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7501403002

বিক্রম শীল 

আবল মমোস্তোফো

সপ্তবষি িবিক,

অবিবিৎ দোস, রোি আবরফ ও নোজিস মোহমুদ। 

নোজিস মোহমুদ 
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- শযোমল কুমোর রোয়, ম োলোম রসুল, সঞ্জয় মসোম, নীতো 
কবি, মসৌবমক পোল, িোহোঙ্গীর মহোজসন, পবল ম োষোল চক্রিতিী, 
স্বপন কুমোর রোয়, মরোনক িযোনোিিী, হুমোয়ূন কবির, অবিবমত্র (ডঃ 
সোয়ন িট্টোচোর্ি), বনবকতো মুখোর্জ্িী(নীহোবরকো), অয়ন চযোট্টোিিী, বরয়ো 
রোয়, িিিবিৎ িমিন, আখতোবর খোতুন, মমৌসুমী দত্ত, পবল ম োষ, 
অবমতোি মনু, সঞ্জয় সরকোর, লিবিতো দোশগুপ্ত, কুশল চক্রিতিী 
এিং আজরো অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রিতিী, মমৌসুবম ম োষ, শতরুপো ম োষোল িট্টোচোর্ি, 
প্রজসনবিৎ মদিনোথ। 

 

 

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

দু িোপুজিো বনজয় মোতোমোবত কোটজত নো কোটজতই আিোর এক নতুন 
উৎসজির প্রস্তুবত সোরো মদশ িুজ । কোবতিকমোজসর অমোিসযো র্ত 
এব জয় আজস তত ই উন্মোদনো িো জত থোজক কোলী পুজিোর। উপহোর 
মকনোজিচো, মদওয়োলীর পসরো, িোবি-উৎসি, িূতচতুদিশী, 
কোলীপুজিোর দশকর্ম্ি, আিোর এবদন হয় অলক্ষ্মী বিদোজয়র 
মতো জিো , এক ই সোজথ শুরু হয় দীপোবিতো লক্ষ্মীপুজিোর প্রস্তুবত, 
আজলোর উৎসি। বহনু্দজদর কোজে, দীপোিবল একবট গুরুত্বপূিি 
উৎসি। এই বদন সি বহনু্দরো িোব জত নোনো ধরজনর অনুষ্ঠোজনর 
আজয়োিন কজরন। িোংলো, আসোম, ওব শো ও বমবথলোজত এই বদনবট 
কোলীপুিো বহজসজি উদর্োপন করো হয়। িোরতীয় সমোজির দৃঢ় 
বিশ্বোস 'দুজের দমন ও বশজের পোলন' িো 'নযোজয়র কোজে অনযোজয়র 
পরোিয়' এই নীবতজত। দীপোিবলর মোধযজম উপবনষজদর আজ্ঞোয় 
এই কথোটো খুিই সদৃঢ় িোজি চবরতোথি হজয় ওজে র্থো "অসজতো মো 
সৎ  ময়। তমজসো মো মিযোবত িময়। মৃজতযোমিো অমৃতং  ময়। ওঁ 
শোবতঃ॥ ও ঁশোবতঃ॥ ও ঁশোবতঃ॥" অথিোৎ "অসৎ হইজত সজতয লইয়ো 
র্োও, অন্ধকোর হইজত মিযোবতজত লইয়ো র্োও, মৃতুয হইজত অমরজত্ব 
লইয়ো র্োও। সিিত্র মর্ন ে োইয়ো প ুক শোবতর িোতিো॥" 
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মনট ফব ং এর মলখক-মলবখকো ও পোেক-
পোবেকোজদর িোনোই দীপোিবলর আতবরক প্রীবত ও 

শুজিচ্ছো। 
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অতর দশিন 
শযোমল কুমোর রোয় 

 
িীিন মোজন? 

তপ্ত মরুিূবমজত চলো 

সকোল সজন্ধয-দু’মিলো। 

 

বনবিত আরোম িলজত? 

শশশি, শকজশোজরর ঐ প ত মিলো। 

মর্খোজন থোজক নো মকোজনো জ্বোলো,মপো ো  

বনবিত আশ্রয় আর  ুম।  

ওরই মোজে- 

মেোট্ট কোঁজধ স্বপ্ন পূরজির পোলো।  

বদন রোত এক কজর মফলো 

এরই মোজে মধযবিজত্তর মমোক্ষ লোি।  
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মিকোর মিলো মেজ   

শিিজিজত চলো। 

 

একোত্মজিোধ আর 

এক সোজথ চলো  

কতিিয কজমি আজেবপজষ্ঠ 

মিঁজধ মফলো। 

 

মমোহ, ি  মমোজহ 

সি মুজ  মফলো। 

 

মক িো িোনত- 

কমজল কোলসোপ? 

বকজশোরী রোিনযোর  

ওজতই সি সিিনোশ! 
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মরজম মরজম শুধু বিষোজদর সুর  

নীরজি, বনিৃজত  ুিজপোকোর  ুর ুর। 

 

শুধু মুজখোশ পজ  থোকো  

আর রক্তোশ্রু লুবকজয় িলো- 

'এই মতো, মিশ িোজলো আবে।' 
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মমজ র রক্ষোকিচ 

ম োলোম রসুল 
 

মমজ র রক্ষোকিচ বনজয় আকোজশ আবম একলো 

আমোর কো ি বিজি ম জে 

শুধু কুজয়োর মিতজর মিজ  আজে আমোর রক্ত আর একবট  োে 

দু-একবট ধূসর পোতো 

তোর  ুজমর েোয়ো পজ জে আমোর মোথোয় 

 

সুশীল সমোি 

পৃবথিী 

আর বনিুপ িজলর অন্ধকোর 

 

বদজনর  িীজর চজল ম জে আমোর খজ র তরী 

রোবত্রর রং মশোল 
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িোবি পু জে আমোর মচোজখ 

আর মশষ আশ্রয় আবম নক্ষত্রজদর বদজক মচজয় 

 

তুমুল ে  

মর্ িীিজন আবম শুবনবন মকোজনো কলির 

আমোর বনরিতোর পোণু্ডবলবপ একবট পবরতযক্ত কোে 

মিজস আজে অসহোয় 

িোহোি মফজল ম জে তোজর 

 

ধমিোিতোর কুয়োশো 

লুে হজচ্ছ নর নোরী আর মোনুজষর বি  

িনযোর িোঁজধর ওপর আ োমী কোজলর চোঁদ 

 

