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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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- লোরোন িোউরী, পবল ম োষ, হোবফিুর রহমোন, কুশল 
চক্রির্িী, নোবহদো, সমীরুবিন সরকোর, মসৌরি দত্ত, মদিবিৎ রোয়, 
মুস্তোফো বমঞো, বরয়ো রোয়, হুমোয়ূন কিীর, পোর্ি মদ, অয়ন চযোট্টোিিী, 
অমিতাভ িনু, নীতা কমি িুখামজি, গ ালাি রসুল, অবিবমত্র (ডঃ 
সোয়ন িট্টোচোর্ি), শুিদীপ সূত্রধর, ঐশী মদি, বপয়ো রোয় এিং আজরো 
অজনজক। 

ধ্রুপদ চক্রির্িী, শুভ্রমজৎ সাহা, বিয়োউল হক। 
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ফব ং কর্ো 
 

আি লক্ষ্মী পুিো, দুর্িো পুিো মশষ হজর্ নো হজর্ই আিোর একবি 
নরু্ন উৎসজির পরশ বনজয় আজস লক্ষ্মী পুিো। প্রবর্ িছরই দুর্িো 
পুিোর মরশ ধজরই মকজি র্োয় লক্ষ্মী পুিোও। দুর িাৎসি গেরে প্রথি 
পূমণিিা মতমথরত এই পূজা হর়ে থারক। িযাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার 
িধ্য মদর়ে মিমভন্ন িঠ, িমির ছাডাও মহিু পমরিাররর প্রমতমি ঘরর 
ঘরর আজ অনুমিত হরি গকাজা রী লক্ষ্মীপূজা। গদিী লক্ষ্মী মিভূজা। 
মতমন মিষু্ণর পত্নী, ছ়েমি মিরেে গুরণর গদিী, িাহন গপেঁচা। 
লক্ষ্মীপূজা, গকাজা রী লক্ষ্মী পূজা নারিও পমরমচত। গকাজা রী 
েব্দমি এরসরছ ‘গকা জা মত' গথরক। এর অথি 'গক গজর  আরছা?’ 
শুধু্ ধ্নই ন়ে, গদিী লক্ষ্মী আরও মিমভন্ন প্রকার সম্পদ প্রদান 
কররন। মতমন খযামত, জ্ঞান, সাহস ও েমি, জ়ে, সুসন্তান, িীরত্ব, 
স্বণি, অনযানয রত্নরামজ, েসয, সুখ, িুমি, গসৌির্ি, উচ্চাো, 
উচ্চভািনা, ননমতকতা, সুস্বাস্থ্য ও দীঘিজীিন গদন। গনি ফমডিং এর 
গলখক-গলমখকা ও পাঠক-পামঠকারদর জানাই লক্ষ্মী পুজার 
শুরভচ্ছা। 
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িোজর্র র্ল্পর্োর্োয় 
লোরোন িোউরী 

 
আজিোল র্োজিোল র্ল্প িজলই, বিজদ মপজিই,  

মো-মর্ো মো আমোয়,  ুম পোবরজয় বদবল! 

বনবশর বশবশর শযোও ো র্োজছর পোর্োয়,  

শুনশোন কোাঁজদ একো, মমজর্ র্জল্পজর্ বনবরবিবল।  

িূর্-িূর্নীগুজলোর মর্ো বিকি হোবস,  

অিুজের রে চুজষ,  ো  মিকোজর্ই আজস। 

এ র্ল্পই মরোি বদনই মকন মোজর্ো রু্বম িজলো, 

িোর্ মদ মো আমোয়, িূজর্রো মকিলই হোজস।  

শোাঁকচুন্নী িূর্ মপত্নী কু্ষধোর  জরই আজস। 

র্রীজির  জর িূর্ মপত্নী র্ল্পর্োর্োয় িোাঁজচ। 
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আনন্দ 

পবল ম োষ 

 

আষোজের প্রিল নিীন আনজন্দ । 

র্োনিোবন বপ্রয় র্োাঁবর্লোম মমোর ছজন্দ । 

বদল র্োজর িনিীবর্ 

মকোবকজলর কলর্ীবর্ 

িজর বদল মমোর বিশ্বিুিন 

িকুজলর র্জে । 

চোবরবদজক িজয় চজল 

মোধিীর মধুময় মহোমন্ত্র 

নদীজর্ মোবি বিঠো িোজয় 

র্রিী পজর 

রজে রজে রোেোজলো এবত্রিুিন 

িোনীমম বনল রু্জল 
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পলোজশর কবলগুবল 

মিাঁজধ বদল মমোর হৃদজয়র 

মবিিজে । 
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আমরো িহুবদন কোাঁবদ নো 

হোবফিুর রহমোন 

 

আমরো িহুবদন কোাঁবদ নো 

মসবদন সুনীজলর িোিো আত্মহর্যো কজরজছ 

সুনীলজক কোাঁদজর্ মদবিবন মসবদনও 

ছবলমুবিজরর মছোি মছজলজক ওরো বপবিজয় মমজরজছ 

ছবলমুবি হোবস মুজি দোাঁব জয়জছ িোনোয়োর প্রর্ম সোবরজর্। 

 

আমোজদর িোব   জর আগুন লোবর্জয় বদজয়জছ মসবদন 

আমরো মচোজি মুজি মমজি বনজয়বছ ছোই কোবল। 

র্িুও আমোজদর ওরো িুাঁজি মির কজর 

অমোনবিক িোজি চোিুক চোপ োয় অনিরর্, 

আমরো মকউ কোাঁবদবন মসবদনও। 

আমরো িহুবদন কোাঁবদ নো। 
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স্বপ্ন  

