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- স্বপন কুমোর রোয়, নীতো কবি, বপয়োাংকী মুখোবিি, 
অবমতোি মনু, হুমোয়ূন কিীর, অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি), 
মমৌসুমী দত্ত, ইনসোন আবল, আখতোবর খোতুন, অয়ন চযোট্টোিিী,   
পবল ম োষ, আরবি খোতুন, সোিবরনো ইসলোম, পোজয়ল সরকোর, 
মদিবিৎ রোয় এিাং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, পজহলী পোল, উজ্জ্বল িমিি। 
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ফব াং কথো 
 

পূজিোর ঢোজক কোবি প জত আর মিশী মদরী মনই। পূজিো আসজত 
িোবক আর মোত্র কজয়কটো বদন। বকন্তু পূজিো র্তই এবিজয় আসজে 
ততই িো জে পূজিোজত িৃবির আশঙ্কো। িোঙোবলর মজন এখন 
একটোই প্রশ্ন, পূজিোজত িৃবি হজিনো মতো? এ বিষজয় বক িলজেন 
আিহওয়োবিদরো! 
ইবতমজযযই উত্তরিঙ্গ ও দবিনিজঙ্গ িোরী িৃবির সম্ভোিনোর কথো 
িোবনজয়জেন আবলপুর আিহওয়ো দপ্তর। আিোমী সপ্তোজহও িোরী 
িৃবির সম্ভোিনো রজয়জে উপকূলিতিী এলোকোগুবলজত। হোলকো মথজক 
মোঝোবর িৃবির সম্ভোিনো রজয়জে কলকোতো সহ দবিনিজঙ্গর বিবিন্ন 
মিলোয়। তজি শুযু দবিিিজঙ্গই নয়, উত্তরিজঙ্গ একোবযক মিলোজতও 
রজয়জে িৃবির সম্ভোিনো। 
এই সিবকেুর মজযযও পূজিোজত িৃবির আশঙ্কোজক এজকিোজরই 
উব জয় বদজেনো আিহওয়ো অবফস। আিহওয়োবিদজদর কথোয়, 
আজটোিজরর শুরুর বদজক বিদোয় বনজত পোজর িষিো। আর পূজিো 
মর্জহতু অজটোিজরর শুরুজত তোই পূজিোয় এিোর িৃবির সম্ভোিনো রজয় 
র্োজে অজনকোাংজশই। এখন পূজিোজত িৃবি নো হওয়োর প্রোথিনোই 
সকজলর মজন। 
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উজি দোাঁ োও 
স্বপন কুমোর রোয় 

 
দোাঁ োজত নো পোজরো 

হোাঁটু মিজ  িজসো 

এিোজি কতবদন শুজয় থোকজি ? 

 

িোরুজদর বিজফোরজনর মজতো মফজট প  - 

স্বিোজি কোলো সাংিদ্ধ মহোক 

শুবকজয় র্োওয়ো বিজি লোলো মিব জয় আসুক 

িোল মিোনো মহোক 

পথ মহোক মসৃি - 

পোহো  মথজক সমতল, সমতল মথজক উপতযকো। 

 

কোদো মথজক উজি আসুক মতোমোর মচজয় দী ি মতোমোবর েোয়ো । 

তুবম হও েোয়োিৃজত্তর অতন্ত্র প্রহরী 
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র্োজত আজলোজত অন্ধকোর নো বমজশ, 

 

তুবম র্বদ হোাঁটু মিজ  িসজত নো পোর 

তোহজল মতোমোর মোবটজত িবিষযৎ  মজর র্োজি 

 

এখবন মতোমোর মুবিিদ্ধ হোত মহোক উদযত 

উজি দোাঁ োও, 

হোত যজরো, 

সঙ্গিদ্ধ হও । 
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মহোন কমিী 

নীতো কবি 

 
বিজের িজ ো কমিী তুবম বিেকমিো মদিতো 

মতোমোর চরজি অঞ্জবল বদই, গ্রহি কজরো মহ তুবম তো 

সুন্দর যরো সৃবি কজরজেো, কজরজেো মর্ তোজত রূপদোন 

মোনুষ মপজরজে রিো করজত? বদজয়জে বক তোজক সম্মোন? 

 

নদী , পোহো , ঝরনো বদজয়জেো, বদজয়জেো িৃিরোবি 

মখোদোর উপজর খিরদোবর মোনুষ কজরজে আবি 

নদীজক মদয়বন িইজত মর্ তোরো আপন মজনর, মখয়োজল 

িনরোবি মকজট বশল্প িজ জে ,বপি মিজক মিজে মদয়োজল। 

 

সিোর উপজর আজেন মদিতো মহোন সৃবিকতিো 

ওনোজক হোবরজয় বিতজিো আমরো,এ মর্ িজ ো মূখিতো। 
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মোজঝ মোজঝ তোই রুি মদিতো কজরন লণ্ডিণ্ড 

অসহোয় মোনুষ মুখ িুজি তোই মমজন মনয় সি দণ্ড। 

 

মলোিোতুর র্ত সমোজির কীট িজ  মিিোজলর বশল্প 

তোরো মিাঁজচ র্োয় ,মোরো পজ  র্ত অসহোয় মৃতকল্প। 

পুল িোঙ্গজে , রোস্তো িোঙ্গজে ,শত শত অ টন 

এ বিপদ মথজক িোাঁচোও বশল্পী ,িোাঁচোও সহস্র মরি। 

 

মহ িিিোন বিেকমিো মহোন বশল্পী তুবম 

মোনুজষর ি ো বশজল্পও মর্ন িোাঁজচ এই যরোিূবম। 
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একররবখক 

বপয়োাংকী মুখোবিি 

 

বিজকজলর পথ যজর মহাঁজট বিজয় মদজখ এজসবে রোবত্রর িোব ,   

লোিুক আকোজশর িুজক প্রবতরোজত  একিোর সাংসোর পোজত  

লোসযময়ী-বমবেল   

 

িীিন নোজমর বনরীহ হোওয়োয় িোসজত থোজক  

সোজপর মখোলস,  মোজের আাঁশ, মনুষযজের চোম ো !  