আবম আর বকেু িোবন নো রোবত্রর 

প্লোস্টোর হো  আর আমোর বপরোবমড। 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১২ 

আমোজদর মনোংরো হোজত 

সঞ্জয় মসোম 
 

শব্দ আসজল কবিতোর ফুল 

উচ্চোরি প্রকৃতপজক্ষ কবিতোর  ন্ধ 

 

তুবম দশ  ণ্টো িজস কোটোজল 

আমরো কোটোলোম কজয়কবট বদন 

 

হোজত এজলো নো মকোনও শব্দ 

শতবর হজলো নো শব্দমোলো 

 

অজনক পজর িুেলোম 

আমোজদর মনোংরো হোজত শব্দ সহজি আজস নো। 
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বিসিিজনর সুর 

নীতো কবি 

 
শরৎ এজসজে, বদজক বদজক বেজলো আ মনী  োজন িরো 

উমো এজসবেজলো িোজপর িো ীজত পজ বেজলো তোরই সো ো 

বশউবল চুজমজে চরিদু’খোবন, বশবশর ধুজয়জে পো 

কোশফুল তোই আজিজ  আদজর হোওয়োজত মদোলোয় ' ো'। 

 

ি র্জ্ননী মো আমোজদর দনুিদলন কজর 

অশুিশবক্ত হোর মমজন তোই মোজয়র চরি ধজর 

সতোজনরো সি মমজত উজেবেজলো, আনজন্দ মোজতোয়োরো 

আি বিদোজয়র সুর িোজি ঐ, সিোই আকুলপোরো। 

 

সপ্তমীজত এজলো মো িননী চতুজদিোলোয় চজ  

অেমীর ঐ সবন্ধক্ষজি সিোই পূিোর মন্ত্র পজ  
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নিমী বতবথজত কজতো বকেু 'িবল' অ িয বদলোম তোঁজর 

দশমী বতবথজত বমবেমুখ আর বিদোয় অশ্রু েজর। 

 

আর দুজটো বদন মথজক র্োও মোজ ো, ওজ ো আনন্দময়ী 

মতোমোর প্রসোজদ মতিযিোসী মর্ন হজত পোজর িয়ী 

িোিো-মিোলোনোথ িজ ো অবিমোনী, শকলোস আজে ফোকঁো 

পোিিতী বিনো বশি বক মসখোজন থোকজত পোজরন একো? 

 

নন্দী-িৃঙ্গী র্জতো অনুচর সিোই মর্ মখোঁজি মো-মক 

পোিিতী-মো মর্ বশজির  রিী মর্জতই হজি তোঁজক 

বিসিিজনর িোজদয িোিজলো অতীি করুিসুর 

আকোজশ িোতোজস মসই সুর মিজস চজল র্োয় িহুদূর। 

 

আিোর এজসো মো-আনন্দময়ী অসুরনোবশনী তুবম 

আসজে িেজরও চরিপরজশ ধনয হজি এ িূবম। 
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আনজন্দর দীপোিবল 

মসৌবমক পোল 
 

দু িোপূিোর মরশ মকজট ব জয়জে। চজল ম জে লক্ষ্মীপুজিোও। তিু 
এখজনো মন িজরবন মকোন িোঙোবলরই। তোরো এখন অজপক্ষো কজর 
আজেন আজলোর উৎসি তথো দীপোিবল মমজত ওেোর িনয ও আনন্দ 
উপজিো  করিোর িনয। ম োটো পৃবথিী মর্ন আজলোয় িজর উেজি। 
মদখো র্োজি ফোনুজস িরো আজলোবকত আকোশ। সিোই মমজত উেজিন 
মহোশবক্ত আরোধনোয়। বিশ্বিুজ  ফোটজি বিবিন্ন রংজিরজঙর 
আতশিোবি। সিবমবলজয় দু িোপুজিোর পর লক্ষ্মীপুজিো চজল র্োিোর 
বিষোদ কোবটজয় উেজি ম োটো বিশ্বিোসী। দু িোপূিোর পর কোবল 
পুজিোজত ও চলজি মসই নিরকো ো বথজমর ল োই। এখনকোর র্ো 
বদন চলজে তোজত হও মতোমোজতই আরোধনো মচজয় মিবশ চলজি 
মরষোজরবষ। কোর মন্ডজপ কত িী  উপজচ প জে তোর মখোঁিও 
মনওয়ো হজি। কোর আজলোকসর্জ্োর মসরো তোজকও মদখো হজি।  
িোমো কোপজ র মদোকোন মথজক আতশিোবির মদোকোন মসখোজনও 
মদখো হজি িোিোর মকমন চলজে? বিবনজসর চোবহদো মকমন? শুধু 
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একবট বিবনস বনজখোঁি মকউ বনজি নো। বিবনস িজল িযোখযো মদওয়ো 
অিশয চজল নো কোরি তোরো িীিত ও িলিযোত। আিকোলকোর 
আধুবনক স্বোথিপর সমোি তোজদর অজনক দূজর মেজল মরজখজে িজল 
তোরো বিবনজস পবরিত হজয়জে। তোরো িলজত এখোজন হতদবরদ্র ও 
বিক্ষো কজর খোওয়ো মোনুষিজনজদর ও বশশুজদর কথো িলো হজয়জে। 
র্োজদর কোজে সকল বদনই সোধোরন। র্োজদর কোজে উৎসি িজল 
বকেু মনই। র্োরো দুমুজেো অন্ন মখজত পোওয়োর িনয বহমবশম মখজয় 
খোবল মপজট এজকর পর এক বদন কোবটজয় র্োজচ্ছ। তোজদর কোজে 
আিোর উৎসি? তোজদর কোজে উৎসি িো বিজশষ বদন হজি মস 
বদনবট হজি মর্বদন তোরো দুমুজেো অন্ন ও বকেু িোজলো খোিোর মুজখ 
তুলজত পোরজি। মসবদন তোজদর কোজে একবট বিজশষ বিবনস মদখো 
র্োজি র্ো হয়জতো অজনক আজ  তোজদর কোজে মদখো ব জয়বেল। মসই 
বিবনসবট হল হোবস। র্োজত এখন প্রোয় িং ধজর ব জয়জে। আিোর 
অজনজক হয়জতো নো মখজয় নো মসই সোমোনয টোকো বদজয় মোবটর 
প্রদীপ,মমোমিোবত ও অনযোনয বকেু বিবনস শতবর কজর িজস আজেন 
মসগুজলো  বিবক্র কজর লোজির আশোয়। বকন্তু আিকোল আধুবনকতোর 
মেোঁয়োয় আমরো মসই বদজকর মদোকোনগুজলোজত বফজরও তোকোইনো।  
আমরো বিবিন্ন আধুবনক ইজলকট্রবনক লোইট বদজয় শশশজির কথো 
িুজল র্োই। আনন্দ উপজিো  বকন্তু সকজলর িনযই প্রজর্োিয। বকন্তু 
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আিকোল আনন্দ সীমোিদ্ধ মথজকজে ধনী ও মধযবিত্তজদর মজধয।  
আমরো মতো আিকোল কত বদজক কত টোকো খরচ কবর। আমরো বক 
পোবরনো এই আজলোর উৎসজি মোবটর প্রদীপ বনজয় িজস থোকো 
মোনুষগুজলো কোজে বকেু প্রদীপ বকজন তোজদর মুজখ হোবস মফোটোজত?  
এিং র্োরো রোস্তোয় বিক্ষো কজর মি োয় তোজদর হোজত বকেু টোকো 
বদজয় তোজদর খুবশ করজত? মদখজিন ওরো ওই টোকো বদজয় 
আতশিোবি বকংিো মকোজনো ইজলকট্রবনক লোইজটর মদোকোজন েুটজি 
নো। তোরো েুজট র্োজি খোিোজরর মদোকোজন টোকোটো পোওয়োর পর তোরো  
িোিজি মর্ আি তোজক হয়জতো নো মখজয় ও পচো খোিোর মখজয় 
কোটোজত হজি নো, আি মস বকেু িোজলো খোিোর মুজখ তুলজত 
পোরজি। এই দৃশয মদজখ আপবনও র্জথে খুবশ ও আনবন্দত হজিন।  
কজয়ক লক্ষ লক্ষ টোকো বদজয় আমরো র্খন মণ্ডপ শতবর করজত পোবর 
ও পুজিো করজত পোবর ও চোদঁো বহজসজি দোন করজত পোবর তখন 
বনিয়ই অল্প বকেু টোকো এখোজন খরচ করজত পোবর। র্তই িলুন 
পুজিোজতো হয় মসই মোবটর মূবতিরই। মসখোজন কোঁব  কোবঁ  টোকো 
খরচ নো কজর মসখোন মথজক বকেু টোকো র্বদ িলিযোত নো মখজত 
পোওয়ো বশশুজদর মদওয়ো হয় তোহজল ি িোনও খুবশ হজিন। মজন 
রোখজিন একমোত্র আমরোই পোবর এই আজলোর দীপোিবল মক  
সকজলর মজধয আনজন্দর দীপোিবল িোবনজয় তুলজত। সকলজক 
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িোনোই শুি দীপোিবলর আতবরক প্রীবত ও শুজিচ্ছো। পোরজল এই 
বিষয়বট বনজয় একটু মিজি মদখজত পোজরন। 
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একবট বনখুঁত খুন 