কুশল চক্রির্িী 

 
স্বপ্ন মর্ো আবমও মদবি 

স্বপ্ন মদিোর ছজল 

হোিোর আজলোর মোজি শুধু 

আমোর দু’মচোি জ্বজল 

মোজয়র মকোজলই  ুমই মর্ো মিশ 

সেী আমোর পোিো 

আমোর  জর মনই মর্ো এবস 

র্োই বক আবম মিোকো 

মসোনোর চোমচ মনই মর্ো মুজি 

স্বপ্ন দু’মচোি িরো 

ওজদর মর্ আবমও হজিো 

রইজিো নো আর মিোকো 
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িৃবি হজলই িৃবিজিিো 

বকংিো শীজর্ আগুন 

ওজদর মর্ কম্বজল মর্ 

র্োয়নো মমোজদর ফোগুন 

শীজর্র রোজর্ ঠোন্ডো জ্বজর 

স্বপ্ন মদিো িোরি 

বদজনর মিলোয় পজর্ ধুজলোয় 

র্োজকই কবর িরি 

স্বপ্ন মর্ো আবমও মদবি 

স্বপ্ন মদিোর ছজল 

রোমন বকংিো কোলোম হজিো 

এক বচলজর্  জর । 
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বচবঠ 

নোবহদো 

  

নবচজকর্োর "নীলোঞ্জনো" মক বনশ্চয় মজন আজছ, 

িুজক একরোশ স্বপ্ন বনজয় মর্ িুজল পজ বছল 

বসবলং মর্জক একবদন, 

হোবরজয় বর্জয়বছল মৃরু্যর  ুমজ োজর। 

মর্মবন কর্ নীলোঞ্জনো মরোি হোবরজয় র্োয় বিসৃ্মবর্র অেকোজর- 

কোজরো িুজক র্োজক সমিয়সী বকজশোর মপ্রবমজকর সোজর্ িজ ো হজয় 
 র িোাঁধোর স্বপ্ন! 

আমোজদরও স্বপ্ন বছল আমরো দু'িন দু'িজনর সুি, দুঃজির সোবর্ 
হজিো রু্বম আবম বমজল মরোি কর্ স্বপ্ন িুনর্োম, মসসি বকছু এিন 
শুধুই সৃ্মবর্!! 

কোজরো িুজক র্োজক একিো চোকবর মপজয় িোিো মোর মুজি হোবস 
মফোিোজনোর স্বপ্ন, 
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মকউ মছোজিো গ্রোজম িোস কজরও স্বপ্ন মদজি একবদন মসও অসোমোনয 
নোরী হজয় উঠজি, 

মকউ স্বপ্ন সোিোয় রৃ্হিধূ হজয় র্োকজিনো শুধু  

স্বোমীর হোজর্ বনজির মরোির্োর রু্জল মদজি মহজস। 

 

এমবন অজনক স্বপ্ন মরোি মিজে র্োয়-  

শুধুমোত্র মমজয় িজল এিজনো এিোজিই 

কর্ নীলোঞ্জনো মহজর র্োয় হোবরজয় র্োয়। 

 

িোজনো বপ্রয় আবমও একবদন একরোশ সৃ্মবর্ আর মচোজি হোিোর স্বপ্ন 
বনজয় মৃরু্যর  ুমজ োজর হোবরজয় র্োজিো!! 
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নোবিকো - 

বিদযোসোর্জরর িীিনআজলিয 

সমীরুবিন সরকোর 
 

দীপক: আি ২৬ মস মসজেম্বর মহোন মনীষী পবির্ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদযোসোর্র মহোশজয়র িন্মবদন, র্োজক শ্রদ্ধোর সোজর্ স্মরি কবর ও 
সম্মোন িোনোই। 

নোবসরুন: এিো একবিংশ শর্োবি আর রু্ই উনবিংশ শর্োবির 
মনীষী মক স্মরি করবছস। ির্িমোন মক বনজয় মচিো কর। িোরর্ 
চন্দ্রর্োজন অবির্োজন করজছ এইিো িোিোর মচিো কর। 

দীপক: অর্ীর্ বকছু মজন রোিজর্ হয় অর্ীর্ মক মদজিই িো বশক্ষো 
বনজয়ই িবিষযজর্র পোজনর পর্ চলো। উবন একিন স্মরিীয় িরিীয় 
মহোমবনষী র্োই ওনোর মর্ মোনুষ মক স্মরি করবছ। 

নোবসরুন: বক আজিোল র্োজিোল িকবছস? উবন কী এমন কজরজছন 
মর্ র্োাঁজক মজন রোিজর্ হজি? 
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দীপক: আমরো মর্ িোষোয় কর্ো িবল মসই িিিমোলো ওনোরই মলিো 
উবন হজলন মলিো প োর গুরুজদি। 

নোবসরুন:  িিিমোলো মর্ো আজর্ও বছজলো। 

দীপক: নো, এমন সোিোজনো মর্োছোজনো িিিমোলো বছল নো। উবনই প্রর্ম 
িিিপবরচয় প্রর্ম িোর্ প্রকোশ কজরন ১৮৫৫ বিস্টোজি। িোংলো 
িোষোর ির্জর্ র্ো একিো লযোন্ড মোকি। 

নোবসরুন: আমরো মর্ো এিন ও িই পব নো র্ো হজল... 

দীপক: আিও িিিপবরচয় প্রর্ম িোর্ বির্ীয় িোর্ প্রকোবশর্ হজে। 
এিজনো অজনক িোব জর্ বশশুজদর ওই িইগুজলো প োজনো হয়। 

নোবসরুন: প্রর্ম িোর্ বির্ীয় িোর্ মস আিোর কী? 