 

মপলি স্পজশি গুবেজয় তুবল এজদর একজত্র  

প্রবতজ্ঞোর দ্রোিক-এ স্বজের দ্রোি বিবিজয় মরজখবে আবদ অন্ত কোল  

 

মৃজতর শরীর খুাঁজ  তোই ক্রমশ িন্ম বনজে  

সজদযোিোত পোবখর মিো ো ডোনো ।  
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একদল বনেোস িোতোজস সোবিজয়জে  প্রেোজসর স্বরবলবপ!  

 

এক িোউল মপ্রবমকো ,  

 

প্রবত বিজকজল মহাঁজট র্োয় ওই একররবখক িবতপথ মমজপ... 
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পর্িোয়ক্রম 

অবমতোি দত্ত 

 

মসবদন সকোলটো মম োেন্ন বেল। মিনোরসীয়ো চোজয়র মদোকোজনর 
চুজলোয়, এই সজি আগুন বদজয় কয়লো মঢজলজে। বিক তখনই, 
পোিিতীয়ো বপজির বদজক ঝুবলজয়, একটো মঝো ো বনজয় চজলজে, 
কজলোয়োরীর বপজটর বদজক। শযমলোল, যজনের,রোমদুলোর, বিজনোদুয়ো 
আরও কজয়ক িন র্োজে যীর চোজল চজলজে।আি সকোল পোবল 
ওজদর। পোিিতীয়ো  ো   ুবরজয় একিোর মদজখ বনজলো ওজদর বদজক। 
ওরো সক্কোল মিলোয় সিোই পোিিতীয়োজক মদখবেল। পোিিতীয়ো বকন্তু 
মিশ সুন্দরী। ওর শরীজরর তরঙ্গোবয়ত েন্দজদখজত মদখজত 
চজলজেওরো। পোিিতীয়োর স্বোমী যনু্নলোল সোরোটো িীিন মদ মখজয় 
মখজয়, মশষ পর্িন্ত মজরই মিজলো। যনু্নলোজলর মোরো র্োওয়ো, প্রোয় এক 
িের হজয়জে। মেজলপুজলও হয়বন। কবলয়োরীর মকোয়োটিোজরই থোজক। 
পোিিতীয়ো একটু দোাঁব জয়, মহোবন্তজক িলজলো "মথোরো খখনী হোমজকোিী 
মদনো।" তোরপর চোনজকর কোজে বিজয়, সিোই িজ ো হজলো। মহোবন্ত 
পোিিতীয়জক খখনী বদজলো হোজত। মহোবন্তর সোজথ পোিিতীয়োর একটু 
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িোট্টো- তোমোশোও চলজতো। ওজদর দু-িজনর এই সম্পকিটো বনজয়, 
সিোই ফুসফোসও মিশ চলজতো। মরোি মরোি ওরো, কবলয়োরীর 
অন্ধকোর খোজদ নোিজতো আর কোজলো অন্ধকোর মথজক কয়লো 
মকজট,তুজল আনজতো কয়লো। িোবত র মথজক কযোপ্ লযোম্প,িোাঁয়বত, 
মিলচো বনজয় ওরো খোদোজন নোমোর িনয ডুবলর কোজে মিজলো। মহোবন্ত 
মসই ফোাঁজক, পোিিতীয়োজক িলজলো, "শুন  পোিিতীয়ো, তুমজকো হযোম 
শোদী কজরিো। আবম তুজক িহুত্ পযোয়োর কবর।" মহোবন্তর িয়স 
তখন, খুি মিোর হজি চবিশ বক পাঁবচশ। আর পোিিতীয়োর  িয়স 
হজি িবত্রশ মতবত্রশ। বিক তখনই, কবলয়োরীর খুিই কোেোকোবে 
িোউরী পো ো মথজক িোিনো িোবিজয় একদল মমজয় িউ নোচজত 
নোচজত, পুকুজর িল সোইজত আসজে। 