িোহোঙ্গীর মহোজসন 
 

রুজদ্রর বনজদিশ অমোনয কজর, এমন সোধয এ তল্লোজট কোজরো আজে 
িজল মজন হয় নো। নতুন নতুন অজনক মস্তোন  বিজয়জে আিকোল 
বকন্তু "ওল্ড ইি ম োল্ড" িজল একটো কথো আজে, মসটোই রুদ্র। 
িয়স পঞ্চোশ মপবরজয়জে  ত িেজরই। এখজনো রোস্তো বদজয় মহঁজট 
ম জল মেজল-িুজ ো সব্বোই রোস্তো মথজক সজর দোঁ োয়। তজি রুদ্র 
খুিই িোজলো মজনর মোনুষ, বকন্তু ওর সোজথ মর্ মিইমোবন করজি তোর 
মরহোই মনই। এ পর্িত প্রোয় দশটোর উপর খুন কজরজে বনজির 
হোজত, পুবলশ সিবকেুই িোজন বকন্তু উপরু্ক্ত প্রমোজির অিোজি তোরঁ 
ধোজর কোজে ম ঁষজতও সোহস পোয়বন মকোজনো পুবলজশর অবফসোর। 
তজি এখন িয়স মিজ  ম জে, আর মেজল মমজয়রোও িজ ো হজয় 
ম জে তোই ঐসি কোি প্রোয় মেজ ই বদজয়জে। এখন বনজির 
শপবত্রক িযিসো বনজয়ই িযস্ত। তোরঁ িোিোর বেল বমবের মদোকোন, 
এলোকোর সিোই এক নোজম বচনজতো রুদ্রর িোিোজক। রুদ্রর দবসযপনো 
শুরু হয় কজলজি প োর সময় মথজকই। তখন কজলজির মেোট 
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খোজটো দোদোব বর করজতো শুধু, তোরপর পুবলজশর কোজে ধরো পজর 
মিজলও ম জে বতন মোস, েয় মোস এর িনয মিশ কজয়কিোর। 
মিল মথজক মিবরজয় প্রজতযকিোরই আরও মিবশ দবসয হজয় উজেবেল, 
কোরি মসখোজন আরও প্রজফশনোল বক্রবমনোলজদর সোজথ মথজক মথজক 
আরও বনখঁুত বক্রবমনোল হওয়োর প্রবশক্ষি বনজয়জে। এিোজি কজলি 
মশষ হিোর পর মর্ো  বদজলো রোিনীবতজত। তজি ওর রোিনীবত 
করোর ধরন বেল বিন্ন রকম। সোধোরিত মোনুষ রোিনীবত করজল 
পদ পোওয়োর িনয মলজ  থোজক, বকন্তু রুদ্র মকোজনো বদন ক্ষমতোয় 
আসজত চোয়বন। ওর কথো হজলো মূল মফোকোজস থোকজল সিসময় 
িিোিবদবহ করজত হয়, আর মসটো ওর একদমই পেন্দ নয়। রুদ্র 
বেল মনতোজদর বপ্রয়পোত্র, আর রোিনীবতর েত্রেোয়োয় মস শুরু কজর 
বদজয়বেজলো তোর বিবিন্ন ধরজনর অপরোধ মূলক কোি কমি। ধীজর 
ধীজর মস হজয় উেজত লো জলো অন্ধকোর ি জতর রোিো। আর তোর 
কোজি মর্ িোধো হজয় দোঁ োয় তোজক রোস্তো মথজক সবরজয় বদজত এক 
মূহুতি িোজিবন রুদ্র। 