দীপক: প্রর্ম িোর্ িিিমোলো মশিোর িই। িিি মশিোর পর িিি 
সোবিজয় শি বর্রী, শি সোবিজয় িোকয র্ঠন, এইসি মলিো। 

নোবসরুন:  আর বির্ীয় িোর্? 

দীপক: বির্ীয় িোজর্ রু্েোক্ষর  বর্রী করো। মিজে মিজে পজ । 
এক কর্োয় রু্েোক্ষর মশিোর িই। মসই সোজর্ র্ল্পকোজর নীবর্জিোধ 
নীবর্কর্ো মশিোজনো। 
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নোবসরুন: শুধু িিি পবরচয় দুবি িই এর িনয ওনোজক স্মরি করজর্ 
হজি? 

দীপক: আজর নো নো। এই দুবি িই এর পর কর্োমোলো, মিোজধোদয়  
র্ল্পকোজর মলিো র্ো িীিন র্ঠজন র্জর্ষ্ঠ সোহোর্যকোরী। 

নোবসরুন: আর বকছু িই বলজিজছন নো কী? 

দীপক: হযোাঁ ওগুজলো ছো োও িীিনচবরর্, আিযোনমঞু্জরী, ভ্রোবিবিলোস 
িযোকরি মকৌমুবদ, সীর্োর িনিোস, শকুিলো, মির্োলপঞ্চবিংশবর্ ও 
আজরো অজনক িই বলজিজছন। 

নোবসরুন: বশক্ষো প্রসোজর মকোজনো িযিস্থো কজরবছজলন? 

দীপক: বশক্ষো প্রসোজরর মক্ষজত্র উবন বনজিই একিো মোইল ফলক। 
প্রর্জমই বনি গ্রোজম বনশ বিদযোলয়, িোবলকো বিদযোলয় স্থোপন 
কজরন। ক্রজম ক্রজম ২০০বি মজডল সু্কল, ৩৫ বি িোবলকো বিদযোলয় 
স্থোপন কজরবছজলন। 

নোবসরুন: এিন ওনোর বর্বর মকোজনো বিদযোলয় আজছ? 

দীপক: ওনোর গ্রোম িীরবসংজহ ওনোর মোর নোমোবির্ ির্ির্ী মদিী 
িোবলকো বিদযোলয় ১ম মশ্রবি মর্জক িোজরো ক্লোস অিবধ প োজশোনো 
হয়। বশক্ষো প্রসোজর আজরো অজনক বকছু কজরবছজলন। 
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নোবসরুন: মর্মন 

দীপক: আধুবনক বশক্ষোর িনয মমজরোপবলিন সু্কল, মমজরোপবলিন 
কজলি স্থোপন কজরবছজলন। বিদযোলজয়র মোন র্দোরবকর িনয উবন 
বিদযোলয় সমূজহর পবরদশিক বছজলন। 

নোবসরুন: ওই রু্জর্ বশক্ষোর িনয আর মকউ বকছু কজরনবন? 

দীপক: িলবছ মর্ো নমসয প্রিময িযোবে। মসই রু্জর্ কলকোর্োয় 
িীিন সোজহি মিরু্ন  সু্কল স্থোপন কজরবছজলন বিদযোসোর্র মহোশয় 
সজিিোর্িোজি সোহোর্য কজরবছজলন। ওই মিরু্ন সু্কজলর অবির্বনক 
সম্পোদক বছজলন ১৯ িৎসর বিদযোসোর্র। স্ত্রী বশক্ষো বিস্তোর সমোি 
সংস্কোজরর বর্বন বছজলন অগ্রদূর্। 

নোবসরুন: সমোি সংস্কোর িলজর্? 

দীপক: র্িন সমোজি িোলযবিিোহ, িহুবিিোহ প্রর্ো বছল, বর্বন র্ো 
দূর করোর িনয অজনক সংগ্রোম কজরবছজলন। র্িনকোর বদজন অবর্ 
অল্প িয়জস িোবলকোজদর বিিোহ হজর্ো। স্বোমী মোরো মর্জল ওই 
িোবলকো মদর আর বিিোহ হজর্ো নো। উবন শোস্ত্র ম জিই বিধিো বিিোহ  
শোস্ত্র সম্মর্ র্ো প্রমোি কজরন এিং র্ৎকোলীন বিবিশ সরকোজরর 
সহজর্োবর্র্োয় বিধিো বিিোহ বিধর্ো আইন পোশ করোন। 
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নোবসরুন: বিধিো বিিোহ র্ো হজল ঈশ্বরচন্দ্র বিদযোসোর্র এর 
সংগ্রোজমর ফল? 

দীপক: হযোাঁ, অিশযই। এমন কী র্ৎকোলীন শোবিপুজরর র্োাঁবর্রো 
বিদযোসোর্র মহোশয় মক আশীিিোদ কজর িজলবছজলন, 

" মিাঁজচ র্োজকো বিদযোসোর্র বচরিীিী হজয় 

িহু কজি বদজয়জছো রু্বম বিধিোজদর বিজয়," 

নোবসরুন: উবন বিধিো বিিোহ মদজি মর্জর্ মপজরবছজলন? 

দীপক: হযোাঁ, উবন বনি পুজত্রর প্রর্ম বিজয় বিধিোর সজে 
বদজয়বছজলন। র্োাঁর িীিজন বর্বন ৬০ বি বিধিো বিিোহ বদজয়বছজলন 
এিনয র্োর ৮২০০০ িোকো িযোয় হজয়বছল। 

নোবসরুন: র্োই? 

দীপক: এছো োও হোসপোর্োল স্থোপন, দুঃস্থ অিোিী মোনুষিনজক 
অর্িসোহোর্য করজর্ন। বর্বন শুধু বিদযোরই সোর্র বছজলন নো - দয়োর 
সোর্রও বছজলন। 

নোবসরুন: মকমন? 

