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- লোলশমোহন িট্টোচোর্ ি, হোশফিুর রহমোন, 

িদ্রীনোথ পোল, সিুি সরিোর, নীতো িশি, পশহলী পোল, 

শনশিতো মুখ্োর্জ্ িী (নীহোশরিো), পোশখ্র িোসো, তীথ িরোি 

িট্টোচোর্ িয, উৎস িট্টোচোর্ িয, িোিল দোস, আবু্দল রোহোি, 

অয়ন চযোট্টোি িী, রিি আলী, মরক্সনো পোরিীন, অশিদুল 

শমঞো, চোশমশল চক্রিত িী, সুিন ডোিুয়ো, অননতো রশিত, 

মরোশহত িম িন, শলশপ ম োষ হোলদোর, অনুিি অশিিোরী, 

শফরশদৌসী মিগম, অশমতোি দোস, মিৌশিি মণ্ডল, সঞ্জয় 

সরিোর, আশিস সরিোর, দীশপিো সরিোর, িগিতী দোস 

এিং আশরো অশনশি। 

নোশিস মোহমুদ, সোইশয়দ আমোন, ইফশতহোল 

তোহশমদ ইফোি, সঙ্গীত িুমোর, মদি সরিোর, অশিশিৎ 

শমশি, দীশপিো সরিোর। 
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ফশ ং িথো 

িশরোনো িোইরোস এর িোরশি সোরো িোরশত লি ডোউন চলশে। 

স্বোিোশিিিোশিই মেোট মেোট শিশু মথশি শুরু িশর শিশিোর-

শিশিোরী সিশলই িোশ শত গৃহিন্দী অিস্থোয় রশয়শে। মনই 

তোশদর শনতযশদশনর সু্কশল র্োওয়োর িযস্ততো, মনই মিোন মিোশচং 

ক্লোস আর গোন-নোচ-আিঁোর ক্লোশস র্োওয়োর তো োহুশ ো। শুিু 

তোই নয় িোইশর শগশয় মখ্লোর উপোয়ও মনই তোশদর তশি মন 

খ্োরোশপর মিোন িোরি মনই শিশু-শিশিোর সিশলর িনয মনট 

ফশ ং শনশয় এশলো শিশিষ শিশু-শিশিোর সংখ্যো। শিশু 

শিশিোরশদর শনিস্ব গল্প, িশিতো, আিঁোয় সোিোশনো হশয়শে 

এিোশরর এই সংখ্যো। প্রশত িেরই মনট ফশ ং এর শিশিষ 

সংখ্যোশট িরোর উশদযোগ মনওয়ো হয় নিীন প্রশতিোর সন্ধোশন। 

মর্খ্োশন শিশু-শিশিোরশদর মলখ্ো মতো থোিশেই মসইসোশথ 

থোিশে মেোটশদর উপশর্োগী ি শদর মলখ্োও। আিশির নিীন 

প্রশতিোই আগোমী শদশনর মশহরুহ হশয় উঠশি এ শিশ্বোস 

আমোশদর সিশলর। আিশির শিশু আগোমী শদশনর সুনোগশরি 

হশয় উঠুি এই িোমনো িশর। আিো রোখ্শে আট মথশি আশি 

সিশলর িনযই এই সমশয়র উপশর্োগী হশয় উঠশি মনট ফশ ং 

এর এই শিশিষ শিশু-শিশিোর সংখ্যো। সিশল িোশলো থোিুন, 

সুস্থ থোিুন। 
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উপশদি 

লোলশমোহন িট্টোচোর্ ি 

 

চচত্র মোশসর ম োশ ো হোওয়োয় 

মখ্োিোর গলোয় িোশি । 

ঠোন্ডো মলশগ িমশলো িুশি 

সশদ ি রোশি-রোশি । 

 

মো িলল মখ্োিন মসোনো 

আি মর্ও নো নদী । 

িীতল িশল আিোর মতোমোর 

ঠোন্ডো লোশগ র্শদ । 

 

এশসো আমোর িোশে এশসো 

িই পত্তর শনশয় । 

শিশখ্শয় মদি অঙ্কগুশলো 

মেট, মপশিল শদশয় । 
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মখ্োিো িলশলো শি িলশেো মো 

তো শি িশর হশি ? 

সু্কশল র্োিোর অশনি সময় 

নটো িোশি সশি । 
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নতুন িই 

হোশফিুর রহমোন 

 

মেোট্ট মিলোয় মোশয়র মিোশল 

মিযোৎস্নো রোশতর চোশঁদর িূশল 

মোদুর মপশত আশমর তশল 

প শত িসো সন্ধযো হশল! 

হযোশরশিশনর আশলো মেশল 

িই প তোম মহশল-দুশল 

আসশতো িোিো িোিোর মথশি 

আশম মদখ্তোম ম োলো ম শঁি! 