পোিিতীয়োর মচোখ কযোপ্ লযোজম্পর মজতো জ্বজল উিজলো। মিজি উিজলো 
পোিিতীয়োর িুজক এক নূতন সুন্দর আকোশ। অিোক বিস্মজয় িোতোস 
এজস, মর্ন িজল মিল, বমজেই মকন মদরী কবরস্ তজি! দূজর উব য়ো 
যোও োর হলুদ টির িোেটো মহজস মহজস মনজচ উিল। তখনই 
চোনজক বপজটর কোজে , সোাঁওতোল পো ো মথজক চোরটো িউ এজসজে 
কয়লো কুজ োজত। প জন ওজদর রীবতজত, মকোমজর মপাঁচোজনো শোব । 
বফসবফস কজর িোতজসর সুজর ওরো বনজিজদর মজযয কথো িলজে। 
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ওজদর মজযযই একিন িিিিতী বেল। তোর বদজক মচোখ প জলো 
পোিিতীয়োর। পোিিতীয়োর মচোখ আনন্দোশ্রুজত িজর মিল। দূজর 
শুকজনো খোবল মোিগুজলোজত মযোাঁয়ো উিজে িন্-িবনজয়। মহোবন্তর 
িুজকর মজযয তখন জ্বলজে, মর্ন কবলয়োরী বনজচর আগুন। ফপ ো 
িুকটো িুবঝ ধ্বজস প জি। মোবলক রোজির, আর সরকোজরর আমল 
মথজকই এই ধ্বস আর আগুন িন্ধ হজলো নো। আি এবদজক ধ্বজস, 
মতো- কোলজক ওবদজক। আি এ কবলয়োরীজত আগুন, মতো,কোল 
মকন্দো কবলয়োরীজত। এই মতো মসবদজনর কথো রোিীিজঞ্জর মহোিীর 
কবলয়োরীজত িজল িোবসজয় বনজয় মিজলো মিদুরজদর।  আি অজনক 
বদন পর, পোিিতীয়ো কোি মথজক বফজর  এজস, মজনর আনজন্দ খোদ 
পুকুজর বিজয়,খুি কজর স্নোন করবেল। মদহোতী সুজর গুনগুবনজয় 
িোনও করবেল। বিক তখন প্রোয় সজন্ধয হজিো হজিো করবেল। 
আকোজশ আিেো আজলোয় িোাঁকো চোাঁদ, মমজ র আ োজল মদখবেল 
পোিিতীয়োর মখোলো িোজয়র মসৌন্দর্ি। টলমল্ টলটজল িিীর কোজলো 
িজল পোিিতীয়োও বনজিই বনজিজক মদখবেল।  োট মথজক উিজতই, 
পোিিতীয়ো মদখজলো মহোবন্তজক। মকোজনো রকজম কোপ  আ োল বদজয় 
উিজতই, মহোবন্ত পোিিতীয়োজক িুজক মটজন বনজলো। িনতো খোদোজনর 
রোস্তো বদজয় আসবেল দুজটো মটরসোইজকল। একটো রোমবপয়োরী বসাং, 
আজরকটোজতআিো। দু-িজনই সুজদর কোরিোর কজর। দূজর মোবঝ 
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পো োজত মোদজলর তোল মিজস আসজে। সোমজনই ওজদর পরি,খুি 
আনজন্দ মমজত ওজি ওরো। বদন সোজতক পজরই, মহোবন্ত আর 
পোিিতীয়োর বিজয় হজয় মিল। খুিই আনজন্দ খুবশজত বদন কোটবেল 
ওজদর। মসবদন মহোবন্তর বেল রোতপোবল। পোিিতীয়ো খুি মিোজর উজি, 
বিবিজয় রোখো মেোলো মতল বদজয় িোিবেজলো। মহোবন্তর খুিই 
পেজন্দর খোিোর। এমন সময়, িোউরী পো োর সুনীল, লোদু, সখো 
আর বশিুয়ো মদৌজ  এজস িজল, " পোিিতীয়ো , িলবদ চল্, মহোবন্তজক 
খুাঁজি পোওয়ো র্োজে নোই।" পোিিতীয়োর আাঁচল ি োজে যূজলোয়। 
বদবিবদক শূনয হজয় েুটজত লোিজলো। 

মিোজরর আজলো তখন যীজর যীজর ফুটজে। মুখ লুবকজয় মিোজরর লোল 
সূর্িটো, তখনই সজি উিজে। পোিিতীয়ো চোনজকর কোজে বিজয় কোন্নোয় 
মিজঙ পজ । মর্ িোজি তোলিোেটো িজ্রো োজত এই মসবদনই, মিজঙ 
পজ বেল। সি মিদুরই খির মপজয় চোনজকর কোজে িমো হজয়বেল। 
তখন  ব জত িোজি, বিক চোরটো কুব । খোদ মথজক উবিজয় আনো 
হজলো, ধ্বজস প ো কয়লোর চোাঁজঙ, মহোবন্তর িতবিিত মথাঁতলোজনো 
বনথর মদহ। মযোজনিজমজের মসফবটর িোবফলবতর বিরুজদ্ধ, তীব্র 
মরোজষ মিদুররো মসোচ্চোর হজয় ওজি। সিোর সোমজন, সিোর আজি, 
মসখোজন পোিিতীয়ো। মযোজনিোর িোাংলো, এজিে িোাংলো, সোহোি িোাংলো 
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অবফস সি ফোাঁকো। শুনশোন চোরবদক। চোবরবদজকই শুযু যূমোবয়ত 
বনঃশব্দ বনস্তব্ধতো। 
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আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সাংস্করজি বিজ্ঞোপন 
বদজত মর্োিোজর্োি করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ... 

 

 

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

 

 

মনট ফব াং এর প্রবতবট সাংখযো প জত বিক করুন মনট 
ফব াং এর ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ। 
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মমোমিোবত 

হুমোয়ূন কিীর 

 

আবম মমোমিোবত 

মতোমোর সোথী পবততোর ম 

শুযু এক রোজত 

তিুও িোজলোজিজস আপন মিজি 

তুজল বদই মদহ মন মতোমোর হোজত! 

আাঁযোর রোজত 

মসিো কবর মসোনোলী হোজতর মেোাঁয়োয়, 

আনন্দ বদই, বশহরি িোিোই িুজক! 

শুকোজনো মুজখ হোাঁবস মফোটোই 

মরুদযোজনর মজতো! 

 

বিবলজয় বদই বনজিজক... 
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বিবনমজয় চোই নো বকেুই, 

িোনজতও চোই নো.... 

র্বদ আবম ফুবরজয় র্োই 

মতোমোয় আজলো বদজত বদজত, বকম্বো.... 