দীপক: একিোর কোলনোর পর্ বদজয় র্োবেজলন বিদযোসোর্র। 
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পজর্র ধোজর এক অসহোয় মোনুষ পজর আজছন। মনোংরো িোমো 
কোপ । পজর্র মোনুষ মুজি কোপ  বদজয় চজল র্োজেন, বিদযোসোর্র 
মদজি আর র্োকজর্ পোরজলন নো। ওই মুমূষুি িযোবে মক কোাঁজধ বনজয় 
িধিমোন হোসপোর্োজল মপৌঁছজলন। ডোেোরিোিু মক িলজলন, কর্ো বদন 
িোজলো বচবকৎসো হজি। ডোেোরিোিু িলজলন বচবকৎসোয় মকোজনো ত্রুবি 
হজি নো বকন্তু িোনজর্ ইেো কজর আপবন মক? বিদযোসোর্র মহোশয় 
িলজলন আবম এমন মকউ নই মলোজক আমোজক বিদযোসোর্র িজল। 

নোবসরুন: ও: অপূিি। 

দীপক: শুধু বক র্োই - রু্বম মোইজকল মধুসূদন দজত্তর নোম শুজনজছো 
মর্ো? উবন বিজদজশ বর্জয় অর্িোিোজি পজ  সোহোজর্যর িনয 
বিদযোসোর্র মহোশয়জক বচবঠ বলিজলন। বিদযোসোর্র মহোশজয়র কোজছ 
র্িন মকোন অর্ি বছল নো উবন ধোর কজর মধুসূদন দত্তজক িোকো 
পোঠোজলন। দীন- দুঃিী- অিোিী মোনুষজদর িনয র্োাঁর প্রোি কোাঁদজর্ো 
বর্বন র্োাঁজদর িনয অকোর্জর দোন করজর্ন। 

নোবসরুন: মধুসূদন - কবি মধুসূদন দজত্তর কর্ো িলবছস? 

দীপক: হযোাঁ ওই কবি মধুসূদন বিদযোসোর্রজক বনজয় কবির্ো 
বলজিজছন 

"বিদযোসোর্র রু্বম বিিযোর্ িোরজর্ 
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করুিোর বসেু রু্বম মসই িোজন মজন 

দীন মর্ দীজনর িেু।" 

নোবসরুন: র্র্ শুনবছ ও িোনবছ র্র্ই অিোক হজয় র্োবে। 

 

দীপক: বিশ্বকবি রিীন্দ্রনোর্ ঠোকুর মহোশয়ও র্োাঁর িীিনসৃ্মবর্ মর্ 
বিদযোসোর্র মহোশয়জক স্মরি কজরজছন িিিপবরচয় ও সমোি 
সংস্কোজরর িনয। 

নোবসরুন: এই িজনযই িজল রর্জন রর্ন মচজন। 

দীপক: বিদযোসোর্র মহোশয় সংসৃ্কজর্র পবির্। সংসৃ্কর্ কজলজির 
অধযোপক মন্ডলী ঈশ্বরচন্দ্রজক বিদযোসোর্র উপোবধ মদন। পদিী র্োর 
িজন্দোপোধযোয়। সংসৃ্কজর্র পবির্ হজয়ও বর্বন িোংলো িোষোর িনয র্ো 
কজরজছন র্োাঁর রু্লনো মনই। ছজন্দর র্োদুকর কবি সজর্যন্দ্রনোর্ দত্ত 
র্র্োর্িই িজলজছন, 

" িীর বসংজহর বসংহ বশশু; বিদযোসোর্র িীর 

উজিবলর্  দয়োর সোর্র, িীজর্ি সুর্বির"। 

নোবসরুন: দীপক রু্ই আমোর মছোি িোই মর্োজক বক িজল ধনযিোদ 
িোনোজিো মিজিই পোবেনো বিদযোসোর্র সম্পজকি অিোনো র্র্য মর্িোজি 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১০ 

িলবল আবম অবিিূর্। মর্োর মর্ িোই মপজয় আবম ধনয আবমও 
মর্োর মর্ জ্ঞোন লোি করজর্ চোই, মর্োর সহজর্োবর্র্ো চোই। 

দীপক: আবম কর্িুকু িোবন - িোনজিো - আজরো িোনজিো ওই 
মহোমনীষীর সম্পজকি আজরো িোনজিো ওনোর বচিোধোরো র্বদ একিু 
অির্ আমোজদর িীিজন প্রজয়োর্ করজর্ পোবর র্োহজল আমোজদর 
িীিন সোর্িক হজি। চজলো আি এই শুিবদজন র্োজক আজরো শ্রদ্ধোর 
সোজর্ স্মরি কবর। 
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আমোজদর ওজয়িসোইি িো অন লোইন সংস্করজি বিজ্ঞোপন 
বদজর্ মর্োর্োজর্োর্ করুন। বিবিি করুন আমোজদর 
ওজয়িসোইি www.netphoring.com এ... 