র্খন রুদ্র তোর কোজলো ধোন্দোর সজিিোত্তম স্থোজন। এটো তখনকোর 
কথো, একবদন সকোল মিলো  ুম মথজক উজে রুদ্র খিজরর কো ি 
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হোজত বনজয় মদজখ প্রথম পোতোয় তোর িজ ো একটো েবি েোপোজনো। 
েবির উপর বদজয় ম োটো ম োটো অক্ষজর মলখো 

" সন্ত্রোজসর আর এক নোম রুদ্র " এটো মদজখ পোজয়র রক্ত মোথোয় 
উজে ম ল রুদ্রর। আর বি বি  করজত লো জলো এজতো িজ ো সোহস 
আমোর নোজম এই িোজি খিজরর কো জি মেজপজে। সোজথ সোজথ 
মলোক লোব জয় বদল, এই খিজরর কো ি মকোথোয় েোপোজনো হয়, আর 
এই খির মকোন সোংিোবদক বদজয়জে মখোঁি বনজয় আজসো। আর ওরো 
বিজ্ঞোসো করজল িলজি মর্ রুদ্রর সম্পজকি মতোমোর কোজে গুরুত্বপূিি 
তথয আজে, মর্টো আবম িজয় এজতো বদন িলজত পোবর বন। 

বিজকজলর মজধযই খির পোওয়ো ম ল, মর্ পবত্রকো অবফজসর মকোজনো 
মদোষ মনই। তোরো েোপজত চোয়বন, বকন্তু ঐ সোংিোবদক িজলজেন মর্ 
তোর কোজে আরও অজনক প্রমোি আজে মসই বিবত্তজত তোরো 
মেজপজে। রুদ্র এগুজলো শুজন আরও রোজ   ি ি করজত লো জলো, 
আর িলজলো হোরোমিোদোর বেকোনো মদ আমোজক, কোল সকোজল র্োজত 
ওর মৃতুযর খিরটো ঐ পবত্রকোজতই েোপো হয় তোর িযিস্থো কজর 
আসবে। িজল তোর দুিন বশষয-মক বনজয় চজল ম ল িোয় ো মজতো। 
বফরজলো প্রোয় রোত িোজরোটো নো োদ, এজস স্নোন মসজর মখজয় মদজয় 
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 ুবমজয় প জলো। পরবদন সকোজল খিজরর কো ি হোজত বনজয় 
মদখজলন বশজরোনোম 

" একবট বনখঁুত খুন "। 

আিজক প্রোয় কুব  িের পোর হজয় ম জে। অজনক বকেুই িদজল 
ম জে। রুদ্রর মসই রজক্তর  রম আর মনই, তিুও তোজক মদজখ 
অজনজকই িয় পোয়। এখজনো থোনোয় ম জল মচয়োর মেজ  মদয় 
বডউবট অবফসোর। বকন্তু তিুও সোমনোসোমবন নো িলজলও বপে বপজে 
তোর শত্রুর মর্ অিোি মনই, মসকথো রুদ্র বনজিও িোজন। কোরি 
র্খন তোর তোিো রক্ত বেল তখন বক আর মস কম দোবপজয় 
মিব জয়জে! তোেো ো িতিমোজন এলোকোয় মর্ সমস্ত মোস্তোন  বিজয়জে 
তোরোও বেকেোক মোথো চো ো বদজয় উেজত পোরজে নো।এর মজধযই 
একবদন এলোকোর নতুন মোস্তোন বমেুন তোর মেজল-পুজলজদর বনজয় 
রুদ্র কোকোর মদোকোজন বমবে মখজত ব জয় বক একটো িচসো মিঁজধজে। 
মসখোজন রুদ্র মিশ কজয়কটো কথোও িজলজে বমেুন মক, মর্ তুই মর্ 
কোি করবেস আবম মস কোি মতোর িজন্মর আজ  মথজকই কজর 
আসবে আমোর সোজথ লো জত আবসস নো।এই কথো শুজন বমেুজনর 
মোথো চো ো বদজয় উেজলো। হোিোজরো মহোক এখন বমেুজনর তোিো রক্ত 
িজল কথো। মসও রোজ   ি ি করজত করজত িজল এজসজে িুজ ো 
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তুই মোস্তোন বেবল, আর আবম আবে মজন রোবখস কথোটো। মদজখ মনি 
িুেবল, মদজখ মনি। 

আি প্রোয় বতন বদন মকজট ম জলো মসই িচসোর বমেুন এখজনো মদজখ 
মনয়বন রুদ্র মক। সব্বোই মতো মিজিবেল বমেুন মর্ রকম একগঁুজয় 
মেজল হয়জতোিো আিজক রোজতই িুজ োর মশষ রোত। বকন্তু বমেুন 
একগঁুজয় হজলও িীষি চতুর ও চোলোক। মস বনজি মকোজনো বদন 
কোর কলোট পর্িত ধজর বন, মস মলোক বদজয় সমস্ত কোি কজর। 
বমেুন দুজটো মেজল মক লোব জয় বদজয়জে রুদ্রর বপেজন, র্খন রুদ্র 
মদোকোন মথজক িোব  বফরজি তখন বপেন মথজক েুবর বদজয় একটো 
মখোঁচোই র্জথে। বমেুন িহুবদন মথজকই রুদ্রর মকসটো খোলোস করজত 
চোবচ্ছজলো, কোরি রুদ্র তোর মিশ কজয়কটো কোজি িোধো হজয় 
দোঁব জয়জে, তোই। বমবের মদোকোজন িচসো করো মতো পবরকল্পনোর 
একটো অংশ মোত্র। সিবকেুই পবরকল্পনো মোবফক কোি প্রোয় মশজষর 
বদজক, এখন শুধু িবডটো মফজল বদজলই হয়। অয়ন-চয়ন দু'িোই 
বমজল িুজ োর িবডটো টোনজে িঙ্গজলর বদজক। অয়ন-চয়ন দুিন 
িমি িোই। আি মথজক প্রোয় কুব  িের আজ  রুদ্র মর্ সোংিোবদক 
মক মমজরবেল তোর নোজম পবত্রকোয় খির মেজপজে িজল, এই অয়ন-
চয়ন তখন মোত্র পোঁচ িেজরর বশশু, তোর পোঁচ-েয় িেজরর মজধয 
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অয়ন-চয়জনর মো ও মোরো র্োয়। িোপ-মো মরো মেজল দুজটোজক বমেুনই 
আশ্রয় মদয় তোর িোব জত, তখন মথজকই তোরো এখোজন থোজক 
এখোজনই কোি কজর। আর তোজদর এই কোজি আসোর িনযও দোয়ী 
এই রুদ্রই মর্ আি বনজিই তোর অপকজমির হোজত বশকোর হজয় 
ম ল। হেোৎ চয়ন িজল উেজলো দোদো িুজ োজক এখোজনই মফজল বদজয় 
র্োই, রোত িো জল কুকুর মশয়োজলই মখজয় মফলজি। অয়ন িজল 
উেজলো নো িোই এখোজন মফলো র্োজি নো, তোহজল সকোজল উজেই 
মোনুষ মদজখ মফলজি। চয়ন মিোর বদজয় িলজত লো জলো দোদো মকউ 
মদখজি নো, এখোজনই মরজখ মদ নো তুই, িলজত িলজতই িবডটো 
মেজ  বদজলো চয়ন। আর তখনই দূজরর মসবিদ মথজক আিোজনর 
ধ্ববন মিজস আসজত লো জলো " আল্লোহু আকিোর..."। তোরপর দুই 
িোই বকেুক্ষি িোিনো বচতো কজর িবডটো ওখোজন মফজল বদজয়ই 
তো োতোব  িোব  চজল এজলো, তোরো এটোও িোনজতো নো মর্ তোজদর 
িোিোর খুজনর িদলো বনজত র্োয়বন,তোরোও ম জে খুন করজতই। বকন্তু 
প্রকৃবত খুিই বিষ্ময়কর। 
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আমোজদর ওজয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন 
বদজত মর্ো োজর্ো  করুন। বিবিট করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইট www.netphoring.com এ... 