র্বদ পোও প্রিোবত অরুন 

দোরুন আনজন্দ তখজনো বক 

মজন রোখজি আমোজক? 

 

র্বদ তখন িুজল র্োও মিো িনু্ধ 

তিু মডক, র্বদ কিু শ্রোিজনর যোরোর মজতো 

মনজম আজস তমসো ঝোপসো মচোখ মিজয়, 

র্বদ অন্ধকোজরর নোিপোশ িোবন্ত হজয় 

বপজশ মফলজত চোয় মতোমোয়, 

র্বদ বিদুযজতর রক্ত আাঁবখ বিরক্ত কজর 

র্বদ অমোিসযো মকজ  মনয় মশষ িরসো! 
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বখবে 

অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি) 

 
সকোল বিজকল কবর বখবে  

কোজরো িোজলো কথো অসহয... 

বচেোই মমোরো সমস্বজর  

মলোজক িজল বনলিজ্জ । 

আমরোই কবর শোসন 

"বসজস্টমটো িোজলো নয়”.. 

কোি বকেু নো করজলও  

মদোষ বক মমোজদর হয় ?! 

আমরো শুযু সমোজলোচক, 

মকউ বকেু িোজলো করজলই 

'বদবে এখজনো অজনক দূর’ 

িবল তোর মুজখর উপজরই; 
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মুজখন মোবরতাং কবর... 

আমরো সিিপ্রযোন, 

আমরো শুযু রোিো 

‘ইবে, সিোই সমোন ।।...' 
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রজক্তর রাং নীল 

মমৌসুমী দত্ত                                     

 