 

 

মনি ফব ং এর ব্লজর্ মলিো মপোস্ট করজর্ মমইল করুন 
netphoring@gmail.com এ। মলিোর ওপর উজেি 
করুন মনি ফব ং ব্লর্। 

 

 

মনি ফব ং এর প্রবর্বি সংিযো প জর্ বক্লক করুন মনি 
ফব ং এর ওজয়িসোইি www.netphoring.com এ। 

 

http://www.netphoring.com/
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আজপবক্ষক 

মসৌরি দত্ত 

 

ঋরু্ পবরির্িন — 

নোবিঃস্থল চুইজয় পজ  রে 

িীষি একো মোিরোজর্ 

বনজরি উপনযোস আর কোনোমোবছ। 

মর্ পোর্োর িোাঁজি রু্বম আবম 

আর্োমী প্রিজন্মর ইবর্হোস। 

বকছু বিজকল চজল মর্জল 

স্পি মিোিো র্োয় 

মচোজির নীজচ কোবল, 

আেুজলর ডর্োয় মছিোজনো আশীিিোদ। 

সমোি সদয মফোাঁিো কুাঁব র 

র্ে মশোাঁজক — 
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র্ন্নর্ন্ন কজর মিোাঁজি 

লুবকজয় রোিো দোর্, 

শুধু িযর্ো মিোজি নো মকউ; 

আসজল 

নি হওয়োিো মকিল আজপবক্ষক ।। 

 

 

 

 

 

বপ্রয় পোঠক আমোজদর িোনোন আপনোর মর্োমর্ 
netphoring@gmail.com এ মমইল কজর। 
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মৃরু্যিোদী 

মদিবিৎ রোয় 

 
কর্ো বছল একসোজর্ পর্ চলোর 

র্িুও আবম মিজছ বনলোম মৃরু্যর পর্জক। 

মরজি র্োজিো মর্োমোয় একো 

হোিোর কোাঁদজলও, বফরজিোনো আবম আর 

মিাঁজচ র্োজকো রু্বম হোিোর িছর 

আমোর মফরোর স্বপ্ন বনজয়।। 
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িোিো 

মুস্তোফো বমঞো                                  

 
িোিো রু্বম মিাঁজচ র্োজকো  
িোাঁচজর্ হজি িোিো  
আমোর িনয...  

মর্োমোর বপ্রয় সিোন এর  িনয ; 
রু্বম নো আমোজদর বশবিজয়জছো িোিো  
হোল ছো জর্ মনই লজ  মর্জর্ হয়  

এই কবঠন িীিজন ল োকু মর্োদ্ধো হজয়। 
 

িোিো রু্বম মিাঁজচ র্োজকো  
িৃক্ষ হজয় িি র্োজছর মজর্ো ছোয়ো বদজয়  

স্তি হজয় দোাঁব জয় র্োজকো িোিো  
আমোজক বনজয় । 

 
িোিো রু্বম মিাঁজচ র্োজকো  

িুি মিোজর আিোজনর ধ্ববনজর্  
বদজনর মশজষ িোিোর মিবিজল  
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ঈজদর মোজঠ এক কোর্োজর l 
 

িোিো রু্বম মিাঁজচ র্োজকো  
আমোজক িব জয় িোরী চুম্বজন  

মর্োমোর পোজয় মহজি র্োওয়োর পজর্র িোাঁজক  
 ুম িোেোর মশজষ...  

মিোজর মিোজর কজর ডোজকো  
      িোিো িোিো িজল পোর্ল পো ো হজয় l 

 
িোিো রু্বম মিাঁজচ র্োজকো  
িোাঁচজর্ হজি িোিো ; 
আবম বিশ্বোস কবর  

   রু্বম মছজ  র্োজিনো িোিো l 
হয়জর্ো আি অজনক দূজর  

বকন্তু িোিো রু্বম আমোর হৃদজয়র িুি কোজছ ।। 
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বরয়ো রোয় 

 

বিিয়ো আবমই কী মসই বিিয়ো। বর্বরধোরী নবন্দনী নয়জনর র্োরো, 
র্োজক প্রবর্মূহূজর্ি হজর্ হয় সপ্তবদক পো , মর্ন অকূজল মিজস র্োয় 
মো, বকন্তু িজলর ধোরো বক সিিুকু িজয় বনজয় মর্জর্ পোজর। বশশি 
বকজশোর মর্ৌিজনর লুবকজয় র্োকো মসই বদজশহোরো পর্গুবল, মর্িোজন 
বিদ যোলজয়র র্বন্ড পো  হজর্ নো হজর্ই র্োর স্বপ্ন চূিি হজয় র্োয়, এক 
বছন্নিীিোর সুজর, মর্িোজন অন যজলোজক র্োজক র্ জর্ হজি  র, র্োর 
কী মকোজনো স্থোন মনই, মোন মনই, বচহ্ন িুকুই সোর। মোজয়র মকোজল 
িন্ম িজলই হজর্ হজি িন্মদোবয়নী, মনই মকোজনো পবরচয় শুধুই 
িননী, র্োই মর্ো বিিয়ো।জশজষর কূজল এজস অর্ল িজল িোজস এ 
ির্জর্ র্োর িজলর ধোরো পজ , মো র্োর এবদজক অনয মলোজক 
র্োওয়োর সূচনোরি কজর। বকন্তু র্োই িজল কী স্বপ্ন মিজে র্োজি, মস 
শুধু নোম বনজয় র্োকজি পজ । র্জি র্োর  োি হজয়জছ মস িোব  
মছজ  চজল বর্জয়জছ। মর্িোজন বিদযোলজয়র  ন্টো িোজি, সুমধুর শজি 
আনন্দ িোজর্, বশক্ষোর সুজর র্োর নোম ই হজয় ওজঠ পবরচয় র্োর 
নোম বিিয়ো।। 
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িোেোজচোরো একবি িীিন 

হুমোয়ূন কিীর 

 

িোেোজচোরো একবি িীিন 

ধূলোয় বমজশ মর্জর্ মর্জর্ 

অবস্তত্ব হোরোজনোর মিদনো অনুিি কজর৷ 

 

একবি প্রবর্িোদী মন 

 ুবিি িজ  পোক মিজর্ মিজর্ 

মুি রু্িজ  পজ ৷ 

 