মপতোম মর্শদন নতুন িই 

আনশন্দর আর সীমো মনই 

নতুন িইশয়র নতুন প ো 

পশ  িরতোম  র রো। 

িীশতর সিোল মরোশদর নীশচ 

নতুন িইশয়র ে োর নোশচ 
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িোিোর মুশখ্ হোশসর মিোয়োর 

িই প তোম এপোর-ওপর। 

গশল্পর িই মপতোম মর্শদন 

মখ্তোম নো আর নোস্তো মসশদন 

শিশিলশিলো িোিোর মুশখ্ 

গল্প শুশন ির্যো সুশখ্! 

িই মর্ আমোর িীষি শপ্রয় 

মতোমরোও তোই সুশর্োগ শনশয়ো 

িই পশ ো আর আনন্দ পোও 

নতুন িই এ ম শঁট মি োও। 
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িুশি 

িদ্রীনোথ পোল 

 

মগোপোল িো ঁ িলশে " শুনুন রোিো িৃষ্ণচন্দ্র- 

মদশির আইন িদশল মফলুন, নয়শতো এটো মন্দ। 

মচোরগুশলো সি আরোম িরুি, নগরপোশলর মিল- 

এই আইনটো মহোি নো শুরু, মদখু্ন মিমন মখ্ল ! 

চুশর ডোিোশত িন্ধ হশি, প্রিোর হশি সুখ্- 

নগরপোশলর িমশি িঁুশ , পু শি লোশি মুখ্। 

এই আইনটো িরুন শুরু, এটোই আসল িোি- 

িোশি মদখু্ন আসশি শফশর, হশিই রোশমর রোি" । 

মগোপোল িোশঁ র িথো শুশন িৃষ্ণচন্দ্র রোয়- 

িুি চোপশ  ওশঠন মিঁশদ িশলন " হোয় মর হোয়। 

এ িুশিটো আমোর র্শদ আসশতো ি' শদন আশগ- 

তশি শি আর চুল শেঁ তোম নো মখ্শয় ও রোশগ ?"  
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শঁুটশির উপহোর 

সিুি সরিোর 

মতোমরো িিন শঁুটশি মি মচশনো িশলো মদশখ্ ? আশম এিযোপোশর এিশিো 

িতোংি শনশিত, মতোমরো এিিনও তোশি মচশনো নো। শঁুটশি আমোশদর 

পো োর মুিুটহীন রু্িরোি। ওর িোিো সোত সিোশল মিশরশয় পশ  ট্রোি 

শনশয়। শদশনর মিশষ িখ্শনো িোশ শত মফশর, িখ্শনো হয়শতো শফরশত শফরশত 

ে-সোত শদন পর। মর্ সময় তোর িোিো িো ীশত থোশি নো। তখ্ন শঁুটশি 

মি মদশখ্ মি ! মগোটো িোশ শত ও-ই রোি িশর। তোর এিমোত্র মিোন শরংশি 

উঠশত-িসশত দোদোর হোশত িোন মলো খ্োয়। 

শঁুটশি মমোশটই ওর িোশলো নোম নয়। সু্কশলর খ্োতোয় ওর নোম আশে 

মস্নহোিীষ সতূ্রির। শিিু মস নোম শুিু খ্োতোয়-িলশমই। এমনশি স্বয়ং 

তোশি শিশেস িরশলও মিি শিেুিি সময় শনশয় মিশি তশি মস উত্তর 

মদয়, মর্ তোর নোম মস্নহোিীষ। পরপর দু' িের আমোশদর পো োর এই 

মুিুটহীন রু্িরোি ক্লোস শসশক্সর গশণ্ড মপশরোশত পোশরশন। তশি এখ্ন 

মর্শহতু পোস নো িরশলও পশরর ক্লোশস উশঠ প িোর সুশর্োগ রশয়শে, মসই 

সুিোশদ শঁুটশি এখ্ন ক্লোস এইশট। মচহোরোখ্োনো মিিোয় মরোগো। মস িোরশিই 

এই নোম। তোর উপশর িোশ শত খ্োওয়ো-প োর সমসযো মতো আশেই। ওশদর 

মো পো োর-ই মিি িটো িোশ শত রোন্নোর িোি িশর। শিিু তোশত আর শি-

ই িো হয় ! 

মস র্োই মহোি, মসিোর র্খ্ন মহোনন্দোর িল উপশচ প ল িহশর, আর 

ওশদর িোশ  গুশলো সি িশলর তলোয় চশল মগল, তখ্ন মো মিোনশি পো োর 
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হোই সু্কশল মপৌশঁে শদশয় শঁুটশি চলল প্রশত িোশ শত িোশ শত। মর্ িোশ শত 

