশলীিূত বশরদোুঁ ো দণ্ডোয়মোন, 

িোতোজসরো িজয় আজন আিও, 

িিিমোলোয় গোুঁথো েজন্দর গোন।  

পবরচয় হয়বনজকো রঙ-িজিির,  

মিজস আজস উদোসী হোওয়োয়,  

অসমোপ্ত আতি নোরীর ক্রন্দন।  

মোনিীয় দৃ জচতো বিদযোসোগর,  

আি মতো  নতুন মকোন  নয়! 

িহুিোরখবণ্ডত কজরজে মতোমোয় 
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টুকজরো টুকজরো র্ত টুকজরো,  

িিি বনবিিজশজষ িিি-পবরচয়।  

মিযোবতধোরোয় বিদযোসোগর হয়। 

রজে রজে প্রবতিোদ িোজগ, 

উষ্ণ িোতোজস অক্ষর পবরচজয় 

বশশু বশক্ষোয় অবিপরীক্ষোয়। 
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রোন্নো-িোন্নো 

আলুর বিবলবপ 

মদিবলনো পোল 
 

 
 

উপকরিঃ- ১ কোপ মসদ্ধ আলু মপষ্ট কজর বনজত হজি (বমবিজত মপষ্ট 
করজত পোজরো, মকোন রকম দোনো দোনো থোকো চলজি নো), ২ চোমচ 
সুবি, হোফ কোপ ময়দো, হোফ কোপ বমল্ক পোউডোর, হোফ চোমজচর 
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একটু কম মিবকং পোউডোর,হোফ চোমচ এলোচ গুজ ো,সোমোনয ফুড 
কোলোর (ইজে হজল বদজত পোজরন), সোমোনয নুন.. 

 

পদ্ধবতঃ— সি উপকরিগুজলো একসোজথ মোখজত হজি (জকোনিোজিই 
িল মদওয়ো র্োজি নো)। মমোটোজমোবট মোখো হজয় মগজল ২ চোমচ বঘ 
(আজগ মথজক গবলজয় রোখজত হজি) বদজয় আিোর মমজখ আটোর 
দলোর মজতো মডো শতবর করজত হজি। এরপর লুবচর মত মেোট মেোট 
মলবচ িোবনজয়,প্রজতযকটো মলবচ হোত বদজয় মডোজল লম্বো (লোবির মত 
লম্বো) আকৃবত কজর মসটোজক বিবলবপর মত (আমোর িোনোজনো 
বিবলবপর েবিট মদখুন) শতবর করজত হজি। এিোর িোিোর িনয 
সোদো মতল বনজত হজি। একটু গরম হজল প্রজতযকটো বিবলবপ 
উজল্টপোজল্ট মিজি মনজি। (িোিোর সময় বমবডয়োম আজচ িোিজত 
হজি, নোহজল মতল মিশী গরম হজল পুজর র্োজি)। 

 

বচবনর বসরো:—মদ  কোপ বচবন, ১ কোপ িল বদজয় বসরো িোবনজয় 
মনজিন। বচবন গজল মগজল বসরো শতবর। এরপর প্রজতযকটো িোিো 
বিবলবপ বসরোয় মেজ  মদজি। বকেুক্ষি মিিোর পর শতবর হজয় র্োজি 
আলুর বিবলবপ। 
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মো আসজে 

িগিতী দোস 

 

মো আসজে; 

কথোবটর মজধয মর্ন! 

কত্ত আশো কত্ত আকোেো লুবকজয় আজে!! 

মো আসজে; 

িের পজর 

তোর িোজপর ঘজর। 

মো আসজে; 

কথোবটর মজধযই মর্ন! 

কত্ত সুর,কত্ত গীত,কত্ত তোল!! 

মর্ তোজল মনজচ ওজি, 

এই ধরনী। 

শুধু একটোই আনজন্দ, 
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মো আসজে! 

এই ধরনীর িুজক মমোজদর মোজে!! 

মো আসজে; 

মসই সুজর র্খন 

আকোশ ঘন সোদো মমজঘর... 

সমোহোর বনজয় আজস; 

মসই মতো মোজয়রই আগমনী িোতিো!! 

র্খন প্রকৃবত িুজ  বশউবল ফুজলর সুিোষ, 

আর সোদো কোশিজনর সমোহোর; 

মস মতো মোজয়রই ইবঙ্গত! 

প্রকৃবত িুবেজয় মদয়, 

মো আসজে! 

মমোজদর মোজে,মমোজদর এই 

হৃদজয়র অির মোজে!! 
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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বনজিদজন- নোজিস মোহমুদ 
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পোিজকর মতোমত মনপজথয- 
 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোগজে 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 ১০৮ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট 
ফব ং। মকমন লোগজে আমোজদর প্রবতবট সংখযো িোনোজত িুলজিন নো 
বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
mailto:sealbikram9@gmail.com
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আপবনও পোিোন েবি পরিতিী সংখযোর িনয, মসই েবি পরিতিী 
সংখযোয় আপজলোড করজিো আমরো। 

            সময় মপজলই বক হোজত তুজল বনজত ইজে কজর 
কযোজমরো, তজি েবি পোবিজয় বদন। আপবনও হজত পোজরন 
‘’Camera-man of the week’’ েবি পোিোজত পোজরন মর্ মকোন 
বিষজয়র ওপর। পোিোজিন মমইজল।আমোজদর মমইল আইবড 
netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ েবি পোিোজল ডক ফরমযোজট পোিোজিন। 

Whats app No- 7501403002 
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 গিীর অরজিয... 

Camera-man of the week 

বিয়োউল হক 
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পুনি 
প্রবতিোরই নতুন চমক বনজয় আসজি মনটফব ং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো, 
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মিিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনবদ্বিধোয়। ে ো, কবিতো, অিুগল্প, গল্প, প্রিন্ধ, েবি ইতযোবদ 
পোবিজয় বদন িৃহস্পবতিোজরর মজধয। 

মমইল করুন  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুন 7501403002 এই নম্বর এ। 
আমোজদর মফসিুক মপি এর বলে 

https://facebook.com/netphoring   
 

 

 

              ।।সমোপ্ত।। 

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