নোবসিাং মহোজমর মিজড মচোখ িন্ধ কজর শুজয় আজে মবেকো।জ্বজর িো 
পুজর র্োজে। সোরো শরীজর তীব্র র্ন্ত্রনো। মুজখ মকোন কথো মনই তোর। 
মচোজখর মকোন মিজয় মকিল িল প জে অজঝোর যোরোয়। মকবিজনর 
িোইজর দোাঁব জয় দুঃবিন্তোয় েটফট করজে অবনক। কখজনো দোাঁত 
বদজয় নখ কোটজে মতো কখজনো মোথোর চুল টোনজে। সোরোরোত 
এিোজিই মকবিজনর িোইজর িজস কোবটজয়জে মস। সোজথ বেল 
মসৌবিক। অবনজকর মেোটজিলোর িনু্ধ। মবেকো েো ো অবনক বকেুই 
িোিজত পোজরনো। সোরোবদন সাংসোজরর সি খুাঁবট নোবক একো হোজত 
সোমলোয় মবল। মকোন বদন অবনজকর ওপর তোর মকোন আাঁচ প জত 
মদয়বন। মোত্র পোাঁচ িের ওজদর বিজয় হজয়জে। মপপোর মদজখ, একই 
শহজর সমন্ধটো হজয়বেল। িীষন হোবস খুবশ প্রোিিন্ত স্বিোজির মমজয় 
মবল। সোরোবদন িোব  মোবতজয় রোজখ মস। িোে, ফুল, পোবখ এসি 
বনজয় একটো মিশ সুন্দর পৃবথিীও আজে তোর। িোন িোিনো বেল 
তোর িীিন। বিজয়র পর মথজকই মকমন মর্ন বনজির সখ, 
িোজলোলোিোগুজলোজক এক মকোজন অর্জে মফজল মরজখজে মবল। বকন্তু 
অবনজকর মকোন বদন এতটুকু অর্ে হজত মদয়বন। 
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শশু ,শোশুব ,অবনক আর ওজদর বতন িেজরর মমজয় বমবমজক বনজয় 
মিশ সুজখর সাংসোর ওজদর। িীষন অবিমোনী মমজয়টো। মকোন বদন 
মুখ ফুজট বনজির মকোন অসুবিজযর কথো কোউজক িজলবন। মিশ 
বকেু বদন যজরই মরোি রোজত অল্প অল্প জ্বরটো আসবেল। অবনক মর্ 
মবলজক িোজলোিোজসনো তো নয়, তজি মবেকোর মজতো মুজখ নো 
িলজতই সিটো িুজঝ মনওয়ো িযোপোরটো অবনজকর এজকিোজরই 
আজসনো। িতকোল রোজত জ্বজর মবলর প্রোয় মসন্সজলস হজয় র্োওয়োর 
মজতো অিস্থো। অত রোজত বক করজি িুঝজত নো মপজর, মসৌবিক মক 
মফোন কজর মডজকবেল।মসৌবিক িলজলো,, নো নো এ অিস্থোয় মবলজক 
িোব জত রোখোর মকোন মোজনই হয় নো।তোই মসোিো নোবসিাং মহোজমই 
বনজয় মিল ওরো। 
আত্মীয় স্বিন, িনু্ধ িোন্ধি, অবফস কবলি মথজক শুরু কজর 
পো োপ বশ সকজল িোরিোর মফোন কজর খির বনজে মবেকোর। 
কপোজল হোত মচজপ, মোথো বনচু কজর িজস আজে অবনক। হিোৎ 
সোমজন এজস ইন্দ্রনীল িজল উিজলো।"মবেকো এখন মকমন 
আজে"?মোথো নো তুজলই অবনক উত্তর বদল, "িোজলো নো, একদম 
িোজলোনো। মবলর জ্বরটোই কমজে নো"। মকমন মর্ন ম োজরর মজযয 
উত্তরটো বদল মস।একটু শোন্ত িলোয় ইন্দ্রনীল িজল উিজলো,, "আবম 
ইন্দ্রনীল, মবেকোর কজলজির িনু্ধ"। যচমবচজয় মুখটো তুলজলো 
অবনক। এই নোমটো িোর কজয়ক মস শুজনজে মবলর মুজখ। এক 
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শহজর থোকজলও মকোন বদন মদখো হয়বন ওজদর। অবনক িসজত 
িলজলো ইন্দ্রনীলজক। দু চোরজট কথো হজত নো হজতই অবনজকর 
মোজয়র মফোন এজলো,,,"বদবদিোই মর্ বকেুই মুজখ তুলজে নো মর, 
মকিল মো র্োি,মো র্োি কজর মকাঁজদই চজলজে। তুই একিোর আয় 
িোিো, মদখ র্বদ মমজয়টোজক বকেু খোওয়োজত পোবরস"। মসৌবিক মক 
থোকজত িজল, তো োহুজ ো কজর িোব টো বনজয় মিবরজয় মিল অবনক। 
বকেুিি িোইজরই িজস রইজলো ইন্দ্রনীল। মসৌবিক একটু সরজতই 
মকবিজনর দরিো খুজল মিতজর ঢুকজলো নীল। আি প্রোয় েয় িের 
পর মস মবেকোজক মদখজি। মচোখ িন্ধ কজর পোশ বফজর শুজয় আজে 
মবল। মোথোর খুি কোজে দোাঁব জয় ইন্দ্রনীল,িলজলো,, "মকমন আজেো 
মবেকো?"িলোর স্বরটো কত িের পর শুনজলো মবল। বনজির কোনজক 
বিেোস করজত পোরজলো নো। ো   ুবরজয় ঝোপসো মচোজখ মস র্োজক 
মদখজলো মস মতো নীল!!। মসই মমোটো মপ্রজমর চশমো, িোজল মখোাঁচো 
মখোাঁচো দোাঁব , প জন মসই হোলকো নীল রজঙর সোটি।নীল কপোজল 
একটু হোত বদজয় িলজলো,, ইস্ িো মতো জ্বজর পুজর র্োজে 
মতোমোর!!!মবল মুচবক মহজস িলজলো,, "ও শরীর থোকজল একটু 
আযটু জ্বর িোবর মতো হজিই।তুবম মকমন আজেো? মতোমোর কোি, 
সাংসোর মকমন চলজে? আর মতোমোর িোন মলখো? "নীল অপরোযীর 
মজতো মুখ কজর িলজলো "চলজে"। 
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মবেকো বিজজ্ঞস করজলো,, "কজি এজল?একোই এজসজেো?নোবক 
পবরিোর বনজয়?"নীল যীর িলোয় উত্তর বদল,, "আি মিোজরই 
মনজমবে। নো, একোই এজসবে। সুচন্দ্রোর কোজে খিরটো মপলোম।আি 
নো এজল হয়জতো অজনক মদবর হজয় মর্ত"। মবেকো িজল উিজলো,,, 
"তো ো মতো বকেু বেল নো"। নীল মবেকোর হোতটো মচজপ যজর 
িলজলো,,, "আমোজক িমো কজরো মবেকো"। মবল মুখ বফবরজয় বনজয় 
িলজলো,,, "থোক ওসি কথো, িজসো"। পোজশর টুলটো মটজন নীল 
িসজলো। মবেকোর মোথোয় হোত িুবলজয় িলজলো,, "ইস শরীজরর বক 
হোল কজরজেো। একটুও মর্ র্ে নোও নো বনজির, তো খুি িুঝজত 
পোরবে। তো োতোব  মসজর ওজিো মবেকো। মতোমোর মর্ অজনক কোি 
িোবক আজে। তুবম এিোজি শুজয় থোকজল চলজি বক কজর।চোরপোজশ 
বক িীষন বনস্তব্ধতো, সি বকেু চলজে তিু মর্ন মজন হজে সি 
মথজম মিজে। িোজে ফুল ফুটজে নো, পোবখ ডোকজে নো। মতোমোজক 
মসজর উিজতই হজি। "মবলর মুজখ মকোন কথো মনই। মকিল দুজচোখ 
মিজয় িল ঝজর প জে । নীল মবলর খুি কোজে মুখটো বনজয় 
িলজলো,, "বক কি হজে মতোমোর, মবেকো?"মবেকো মুখ বফবরজয় 
পোশ  ুজর িলজলো,, "আমোর িীষন  ুম পোজে"। একটু দুঃবখ িলোয় 
নীল িজল উিজলো,, "তুবম বক আমোয়, চজল মর্জত িলজেো, 
মবেকো?"মচোখ িন্ধ কজর, মুখ  ুবরজয়ই মবল উত্তর বদল,,,"মর্ 
একবদন বনজি মথজকই চজল মিজে, তোজক মর্জত িলজিো, এমন 
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িমতো আমোর মনই। সবতয আমোর িীষন  ুম পোজে।"নীল উজি, 
মোথো বনচু কজর িোইজর চজল মিল। 
িুজকর মিতরটো মতোলপোর হজয় র্োজে মবলর। কোজক মদখজলো মস!! 
এবক সবতয!!!নোবক স্বে!!!। হিোৎ কজর একবদন বকেু নো িোবনজয় 
চজল বিজয়বেল ইন্দ্রনীল। কজলজির নিীন িরন উৎসজি ওজদর 
দুিজনর আলোপ। মবল তখন ফোস্টি ইয়োর আর নীল থোডি ।দুিজনর 
মজযয আলোপ, তোরপর িনু্ধে, আর মসই মথজক কখন মর্ন এজক 
অপজরর খুি কোজে চজল আসো । পোাঁচ মোজস প্রোয় সোরোিি এজক 
অপজর সোজথ িল্প, কথো িজলই মকজটজে ওজদর বদন। সুখ, দুঃজখর 
সমস্ত িোি িোজটোয়োরো কজর বনজয়জে এজক অপজর সোজথ । মিশ 
চলবেল বদনগুজলো। হিোৎ একবদন বকেু নো িোবনজয় চজল মিজলো 
নীল। মবেকো অজনকিোর তোজক মফোন কজরজে, মমজসি কজরজে 
বকন্তু নীল তোর িিোি মদয়বন, মফোন যজরবন। অজনক বদন অজপিো 
কজরবেল মবল, নীল বফরজি এই আশোয়। বকন্তু মফজরবন। চজল 
র্োিোর কোরনটো অবব্দ িোনোয়বন। কজলি পোস কজর, ইউবনিোবসিবট 
মশষ করজতই,, মপপোর মদজখই মবলর সোজথ অবনজকর বিজয়টো 
হজয়বেল। তোরপর একিোর কজলজির বরইউবনয়জন নীলজক 
মদজখবেল মবল। অবিমোজন মকোন প্রশ্ন কজরবন মসবদন।নীলও বকেুই 
িোনোয়বন। এতিের পর নীলজক মদজখ িজম থোকো প্রশ্ন গুজলো 
িুজকর মিতর মতোলপোর কজর বদজে মবলজক। 
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অবনক এখজনো মফজরবন। মসৌবিক কযোনবটজন মিজে লোন্চ করজত। 
মকবিজনর িোইজর মসই মথজক িজসই রজয়জে নীল। বরজসপশন 
মথজক অযোনোউন্সজমে করজে,, "মকবিন নাং 2 মবেকো িসুর িোব র 
মলোকজক বরজসপশজন আসজত অনুজরোয করো হজে"। 
অযোনোউন্সজমেটো শুজনই মদৌঁজ  মিল নীল।বরজসপশন মথজক 
িোনোজনো হল,,, মবলজক দু পযোজকট রক্ত বদজত হজি, ওর 
বহজমোজলোবিন েয়। আৎজক উিজলো নীল। "ইস বনজির এতটুকু 
মখয়োল রোজখ নো মমজয়টো"। িীষন কোকতোলীয় িোজি ওজদর দুিজনর 
রজক্তর গ্রুপ এক। আর একটুও সময় নি নো কজর, নীল বনজি 
রক্ত মদিোর িনয মিল। 
এবদজক অবনক বফজর এজস মদজখ, মবেকোজক রক্ত মদওয়ো হজে। 
ইন্দ্রনীলজক যনযিোদ িোনোিোর িোষো অবনজকর মনই। তিুও অবনক 
ইন্দ্রনীজলর হোতটো যজর িলজলো,, "আপবন আমোর মবলজক 
িোাঁচোজলন,আপনোর কোজে আবম বচর ৠনী হজয় রইলোম"। নীজলর 
মুজখ মকোন কথো মনই। র্োিোর আজি মকবিজনর দরিো খুজল মিতজর 
ঢুকজলো একিোর। মবলর মচোখ িন্ধ। নীল মবলজক ডোকজলো 
নো।মোথোর কোজে একটো কোিি মরজখ মিবরজয় মিল। তোজত মলখো 
বেল,,,:"মবেকো, আি মথজক নীল মতোমোর রজক্ত বমজশ মিজলো"।
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ইনসোন আবল 
 