আর একবি মোনুষ 

মর্ আজপোষ করজর্ িোজন নো, 

মস পোলক মছাঁ ো পোবির মজর্ো 

ডোনো িোপজি মজর৷৷ 
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বিদযোসোর্র 

পোর্ি মদ 

 

িেরত্ন রু্বম বিশ্ব িুিজন। 

বি-শর্ িজষি র্ি রবচি র্র্জন।। 

গুবি কর্ পোজয়, রোিপজর্ মহাঁজি, 

মোইলজস্টোন মর্জক সংিযো ঠোওজর বনজর্, 

লযোজম্পোজস্টর আজলোর নীজচ অধযয়জনর র্পসযোয়  

দী ি সময় কোবিজয়জছো রু্বম একোগ্র সত্তোয়। 

দয়ো, দোবক্ষিযপূিি র্ি প্রবর্বি অজে। 

বিদযোর সোর্র রু্বম এ বিশ্ব িজে।। 

 

 

নোরী বশক্ষো, বিধিো বিজয় িযোবর্ আপন র্জশ, 

সংস্কোজরর লক্ষয বনজয় ক্ষযোি অিকোজশ।। 
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পরোধীন িোরর্ িুজ , নিিোর্রজির রজি, 

অেকোজর মুবের িোিী রবহর্ র্োর সুজর। 

কর্োমোলো, মিোজধোদয় আর িিি পবরচজয়, 

সমৃদ্ধ আি িোংলো র্দয মর্োমোর সদজয়। 

দীপ্ত মর্জি পুিয হজলো সোবহর্য আর সংসৃ্কবর্, 

সংস্কোজরর সংস্কোরক গুি-ই র্োহোর রীবর্। 

কর্ মোইজকল মধুসূদন হজলো মর্োমোর দয়ো মপজয়। 

র্োইজর্ো আিও অজপক্ষোজর্ মর্োমোর পর্বি মচজয়।। 
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সদুপজদশ 

অয়ন চযোট্টোিিী 

 

১. মিদযা মিিাদা়ে ধ্নিং িদা়ে েমিিঃ পররোিং পমরপীডণা়ে । 

খলসয্ সারধ্ামিিপরীতরিজ্ঞানা়ে দানা়ে চ রক্ষণা়ে ।। 

 

অথিাৎ -  

দুষ্ট িযমির মিদযা মিিারদর জনয, ধ্ন অহিংকার প্রদেিরনর জনয 
এিিং েমি অপর িযমিরক পীডরনর জনয িযিহৃত হর়ে থারক। 

(অপরপরক্ষ) সাধু্ িযমির মিদযা অপররর জ্ঞান িধ্িরনর জনয, ধ্ন 
অপররর সাহারর্যর জনয ও েমি অপর িযমিরক রক্ষার জনয 
িযিহৃত হর়ে থারক। 

 

২. অষ্টাদেপুরাণানািং সারিং িয্ারসন কীমতিতম্ । 

পররাপকার পুণয্া়ে পাপা়ে পরপীডনম্ ।। 
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অথিাৎ -  

িহমেি িযাসরদি তার অষ্টাদে পুরারণর িরধ্য্ িূলত দুমি সার কথা 
িরল গ রছন। 

পররাপকার পূরণযর জনয্ আর পররাপীডনই পারপর জনয্। 
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মনি ফব ং এর ব্লজর্ মলিো মপোস্ট করজর্ মমইল করুন  

netphoring@gmail.com এ। মলিোর ওপর 

উজেি করুন মনি ফব ং ব্লর্। 

 

**পরমোিু কবির্োর বিিোজর্ র্বদ বনজির মলিোও 
মদিজর্ চোন, র্জি দুই/চোর লোইজনর অিঃবমল 
কবির্ো পোঠোন। 

 

মনি ফব ং পূজিো সংিযোর িনয মলিো পোঠোজনোর 
মশষ বদন ১৯মশ মসজেম্বর। পূজিো সংিযো উজেি 
কজর পোবঠজয় বদন আপনোর মলিো। 
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মোনসপজির মোনসী 

অবমর্োি মনু 

 

আকোশ পোজন মচজয় মদবি, 

এ আিোর মকমন মম । 

ও মম  মর্োরো উজ  চজল র্ো, 

এ মর্ো আশিোরই উজেক। 

মকন মশোনোও আমোয় রু্বম, 

শুধু মন িোরোজপরই র্ল্প। 

নদীর িুজক িোইজছো দোাঁ , 

িোজলোিোসোর র্োনবি মশোনোও অল্প। 

চোাঁজদর আজলো চুম বদজয় র্োয়, 

আমোর কবম্পর্ রোেো মঠোাঁজি। 

বহজমল হোওয়োয়  োমবছ আবম, 

িুজক পোর্ল িোর্োস মছোজি। 
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বদল দবরয়োয় িোসজছ ছবি, 

িযবর্র্ িুজকর রবেন বচত্রপজি। 

র্িীর রোবত্র আ োল কজরছ, 

ওজর্ো আলুর্োলুজকশী রোবত্র, 

বচজনবছ বচজনবছ বচজনবছ আবম, 

বচজনবছ আবম র্োজর। 

ক্ষীি আজলোজক নি নক্ষজত্ররো, 

র্োজর এজনজছ আমোর িোজর। 

মদি মচজয় মদি দূর আকোজশ, 

বমলনোনজন্দ বমবিবমবি র্োরো হোজস। 

মকিলই নি নক্ষজত্ররো হোজস, 

ওরো আমোয় মর্ িোজলোিোজস, 

আশোয় আশোয় অসু্ফজি ওরো, 

আজধো আজধো মিোজল িোজষ, 

ওরো আমোয় মর্ িোজলোিোজস। 
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বিদ যোর সোর্র বর্বন 