 

 

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

 

 

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

 

http://www.netphoring.com/
mailto:netphoring@gmail.com
http://www.netphoring.com/
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মো এজসো আিোর 

পবল ম োষোল চক্রিতিী 
 

পো োর েোকুর দোলোজন িরি ডোলো বনজয় িী  িো জে পো োর  ৃহ 
িধূজদর। মরকোবিজত, মপ্লজট, পুজিোর থোলোয়... মর্ মর্মন মপজরজে, 
মোজক িরি করজত বসদুঁর, বমবে, পোন বনজয় উপবস্থত। এই চোর 
পোঁচ বদন কত শহ শচ, উৎসি, আনন্দ আর মিোর মজধয বদজয় 
কোটল, সকল দুঃখ কে িুজল।  

আি বিিয়ো দশমী। মোজক বিদোয় মিলোয় একটু িরি করজত মনটো 
হু হু কজর ওজে। লোল পোজ র শোব  পজর সিোই এজসজে মন্ডজপ। 
একিন একিন কজর পো োর মিৌরো মোজক বসঁদুর পবরজয় বদজচ্ছ । 
মোজয়র মুজখ বমবে খোইজয় বদজয়, পোন েুঁইজয় বদজচ্ছ দু িবত নোবশনীর 
 োজল। মকউ আিোর মোজয়র রোঙো পোজয় হোত মেবকজয় আশীিিোদ 
বনজত চোইজে সোরো িেজরর সুখ ও সমৃবদ্ধর।  

তোরপর এজক অপজরর বসবঁথ মত বসঁদুর মদওয়োর পোলো। মুজখ,  োজল 
বসঁদুজর মোখোমোবখ হজয় র্োজচ্ছ এজক এজক সিোর। অপূিি বসঁদুর 
মখলোয় মমজতজে মবহলোরো।  
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দূর মথজক দোবঁ জয় মদখজে চোঁপো। একটো মেোট্ট বডজশ মসও এজনজে 
মো মক বিিয়োর িরজির উপকরি... একটো সজন্দশ, একটো নতুন 
বসঁদুর মকৌজটো, ধোন, দুিিো... আর বনজির বসদুঁর মকৌজটোটো, অবত 
র্জে।  

বকন্তু মস নীচু িোত। অজনযর িোব জত কোি কজর, কোয় মিশ এ 
বদন গুিরোন হয় তোর। মো মক বক মস েুঁজত পোরজি ? 

মণ্ডজপর বকেু দূজর চোঁপো পোজয় পোজয় এজস দোঁব জয় আজে... মদখজে 
সিোই দোমী দোমী লোল পোজ র শোব  পজরজে... ধনীর িোব র মমজয়, 
মিৌরো, মধযবিত্ত পবরিোজরর, অিস্থোপন্ন  জরর িউ অজনজকই। বক 
সুন্দর ওরো বসঁদুর মখলজে। খুি ইচ্ছো কজর চোঁপোর ওজদর সজঙ্গ লোল 
বসঁদুর মখলোজত মোতজত। বকন্তু ওজক ওরো পুজিোর দোলোজন উেজত 
মদজি ? সোত পোচঁ িোিজে মস। নো বফজর র্োই। শুধু শুধু এলোম। 
এখোজন আমোর ম োকোর অনুমবত মনই। ওই মর্ পুজরোবহত মশোই। 
আমোজক মদখজত মপজলই েুজট এজস র্ো নয় তোই িজল তোব জয় 
মদজি। নোনো রকম িোিজে মস।  

প জন স্বোমীর মদওয়ো লোল রজঙর েোপো শোব টো।  ত িেজরর 
শোব টো র্ে কজর চোঁপো মরজখ বদজয়জে। আি পজর এজসজে।  

চজলই র্োবচ্ছল চোপঁো। বিফল মজনোরথ হজয় মশজষ।  
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হেোৎ পুজরোবহত মশোই এর িউ তোজক কোজে ডোকল হোত মনজ । 
পো োর অজনক  িয মোনয িযবক্ত মসখোজন উপবস্থত। বশউবল মিৌবদ 
মক পো োর সিোই খুি মোজন। িয়স্ক মবহলো বতবন। সর্ম্োন কজর 
সিোই। পুজিোর আজয়োিজন তোর িূবমকো প্রধোন।  

চোঁপো িজয় িজয় বশউবল মিৌবদর কোজে এজস দো ঁোয়। মোথো বনচু 
কজর। তোর হোজত িরজির সোমগ্রী মদজখ বশউবল মিৌবদ মুজখ 
এক োল হোবস বনজয় িলল... মোজক িরি করজত এজসবেস চোঁপো... 
মস মতো আনজন্দর কথো। িরি নো কজর বফজর র্োস নো... মো অসন্তুে 
হজিন। মোজয়র কোজে নীচু িোত, উঁচু িোত িজল বক বকেু আজে। 
তুই আয় আমোর সোজথ। দেখি দ োকে দে বোধো দেয় আজ... 