আি সকজলই হোসজে,শুযু হোসজত মোনো মতোমোর।  

মতোমোরই িনয আি সজি,যজরজে হোবসর বিমোর। 

কজখোজনো  সকজলই কোাঁজদ,তিু কোাঁদজত মতোমোর মোনো । 

মকজনোইিো কোাঁজদ তোরো,মস মতো মতোমোর িোনো। 

তুবম িোজিো িুজঝবনজকো মকউ,িুজঝজেো শুযু তুবম । 

পবিত্র মঞ্চ মোবতজয়জেো রজঙ্গ,অিোক হজয় শুবন। 

প্রচোরকোরী যজরজে হোল,তোজত বিবেজয়জেো বনি িোল। 

মনোনতো হজয়জে টক,বমবস্ট মক কজরজে ঝোল । 

এখন মিজি নো পোই,খুবসর মিোয়োজর কত মর্ হোরোয় । 

িজক্তর সোবরজত আি িবক্ত টুবটয়ো র্োয়। 

প্রিু িজল এমন িক্ত কিু মদবখবনজকো হোয় । 

িক্ত খুবসজত নোজচ,িজক্তর লোল বিেোনোয় । 
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আর তুবম িোজিো মিশ মতো চলজে সি নতুজনর বদশোরী  

ফুটজে শুযুই পোবন,িক্ত বদজয়জে পোবর। 

র্ন্ত্র হজয়জে বিকল,মিকোরজের মহোমোরী । 

তিু মিবিক হজয়জে বিক,তুবম মর্ িজক্তর কোণ্ডোরী । 

 

 

 

 

বপ্রয় পোিক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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যোরোিোবহক িল্প- 

মিকোজরর বিকোর পিি 

আখতোবর খোতুন 

পিি-২ 

 