নীর্ো কবি মুিোিিী 

 

বিদ যোর সোর্র রু্বম বিি যোর্ িুিজন 

প্রোর্ঃস্মরিীয় রু্বম হৃদজয় মনজন 

পুরোর্নপন্থী রু্বম র্িু অবর্ আধুবনক 

মর্োমোর মজন্ত্র আি মুিবরর্ দশবদক। 

 

মর্োমোর দয়োয় আি মোন পোয় নোরীধন 

মর্োমোর আশীজষ সজি পোয় এই সমোিমন। 

পবির্ মনজন রু্বম মচজয় মদিজল 

নোরীজদর দূর্িবর্ আর র্ো মর্ ম োচোজল। 

 

নোরী পুাঁবর্ ধরজল বিপদ মর্ ম োরর্র 

শোজস্ত্রর বিবধ নয়, এ মর্ শুধু দস্তুর 
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বিধিোর বিজয় বদজল হজি নোরী মুবে 

একোদশী উপিোস নোই মকোজনো রু্বে। 

 

িোচ্চো মমজয়িো িোজি শুধু শুধু িই দই 

আর সজি িোজি িজস মপোলোও কোবলয়ো "কই" 

অন যোয় অনোচোর রু্বম কিু সওবন 

র্োই মর্ো মর্োমোয় আমরো কিজনো মর্ িুবলবন। 

 

দয়োরও সোর্র রু্বম আর্ি ও পীব জর্র 

দুঃি ম োচোজল র্োই মুি িোর মশোষজকর 

র্ি িীর র্িিজন ইংজরি রোিোরো 

হজয়বছল শবির্, মিজিবছজলো নোকো ো। 

 

ির্ির্ী মোর্ো র্ি, মহীয়সী িননী 

র্োই রু্বম ঈশ্বর, িোেোলীর মসরো গুিী 



নেটফড় িং | সিংখ্যা – ১১০ 

িোংলো মোজয়র সিোন, রু্বম মসরো িোেোলী 

মর্োমোর আদজশি মর্ন বনজিজদর র্জ  রু্বল। 
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মর্োলোম রসুল 

 

িজল সেযো নোমজছ 

আর একিো বিষোদ পোর্র মিজস উঠজছ িোরোক্রোি িোজির ওপর 

মজন হয় মিশবকছু কির 

 

আমোজদর পূিি-পুরুষরো এিন নদী 

 

দূর অিিোবহকোয় িোব   র গুজলো বনিুম পোলক 

আর সোমোনয বকছু ফসফরোস 

চোাঁজদর িোেো অংজশ রজয়জছ আজরো বকছু সিিনোশ 

 

রোবত্র মনশোর মজর্ো হজয় আজস 

 ুজম মপোকো ধজর 
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রেোে হয় নক্ষত্ররো 

দরিোর ধোজর এজস দোাঁ োয় প্রিল িয় 

 

মৃরু্য মদ আর ইবর্হোস 

ঊষর িূবম 

কুয়োশো মিজয় মফজলজছ সি 

 

 

মোনুজষর অসুজির মজর্ো আজলো  উৎস মর্জক জ্বজল উজঠ বনজি 
র্োজে 

 

 িৃবির মদয়োজল একিোাঁক কোন্নো 

অরজিযর গুঞ্জরি 

ফোাঁকো মোজঠ প্রোর্িনো 
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দুঃি মনই 

সুজির ফোাঁপো কোঠ বিজি মদশলোই  

বঠক একবি ধমিশোলো মর্মন হয় 

 

আবম মিৌবর্ক মোনুষ 

িরোিীিি শরীর 

এিোজন িোাঁবশ িোজি বদন রোবত্র 

 

 

আমোজদর পূিি পুরুষরো এিন নদী।
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অবিবমত্র (ডঃ সোয়ন িট্টোচোর্ি) 

বমবন্ট িুি িোজলো মমজয় । আজলো চজল মর্জল মকোজনো মর্োল নো কজর 
লন্ঠন বনজয় প জর্ িজস । 

ওর দোদো সনু্টর  স্বিোি এজকিোজর বিপরীর্ । প োজশোনোর উৎকন্ঠো 
র্োর মনই মমোজি । আম- িোম কুব জয়, মসসি িেুজদর মজধয িন্টন 
কজর র্োর বদন মকজি র্োয় । আর মছোি মিোজনর সোজর্ অিপ্রহর  
বিবিবমবি মলজর্ই আজছ ।  

বমবন্ট িুি সুকন্ঠ মমজয় । র্জি সিোর সোমজন র্োন করজর্ একিু 
কুন্ঠো মিোধ কজর । 

 মসবদন ওপো োর মুিুজিযরো র্িন র্োজক মদিজর্ এল, র্িন মস 
 ন্টো িোবিজয় পুজিো করবছল ।  

সনু্ট মদিল, মিোন কোজদর মর্ন সোমজন িজস আজস্ত আজস্ত আজস্ত 
র্োন র্োইজছ । মসই মছজলিো মর্ন মৃদু মৃদু হোসজছ । 
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র্োরপর একবদন ওজদর িোব জর্ সোনোই িোিজর্ লোর্ল । সনু্টর 
িোবর অবিমোন হজলো । মকউ র্োজক একিোরও মিোনিোর বিজয়র 
িযোপোজর িোনোজলো নো?! 