চোঁপো মচোজখ িল বনজয় হোসজত হোসজত িলল... মো মতোমোজক সুজখ 
রোখুক মিৌবদ... মণ্ডজপ পো বদজয় খুি খুবশ মস। 
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মূবতি 

স্বপন কুমোর রোয় 

 
এক থোলো  রম িোত মদ - 

িহুবদন হজলো মেজলটো মর্ মপট পুজ  মখজত বদজত পোবরবন 

ম ল সজনও িজলবে এবক কথো ! 

আি তোর তোর চজল র্োিোর এক িের 

মস আর মকোনবদনও বফরজি নো 

এক থোলো  রম িোত বদজত পোবরবন- মর - 

 

মতোর মতো অজনক  য়নো, 

ধোর মদ নো - 

মমজয়টো িোয়নো ধরজে কোঁজচর চুব  নো মপজল এিোর দশমীজত িোব  
বফরজি নো 

নিমীর রোত মপোহোজল সি বদজয় মদি- বচতো কবরস নো 
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ওহ ! িুজল ম বে একটো কথো 

মমজয়টো িজ ো হজয়জে অসুরটোর চুজলর মুবে েোব স নো 

পোরজল তুই বসংহটোজক িজল বদস 

এখন বদন দুপুজর  ুজর মি োয় মোংসোশী হোয়নো 

 

মতোর মতো আিোর মজন থোজক নো 

মদজখও মদবখস নো - 

মচোর ডোকোজত িজর ম জে ধরজত পোবরস নো 

মমজয়টো আর িোব  বফরজলো নো - 

বফরজলো নো- বফরজলো নো। 

 

 

বপ্রয় পোেক আমোজদর িোনোন আপনোর মতোমত 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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মহোমুজখির সমর 

মরোনক িযোনোিিী                                 
 
ময়দোন প্রস্তুত, আ োেোর দল উপবস্থত হজয়জে সজহোদর বনজয় 
খোওয়ো দোওয়ো মসজর কুচকোওয়োজি মত্ত স্বোিোবিক উবিদ 
সিুি সোর িো ত,উপিোজস মিশ বকেু সিুি। 
 
কোঁসোর থোলো িোবিজয় রু্দ্ধ শুরু হজলো,িৃক্ষরো ওজদর মনতো 
মক্রসজকোগ্রোফ বনজয় মোপো হজচ্ছ সিোর হৃদস্পন্দন, 
গুল্মরো পুবের মটোটো িবতি করজে শকবশক িল ও সূর্িোজলোজকর গুবল 
বদজয়। 
 
সিুি বনজিজদর ওপর েব জয় বনজচ্ছ মপবস্টসোইড, 
হোবিিসোইড েুঁজ  মোরজে আ োেোর বদজক! 
আ োেোর িৃবদ্ধর সজঙ্গ এঁজট উেজত পোরজেনো, ওরো মতো রোক্ষজসর 
িংশধর। 
 
িজডো মিবশ মমোচন টোন, শুবকজয় ম জে সিুি 
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শ্বসনবক্রয়ো চলজে দ্রুত,সংজেজষর মতোননজকয মিোজরোবফল িজ োই 
অিুে 
িুবদ্ধ ও িৃবদ্ধর এই বিিোজদ র ইজি কোরো অমর; 
আিীিন বক চজলই র্োজি মহোমুজখির সমর। 
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হুমোয়ূন কিীর 

 

ধজমির মনশো, রোিনীবতর মনশো আর সুজখ িোঁচোর মনশোয় 

িুঁদ হজয় আবে, িুেজতও পোবর নো পোব  বদজয়বে ফুজটো মনৌকোয়! 

শত অপমোন আি  ো সজয় ম জে সর্ম্োজন িোঁচোর মনশোয় 

মোথো নত কজরবে, প্রবতিোদ িুজলবে... িুজলবে আি ল োই৷ 

মরজির িজয় মরোি দু-মিলো মবর, িুজলবে মোনিতো 

িশযতো স্বীকোর কজরবে িনু্দজকর নজল,িিোয় মরজখ মমবক'                                                                          
স্বোধীনতো৷ 

সুিোষ-কু্ষবদরোম নোবক রূপকথোর নোয়ক রজয়জে ইবতহোজসর'                                                                                
পোতোয় 

আমোজদরই মজতো তোরো রজক্ত-মোংজস   ো মস কথো আি িুজল                                                                              
র্োই৷ 

আমরো মতো সি মমরুদন্ডহীন... মোথো মখজয়বে লর্জ্োর 
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চুপচোপ মদবখ পজথ- োজট  অনযোয়  টজত হোিোর হোিোর... 

চুপ থোবক মমোরো প্রোজির িজয় অথিো অপমোজনর 

বকল মখজয় বকল হিম কবর মিিোক... মদোহোই বদই সর্ম্োজনর! 

িীিনটো বদন বদন কজর তুজলবে ডোস্টবিন, মস কথো মতো িোবি নো 

মোথো মতোল... শুধু একিোর িল.... এসি সইি নো! 

সইি নো আর, ল জত হজি, ল োইটো মতোমোর আমোর 

মিি নো িজস, আসজি মর্ রক্ষো করজত মকোন অিতোর৷ 

িোজ োজর িোই... িো োও বনজিজক... ে  মতোল মিোরদোর 

'ফয়সোলো আি আবমই করি'... বনজিজক কর অঙ্গীকোর৷ 

মোনুষজতো িোই মরনশীল... িোঁচি নো মকউ বচরবদন, 

মরোর আজ  কজর র্োও বনজিজক এিোজরর তজর স্বোধীন! 

িজলো, মৃতুযজক আবম পোি নো িয়... িয় পোি নো আ োমীজক 

 রজক্ত মলজখ র্োি আমোর পবরচয়,পৃবথিী িোনুক আবম মক? 

মরজনর পর হোবরজয় র্োি?... এ িীিন আমোর হজত পোজর নো... 

তোই মরোর আজ  সোবরজয় মদি ক্ষত মুজে সমোজির র্ন্ত্রনো৷৷ 
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চনরজিবত 

অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি) 

 

চলবে একো আবম 

সোজথ মকউ মনই, 

মচোখিরো আকোশ 

মুজেোিরো মোবট; 

এরো আমোর সোথী। 

চলজে পোজশ বকেু 

েোয়ো-েোয়ো মোনুষ... 