কোরীমূল প োশুনো মশষ কজর বিবিন্ন চোকবরর পরীিোয় িজস বকন্তু 
কোরীমূজলর টোজিিট S.S.C. পোস কজর সু্কল মোস্টোর হওয়োর। 
প োশুনো মশষ করোর বতন িের হজত চজলজে সু্কল সোবিিস এর 
মকোজনো খির মনই। বনজি  খরজচর িনয িোজপর কোজে হোত 
পোতজত হয়। এই িয়জস িোপ মো এর হোজত টোকো পয়সো উপোিিন 
কজর মদওয়ো দরকোর।উজটো িোজপর কোজেই চোইজত হজে।তোই 
মদজখ শুজন কোরীমূল বকেু েোত্র বটউশন বহজসজি প োজত 
লোিজলো।মকউ মোজসর মশজষ টোকো মদয় আিোর মকউ মদয় নো, 
কোরীমূল মিবশ বকেু িলজতও পোজর নো। বদন বদন কোরীমূজলর বচন্তো 
মিজ ই চজল বক করজি খুাঁজি পোই নো।তিু কোরীমূল হোল 
েোজ বন।W.B.C.S.পরীিোর বপ্রবল মিশ কজয়ক িোর পোস করজলো 
বকন্তু মমইন পরীিোয় বিজয় আটজক মিল। একটোই কোরি নোমটো 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১০৭ 

মুসবলম,তপন,শযোমল এরো কোরীমূজলর মথজক প োশুনোয় এিাং 
মরিোট মকোজনো বদক মথজকই িোজলো নয়। অথচ তোরো িোজলো িোজলো 
পজদ চোকবর কজর। 

বকেু সমোজির মলোক আজে র্োরো বনজি মখজয় অজনযর সমোজলোচনো 
করজত িযোস্ত থোজক। কোরীমূলজক উজেশয কজর িজল এজতো প োশুনো 
কজর বক লোি র্বদ একটো চোরী িুটোজত নো পোজর। শুনবেলোম নোবক 
কবরজমর মেজল  প োশুনোয় খুি িোজলো কই এজতো বদন হজয়জিল 
একটো চোকবর কজর মদখজত পোরজলো নো। এখজনো িোজপর িোইজদর 
 োজ  িজস খোজে। ওর মথজক হবি মোস্টোজরর মেজল অজনক িোজলো 
প োশুনো মশষ করজত নো করজতই পঞ্চোজয়জতর চোকবর মপজয় মিল। 
মকউ মতো আর িোজন নো মর্ হবি মোস্টোজরর মেজল দশ লোখ টোকো 
বদজয় পঞ্চোজয়জতর িোজকির চোকবর বনজয়জে। কোরীমূজলর িোজপর মতো 
এজতো টোকো মনই মর্  ুষ বদজয় চোকবর বনজি। সিোর কথো  মুখ 
িুজি সহয করজত হয়।বদজনর মিলো এবদক ওবদক কজর কোবটজয় 
বদজলও রোজত কোরীমূজলর দুবিন্তো বিগুি মিজ  র্োয়। বক করজি 
মকোথোয় র্োজি। এজতো প োশুনো কজর নো পোজর অজনযর মলিোর 
খোটজত এই মিজি সোরো রোত পোর কজর মদয়।দুবিন্তোর আগুন 
মোথোয় জ্বজল উজি। 
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কোরীমূল  হটোৎ একবদন বসদ্ধোন্ত বনজলো মকোজনো মকোম্পোবনর চোকবর 
মপজল িোইজর চজল র্োজি। র্োই মহোক টোটো মকোম্পোবনজত একটো 
চোকবরও মিোিো  করজলো। শুরুজত মোইজন মদজি িোজরো হোিোর  
থোকো খোওয়ো বনজি িহন করজত হজি। তোজতও কোরীমূল নো করজলো 
নো কোরি মলোক সমোজির বনন্দো মথজক মতো িোাঁবচ।কোরীমূল িোজন 
এই মিোজরো হোিোর টোকোয় এখন কোর বদজন বকেুই হজি নো  র 
িো ো আর খোওয়োজত চজল র্োজি।কোরীমূল মকোম্পোবনজত মর্োি 
মদওয়োর িনয  প্রস্তুবত বনজে।এই সময় কোরীমূজলর িনু্ধ অবনশ 
মফোন কজর িলজলো বক মর  কোরীমূল বকেু শুজনবেস  সোমজনর মোজস 
সু্কল সোবিিস কবমশজনর ফমি েো জি। কোরীমূল বিবিপ্ত সুজর িলজলো  
আর মকোজনো খির রোবখনো মর বক হজি খির মরজখ।আর মকোজনো 
চোকবরর পরীিোই মদি নো।অবনশ িলজলো তুই পোিল হজয়বেস বক 
এই সুজর্োি হোত েো ো কবরস নো। (চলজি) 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 

 

১. যযোয়জতো বিষয়োন্ পুাংসঃ সঙ্গজস্তষূপিোয়জত ৷ 

সঙ্গোৎ সাংিোয়জত কোমঃ কোমোৎ মক্রোযোবিিোয়জত ৷৷ 

অথিোৎ - 

বিষয় বচন্তো করজত করজত মোনুজষর আসবক্ত িন্মোয়, আসবক্ত মথজক 
কোমনোর উদয় হয় এিাং কোমনো মথজক মক্রোয উৎপন্ন হয়। 

 

২. মক্রোযোদ্ভিবত সজম্মোহঃ সজম্মোহোৎ সৃ্মবতবিভ্রমঃ ৷ 

সৃ্মবতভ্রাংশোৎ িুবদ্ধনোজশো িুবদ্ধনোশোৎ প্রিশযবত ৷৷ 

অথিোৎ - 

মক্রোয মথজক সজম্মোহ, সজম্মোহ মথজক সৃ্মবত বিভ্রম, সৃ্মবত বিভ্রম 
মথজক িুবদ্ধনোশ হওয়োর ফজল সিিনোশ হয়। 
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মনট ফব াং এর ব্লজি মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

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

 