বমবন্ট দোদোজক িুাঁজি চজলজছ হজনয হজয়, র্জি র্োর মদিো মনই । ' 
মস হল মসন্ট পোরজসন্ট িদমোশ মছজল ।' : বমবন্ট- সনু্টর িোিো 
বকজশোরিোিু নো মপজর িজল উঠজলন। 

িোিলোর্োজছর র্লোয় সোরোবদন   ুজর মিব জয় সনু্ট র্িন িোব  
বফরল, র্র্ক্ষজি বমবন্ট পোলবক কজর িজরর সোজর্ চজল বর্জয়জছ 
শ্বশুরিোব , সুদূর নীলকন্ঠপুজর । মনিো র্োর হুহু কজর উঠজলো । 

মদজি, র্োর  জর বিছোনোয় রোিো একিো বচবঠ; বমবন্ট বলজিজছ, ' লক্ষ্মী 
দোদো, চললোম মর। িোজলো র্োবকস। মজন কবরস নো বকছু । ' 

বমবন্টর র্োওয়োর রোস্তোয় কণ্টকোকীিি পর্ বদজয়ই ছুিজর্ র্োজক সনু্ট। 
মচোজি র্োর আনজন্দর িোবরধোরো ..।। 
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শুিদীপ সূত্রধর 

অজনক স্বপ্ন  দু মচোি িে করজল  মদিো র্োয়  বকন্তু মিোলো মচোজি 
মসগুবল হোর্ছোবন বদজয় মিরোই। আিোর  অজনক স্বপ্ন দু মচোি মিোলো 
মরজি মদিজর্ হয় পূরি করিোর কর্োজর্ই ।।  

 

 বনজিজক নরু্ন িোজি সোবিজয় মর্োলোর স্বপ্ন মদিবছ আি  আবম 
অেকোজর এক আজলো মিোাঁিোর র্োবর্জদই।।        
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ঐশী মদি 

 

অবস্থর সময় 

অসুজির সঞ্চয় 

চলজছ বনয়ম মজর্োই 

মিাঁজচ র্োকোর অবিনয় 

সোজর্ আজছ, মৃরু্যিয়।। 
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বপয়ো রোয়
 

মর্ বছল মলজয়র উবিন্ন কবল, 

আি পদোবশ্রর্ পবর্জক বশজর৷ 

বিিোর িঞ্জোজল প্রসোধনী আবম, 

র্োত্রোকোজল র্োই মর্ন কলবির্ মজ্বজল ৷ 

বিবক্ষপ্ত িস্ম, উৎসজির গ্লোবন মিজ , 

বিবত্তর্োজত্র মহো িয দোন কজর৷ 

হর্িোর্য স্ত্রী রোহুর মদোষ িহন, 

কজর চবল িোজর িোজর বফজর ৷ 

মন ললোজি আি দোবমনী দহন, 

মজ্বজলজছ সহর্োত্রী িোহন মমজর৷ 

সকোর্জর আাঁচলিোবন মেজক , 
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মুজির অচল বনশ্বোস মফজল৷ 

আি নম্রসহয িজল বচৎকোর , 

মর্ন পরোধীন সৎকোর৷ 
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বনজিদজন- ধ্রুপদ চক্রির্িী 
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বনজিদজন- শুভ্রবিৎ সোহো 

 

মোয়োিী সেযোয় 

পোঠজকর মর্োমর্ মনপজর্য- 
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বক কজর িোনোজিন আপনোর মর্োমর্, মকমন লোর্জছ মনি ফব ং, 
আরও বক বিিোর্ চোন, মমইল করুন আমোজদর 
netphoring@gmail.comm এ সম্পোদকীয় প্রসজে মর্োমর্ 
িোনোজর্ মমইল করুন sealbikram9@gmail.com এ। 
মহোয়োিসঅযাপ করজর্ পোজরন এই নম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপনোজদর মর্োমর্ই আমোজদর চলোর পজর্র অনুজপ্ররিো, িোনোন 
আপনোর অবিজর্োর্ও। 

পোজয় পোজয় ১১০ সংিযোয় পো বদল আমোজদর সকজলর বপ্রয় মনি 
ফব ং-এর। মকমন লোর্জছ আমোজদর প্রবর্বি সংিযো িোনোজর্ 
িুলজিন নো বকন্তু। এিোজিই পোজশ র্োকুন। 

 

 

 

 

আপবনও পোঠোন ছবি পরির্িী সংিযোর িনয, মসই ছবি পরির্িী 
সংিযোয় আপজলোড করজিো আমরো। 

mailto:netphoring@gmail.comm
mailto:sealbikram9@gmail.com
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            সময় মপজলই বক হোজর্ রু্জল বনজর্ ইজে কজর 
কযোজমরো, র্জি ছবি পোবঠজয় বদন। আপবনও হজর্ পোজরন 
‘’Camera-man্of্the্week’’্ছবি পোঠোজর্ পোজরন মর্ মকোন 
বিষজয়র ওপর। পোঠোজিন মমইজল।আমোজদর মমইল আইবড 
netphoring@gmail.com  

 

Whats app এ ছবি পোঠোজল ডক ফরমযোজি পোঠোজিন। 

Whats app No- 7501403002 

 

 

 

 

 

 

mailto:netphoring@gmail.com
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 বশকোজর... 

Camera-man of the week 

বিয়োউল হক 
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পুনশ্চ 
প্রবর্িোরই নরু্ন চমক বনজয় আসজি মনিফব ং মসই কর্ো 
বদলোম। এই পবত্রকো আপনোজদর সিোর র্োই প্রশংসো, 
সমোজলোচনো, দোবি-দোওয়ো, মিিয সিই িোনোজর্ পোজরন 
বনবিিধোয়। ছ ো, কবির্ো, অিুর্ল্প, র্ল্প, প্রিে, ছবি ইর্যোবদ 
পোবঠজয় বদন িৃহস্পবর্িোজরর মজধয। 

মমইল করুন  netphoring@gmail.com  এ, 

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

https://facebook.com/netphoring  
 

 

 

              ।।সমোপ্ত।। 

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