আশো-বনরোশোর, 

সুখ-দুঃজখর 

ডোবল রোবশ রোবশ । 

ওপজর আধফোবল চোঁদ; 

িলজে ও: 'চলজত থোজকো িনু্ধ', 
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রোস্তোও মতোমোর বমতো। 

লক্ষয অিোনো থোকুক, 

সজঙ্গ মতোমোর আবে...।। 

আবম মোনবিকতো িলবে... 
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বনিুপ িোজলোিোসো 

বনবকতো মুখোর্জ্িী(নীহোবরকো) 

 

র্বদ কখজনো আমোয় মেজ  র্োও তুবম,  

মতোমোয় ধরজিো নো। 

র্বদ কখজনো আমোয় মফজল র্োও তুবম,  

আবম উেজিো নো। 

র্বদ কখন আমোয় কে দোও,  

আবম কোদঁজিো নো। 

আিোর র্বদ কখজনো িজলো...  

আমোয় তুবম িোজলোিোজসো নো,  

মিজিোনো বকেু, মতোমোয় আবম িোিোজিো নো,  

মনটো র্বদ মিজঙ দোও তুবম,  

আবম আর   জিো নো। 

কোরি...  
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র্বদ কখজনো, মকোজনো বনিুপ িোজলোিোসো,  

আিোর এমনটো কজর।। 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 
 

১. বিনো মিদং বিনো  ীতোং বিনো রোমোয়িীং কথোম্ । 

বিনো কবিং কোলীদোসং িোরতং িোরতং নবহ ।। 

অথিোৎ - 

মিদজক, ীতোজক,রোমোয়িী কথোজক এিং কোবলদোসজক েো ো িোরত 
িোরতই নয়। 

২.  জন্ধন হীনং সুমনং ন মশোিজত,দনতবিিহীনং িদনং ন িোবত । 

সজত যন হীনং িচনং ন দীপ যজত,পুজি যন হীনঃ পুরুজষো ি ন যঃ ।। 

অথিোৎ - 

 ন্ধ েো ো ফুল মশোিো পোয় নো,দোঁত েো ো মুখ সিো পোয় নো। সতয 
েো ো িচন সিো মপ নো আর পূিয কোর্ি েো ো মোনুষ (জেোজক পুরুষ 
পদবট মোনুষ অজথি প্রজর্োিয) সিো পোয় নো। 
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মনট ফব ং এর ব্লজ  মলখো মপোস্ট করজত মমইল করুন  

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

 

**পরমোিু কবিতোর বিিোজ  র্বদ বনজির মলখোও 
মদখজত চোন, তজি দুই/চোর লোইজনর অতঃবমল 

কবিতো পোেোন। 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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রোন্নো-িোন্নো- 

বচঁজ র মপোলোও 

বরয়ো রোয় 
 

উপকরি- বচঁজ  ১িোউল, আলু ৬বট, ম পঁয়োি ৪বট, কোচঁো মবরচ ৩বট, 
 োির ৪বট,  টজমজটো ৪বট, ব  ২চোমচ, লিি ও হলুজদর গুজ ো 
পবরমোি মজতো, ১চোমচ বচবন, পবরমোি অনুর্োয়ী মতল, কোিুিোদোম ও 
বকসবমস, পবরমোি অনুর্োয়ী, ফুল কবপ পবরমোি মজতো। 

 

প্রিোলী- সিোর প্রথজম ব চঁজ  গুজলোজক িল বদজয় বিবিজয় বনজত 
হজি। তোরপর ক ঁোইজত মতল বদজয় মপঁয়োি ও কোঁচো লঙ্কো গুবলজক 
ম িঁজি বনজয় তোর সোজথ আলু,  োঁির, ফুলকবপ, টজমজটো গুবলজক 
অল্প িল বদজয় মসদ্ধ কজর বনজয় তোর সোজথ বিবিজয় রোখো বচঁজ  
গুজলোজক বদজয় বদজত হজি। এরপর সিগুজলোজক একসোজথ মিজি 
বনজয় মশজষ পবরমোি মজতো কোিুিোদোম, বকসবমস, ব  ও বচবন বদজয় 
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নোবমজয় বনজলই পবরজিশজনর িনয শতবর হজয় র্োজি ব চঁজ র 
মপোলোও। 
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বনজির  োতক 

িিিবিৎ িমিন 
 

নদী র্খন মর্ৌিনিতী 

তীর েুঁজয়জে মন, 

হৃদয় িোজঙ্গ, ম উ উজেজে, 

িযোকুল মোবের মন । 

 

ম োলোপ  োজে একটো কুবঁ  

মর্ই মমজলজে ডোনো, 

হোিোর রকম প্রিোপবত 

বদজচ্ছ কজতো হোনো। 

 

প বশবন আি চতুদিশী 

মনটো আমোর চোতক, 
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ম োপন মপ্রজমর অনল িৃবদ্ধ 

বনজিই বনজির  োতক। 

 

অনথ মপ্রজম ডুজিই মবর 

বরজলশন খোয় মধোকো, 

িৃবে পজ  টোপুর টুপুর 

মপ্রবমকরো বক মিোকো ! 
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আখতোবর খোতুন 

সোরো িের অজপক্ষোর পজর "মো দু িো" তুবম বফবরয়ো আবসয়োে, 

আমোয় বদও মতোমোর চরজি েোঁই। 

ধন সম্পজদ িৃবদ্ধ কবরও মর্ন সোরো িের দুজধ িোজত খোয়। 

"মো দু িো"িোঁকো মেোঁজট হোবসয়ো কবহল দূর হ মিয়োদি, 

রক্ত মোংজসর মোজক রোজতর অন্ধকোজর বস্টশজন মফবলয়ো আবসয়ো 
মোবটর মূবতির চরজি েোইঁ চোস!! 

এখজনো সময় আজে িীিত মোজয়র চরজি ফুল বদয়ো বফরোজয় বনজয় 
আয়!! 

মতোর িীিত মোজক মদবখয়ো হয়জতো মকোন এক কোবর র মোবট বদয়ো 
 ব য়ো বেল আমোজক "মূবতি" রূজপ!! 

িৎস মতোর মোজয়র িুজক মোথো রোবখয়ো হৃদজয়র িোিনো শুবনয়ো 
আয়,প্রবত মুহূজতি বক্ষি সুজর িোবিয়ো উবেজে অিয় অিয় অিয়!! 
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মহ "ি িোন" আমোর অিয়জক িোজলো মরজখো দুজধ িোজত মরজখো!! 