**পরমোিু কবিতোর বিিোজি র্বদ বনজির মলখোও 
মদখজত চোন, তজি দুই/চোর লোইজনর অন্তঃবমল 

কবিতো পোিোন। 

 

মনট ফব াং পূজিো সাংখযোর িনয মলখো পোিোজনোর 
মশষ বদন ১৯মশ মসজেম্বর। পূজিো সাংখযো উজেখ 
কজর পোবিজয় বদন আপনোর মলখো। 
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চল িল্প হজয় র্োই 

পবল ম োষ 

 

নীল আকোজশ মদবখ  

আি সোদো মমজ র মিলো  

মচোরো িৃবি মোজঝ মোজঝই  

করজে মকিল মখলো  

বদন গুজলো িষিি মুখর নয় 

তোই মতো িয় হয় 

আমোর একলো আকোশ কোজট  

নতুন বকেু সৃবি করোর আসোয়  

তোর মনই মকো মকোজনো রুপ কথো  

তোই িজল্প িোাঁথো একলো িবহন মকোন  

প্রবতবদজনর িোন্ত মচোজখ  

পোশো মখলোর মযযরোজত। 
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অিোিো 

আরবি খোতুন 

 

দোম র্বদ আমোর নোই থোজক  

মকন বদজল তো হজল দোম?  

 

ওহ্ িুজলই মতো মিবেলোম- 

মর্ মসোনো- রুপো ও মোপো হয় মকোন এক পোেোয় 

মসখোজন আমোর িোজলোিোসো পজরই থোকজলো এক মকোনোয় । 

 

আবম মতো মমজপ মদবখবন, আমোর িোজলো িোসো  

র্খন মর্মন মপজয়বে অজঢল বদজয়বে মতোমোয় 

 

তিুও মকন তো হজল প্রশ্ন ওজি-  

মর্ আবম মক মতোমোর? 
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বিেোস র্বদ নোই পোও, মকন মদখোও আশো  

তুবম িুঝজি নো, আবম মর্ কতটো অিোিো । 
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সোিবরনো ইসলোম 
 

উপকরি:- টক আম,বিরো,শুটবক,সবরষোর মতল,আদো িোটো,শুকজনো 
লঙ্কো,কোচো লঙ্কো মচরো,মিোটো শুকজনো লঙ্কো,লাং,নুন,বচবন,হলুদ,বিজর 
িোটো। 

পদ্ধবত:- প্রথজম কোচো টক আমজক চোর টুকজরো কজর অল্প মসদ্ধ 
কজর বনজত হজি।এরপর ক োইজত সবরষোর মতল িরম কজর তোজত 
কোচো লঙ্কো মচরোএিাং বিজর মদি।এরপর শুাঁটবক বদজয় তোজত হলুদ 
ও পবরমোি মজতো নুন মদজি।প্রোয় 10 বমবনট নো োচো ো কজর একটু 
িল বদজয় 2-3বমবনট পর মসখোজন আজির মথজক অল্প মসদ্ধ আম 
বদি পজর এজক এজক তোজত লাং 1/2চোমচ বিরো িোটো ও স্বোদ 
মজতো বচবন বদজয় 2-3 টো শুকজনো লঙ্কো মিজি বদজয় বদজলই খতবর 
হজি আম শুটবক। 
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পোজয়ল সরকোর 

হয়জতো তুবম এখজনো আজেো িযস্ত ! 

হয়জতো মতোমোর হয়নো মজন বকেু !! 

িল্প কথোর বিয়োন কোবি েুজ  মফলে দূজর ! 

প্রদীপ হোজত জ্বলবেল িুক, বদজয়জেো তো পুব জয় !! 

মসই আগুন টো যীজর যীজর ে জলো সোরো মদহ ! 

তুবমই িোজনো এই কথোটো আর িোজন নো মকহ !! মোঝিয়সী রোতটো 
িোজি জ্বলন্ত এই মচোজখ! 

আগুন জ্বোলো মদহ খোবন জ্বলজে যীজক যীজক!! 

মোনুষ মপো ো িন্ধ মপজয়জেো?পু জে এখজনো মসটো! 

মিজি থোকো দুই পৃবথিীর শ্মশোন িূবম এটো!! 
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মদিবিৎ রোয় 

ঐশী, মতোমোর কথো মিজি আি মকজট র্োয় সময়। 

তুবম মনই আর পোজশ আমোর। 

দুজচোখ িুজি িুলজত বশজখ মিজেো আমোয় 

সময় আি আর নয়, মিশী দূজর 

আবম আসজিো আিোর বফজর, মতোমোর কোজে 

িোজলোজিজস সি বশকল বোঁজ ।
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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বনজিদজন- পজহলী পোল 
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পোিজকর মতোমত মনপজথয- 
 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লোিজে মনট ফব াং, 
আরও বক বিিোি 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 অবিজর্োিও। 

পোজয় পোজয় ১০৭ সাংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট 
ফব াং-এর। মকমন লোিজে আমোজদর প্রবতবট সাংখযো িোনোজত 
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 
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আপবনও পোিোন েবি পরিতিী সাংখযোর িনয, মসই েবি পরিতিী 
সাংখযোয় 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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 প্রকৃবতর মকোজল... 

Camera-man of the week 
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উজ্জ্বল িমিি 

পুনি 
প্রবতিোরই নতুন চমক বনজয় আসজি মনটফব াং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশাংসো, 
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মন্তিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনবিিযোয়। ে ো, কবিতো, অিুিল্প, িল্প, প্রিন্ধ, েবি ইতযোবদ 
পোবিজয় বদন িৃহস্পবতিোজরর মজযয। 

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