"িন্মদোত্রী" মোজক পজথ লুটোজয় আমোর  চরজি ফুল বদয়ো স্ব ি মপজত 
চোস, স্ব িজতো দূজর থোক নরজকও মতোর েোইঁ নোই!! 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১২ 

মমৌসুমী দত্ত 

মর্বদজকই চোই মদবখ শুধু িোই মুজখোজশরই মুখ,  

িোরিোরই তোই মোনুষ বচনজত হজয় র্োয় িুল। 

মুজখোশ পজ বে আবমও মতো কত শত, 

কখজনো িো , কখজনো বসংহ,কখজনো হোবতর মত। 

লম্ফ বদজয় িয় মদবখজয় বদজয়বে কত েুট, 

মকউ ধজরবন মকোন বকেুজতই অনযরকম খঁুত। 

এখন মদবখ মোনুষ মকমন মুজখোশ প জে মুজখ 

অনুিূবতরো হজচ্ছ ক্ষত, থোকজে নো মকউ সুজখ। 

মুজখোশধোরী মোনুষরো সি িোজলোিোসোর েজল, 

সহি সরল মোনুষগুজলোর মন বনজয়জে মকজ । 

অবিনয়টো িোজলোই কজর মন পোিোর তজর,  

স্বোথিগুজলো পূজরোন হজল মুখ  ুবরজয় চজল। 
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এমন কত মুজখোশধোরী  ুরজে আজস পোজশ, 

সময় এজল একটোজনজত খুজলই মদি মশজষ। 

িয় কবরনো সবতযজক িোই,িয় কবরনো মমোজট 

সুজর্ো  িুজে মুজখোশখোনো খুলজিো সিোর মোজে।
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পবল ম োষ 

 
এজসবে বপ্রয় 

অজনক দূর হজত 

এই শত স্বপ্ন আসো বনজয় 

মতোমোজক িজয়র মোলো 

পরোজিো িজল 

আপন মজন। 

 

আবম বক বপ্রয় 

িুলজত পোবর 

তোই মতো এমনই সুর িোজি 

দূর আ মজন। 
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িোবন নো বপ্রয় 

মতোমোর ঐ মধুর িোতিোয় 

বক আজে পরশ পোথর 

কজিির ধ্ববনজত িোজি 

শোবতর এক আশ্রয়িোনী। 

 

কিু বপ্রয় শুধু মতোমোর িনয 

এজসবে িহু দূর হজত 

এই ন িয আবম 

মতোমোরই িোজলোিোসো।
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অবমতোি মনু 

তৃবষত এ রুক্ষ িক্ষোকোজশ, 

সুরমুচ্ছিিোয় িোজ  শম্পো। 

শোখো প্রশোখোয় সুর তোল লয় েন্দ, 

মীজ র পরজশ মধুেন্দো। 

স্পশি সুজরর শব্দ মদোলোর নৃজতয, 

সুরবিত মপ্রম িোজ । 

সমুদ্র তরজঙ্গ িোজস বমশ্র রোব নী সুর, 

নীলোকোজশ েবি আঁজক। 

রোব নীর সুর িোতোস মদোলোয়, 

মপ্রম মডোজর মমোজর িোঁজধ।
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সঞ্জয় সরকোর 

বদজনর মশজষ একরোশ িযথিতো বনজয়  জর মফরো, 

 িোত মচোজখ অসফল  ুম 

 স্বপ্ন পূরজির পূরজির তোব জদ আিোর েুজট র্োওয়ো। 

 অবিধোজন হোর শব্দবট মনই  

আজে শুধু আত্মপ্রতযয়, 

অিোনো পজথ পোওয়োর আশোয় কত উঁচু বনচু মোব জয় র্োওয়ো  

িোজকর রহসয মিদ কজর অধরো স্বজপ্নর মখোঁজি শুধু পথ চলো।
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লিবিতো দোশগুপ্ত 
 

িহুরুপী মতোসিো রূপ িদজলজে িোরংিোর... 

কখনও ফুজলজফঁজপ  িিিতী িষিোয়, 

আিোর কখনও মতোমোর আমোর 

প্রবত অনুিূবতর মজতো খরো  

মদখো বদজয়জে প্রবত শীজত... 

মতোসিোটো আিও আজে... 

মসই ইট-িোবল-কংবক্রজটর মসতুটোও আিও আজে... 

র্ো হয়জতো সোক্ষী রজয়জে  

মতোমোর আমোর শীজতর রোজত িোজে ধজর  

শহর েোব জয় হোবরজয় র্োওয়োর... 

িদজল ম জে সময়... মিজঙ পজরজে মতোমোর আমোর মর্  

"আমোজদর" এক অনুিূবতর মসতু বেল... 
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শুধু রজয় ম জে কংবক্রট এর মর্ মতোসিোজসতুটো বেল... 

র্ো সোক্ষী বেল মতোমোর-আমোর িো কখনও "আমোজদর"... 
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কুশল চক্রিতিী 
 

অজপক্ষোটো আি স্বল্প হজলই পোরজতো 

নো হয় পজথর ধোজর হোবরজয় মর্ত বিজকল 

ডোয়বরর পোতোয় দু-এক আঁচ  কোটজতো 

 োজনর মশজষ িোদ থোকজতো নো হয় মোইজকল 

 

সজন্ধয নোমোর ওই বচহ্ন  োজয় মোখতোম 

আর েজন্দ মতোমোর হোবরজয় মর্তোম আবম 

মকন হেোৎ কজরই স্বপ্ন মর্ ডোক বদল 

আি একলো আবম হোবরজয় ম জল তুবম 
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রিতিী 
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শতরুপো ম োষোল িট্টোচোর্ি
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বনজিদজন- মমৌসুবম ম োষ 

 

কযোকটোস 
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পোেজকর মতোমত মনপজথয- 
 

বক কজর িোনোজিন আপনোর মতোমত, মকমন লো জে মনট ফব ং, 
আরও বক বিিো  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 অবিজর্ো ও। 

পোজয় পোজয় ১১২ সংখযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনট 
ফব ং-এর। মকমন লো জে আমোজদর প্রবতবট সংখযো িোনোজত 
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ থোকুন। 

 

 

 

 

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

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

 

Whats app এ েবি পোেোজল ডক ফরমযোজট পোেোজিন। 

Whats app No- 7501403002 
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 ওরো চোষ কজর আনজন্দ... 

Camera-man of the week 

প্রজসনবিৎ মদিনোথ 
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পুনি 
প্রবতিোরই নতুন চমক বনজয় আসজি মনটফব ং মসই কথো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর তোই প্রশংসো, 
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মতিয সিই িোনোজত পোজরন 
বনববিধোয়। ে ো, কবিতো, অিু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, েবি ইতযোবদ 
পোবেজয় 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