মলোি সংখ্যো িম শেল, মস এশগশয় শগশয় সোহোর্য িশরশে শিনো প্রশরোচনোয়। 

িোউশি মস িশল দোদু, িোউশি মোমো শিংিো মিশঠমো। মসিোর শঁুটশির 

সোহোর্য নো মপশল অশনশিই আশরো শিপশদ প শত পোরশতো। শিংিো গত 

িেশরর দুগ িো পুশিোর িথোই িশরো নো ! অষ্টমীর শদন সশন্ধযশিলো হঠোৎ 

পো োর মশহলোরো মদখ্শত মপল পযোশন্ডশলর মপেনশদশি আগুন িশর মগশে। 

সিোই শি িরশি শি িরশি মিশি িুল পোশছেল নো। শঁুটশি মিোশেশি েুশট 

এশস িোলশত িোলশত িল মেশল আগুন সিটো মনিোশত নো পোরশলও 

মমোটোমুশট িোশগ এশনশেল। আর ফোয়োর শিশগড মতো এশসশেল অশনি 

পশর। তোই শঁুটশি মি সিোই ি  িোশলোিোশস। 

সিোইশি চমশি শদশয় মর্ই িশরোনো িোইরোশসর প্রশিোপ মদখ্ো শদল। মগোটো 

পো োটো থমথশম হশয় মগল । িোশিরো মমোটোমুশট শনশিশদর মত িশর মখ্শয় 

পশ  িোচঁশলও, শঁুটশিশদর ি ই শিপদ মদখ্ো শদল। এিশিলো মখ্শয় আশরো 

এি মিলো নো মখ্শত মপশয় মিচোরোশদর মস শি িষ্ট! আতঙ্ক আর শচিোয় 

সিোই ওশদর িথো িুশলই শগশয়শেল। শনশি িোচঁশল তশি নো অশনযর িথো 

িোিশিো। শিিু সশন্ধযশিলো, সিোইশি অিোি িশর, র্খ্ন মসই শঁুটশি মি 

মটশলশিিশনর পদ িোয় মদখ্শত পোওয়ো মগল, সিোই মতো অিোি। শি িযোপোর 

! ও আিোর িী িশরশে ! শটশিশতই িোনশত পোরো মগল মর্, আমোশদর 

শঁুটশি শনশির মোশটর িোশঁ  িমোশনো পোচঁিত টোিো পুশলি িোিুশদর 

হোশত তুশল শদশয়শে। মর্ন ঐ টোিো আশরো গরীি মোনুষশদর মদওয়ো র্োয়। 

সশতয, আি শঁুটশির িনয িীষি গি ি হশ ছে। 
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হোরোশনো চিিি 

নীতো িশি 

চিিি আমোর হোশরশয় মগশে ঐ আসঁ্তোিুশ র িঞ্জোশল 

িশি শিশু শেলোম আশম িখ্ন মগশে তোই িুশল 

মো িলশতন, "  শর মর্ আি চোল মনই, িোেো! খ্োশি শি" ? 

িোিুর িোগোন সোফ িরশল মচোশদো আনো পোশি শি? 

ইশটর উপর ইট সোশিশয় আনশতো মো মর্ সয়দো নুন 

শখ্শদর মচোশট মখ্তোম মচশট লোগত মর্ স্বোদ তোর শিগুি 

হোয় শিিোতো! তোও শি মতোমোর সইশলো নো মগো এিটু সুখ্? 

হঠোৎ িশর দমিো- শ  হোশরশয় মগশলো মো-ময়র মুখ্। 

পোশির িো ী িলশলো সিোই, " মো মখ্শিো ঐ মেশলটো 

খ্োশি সিই, থোিশি নোশিো এি শচলশত শিশটটো" । 

মেোট্ট আশম, রোশত্র আমোর িয় লোগশতো অন্ধিোর 

পোি শফরশলই মশন হশতো, মো শুিু চোই, সি অসোর 

িশে পশরই ' িোপ'  মখ্শয়শে, মসটোই িশ ো মদোষ আমোর 

সিোর িোশেই মদোষী আশম, ডোিশতো সিোই তোই ' চোমোর'  

এমশন িশরই অনোহুশতর মতন িোশট শিশুিোল 

আিশি শুিু মশন পশ  অশিিপ্ত িোলযিোল। 
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শিেুই র্োয় নো মিো ো 

পশহলী পোল 

 

মেোট্ট আমোর মোথোটোশত  

িীিগশিশতর িীি মপোতঁো, 

িযোশমশতর এর নীশত  

এইখ্োশনশত রোশখ্ মিোথো ! 

 

ইশতহোশসর র্ত হোসঁ 

সি মোথোয় ডোশি, 

িূশগোল প োর দরিোর িী 

' িূ'  মতো মগোলই থোশি। 

 

মিৌতশিেোশনর িূত মখ্োিঁোটো 

এিটুও নয় মসোিো, 

শিেোশনর আিোর িীিন মিোথোয় ! 

শিেুই র্োয় নো মিো ো। 
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প্রিৃশতর িথো 

শনশিতো মুখ্োর্জ্ িী (নীহোশরিো) 

 

িোলশি মদশখ্ আিোশিশত িোসশে মমশ র মিলো, 

মস মম  আমোয় িলশে, ' তুশম িরশি নোশি মখ্লো?'  

গোশের ফোশি তোশিশয় মদশখ্, িলশে মিোশিল পোশখ্… 

' এখ্ন িুশ  প োশিোনোয় শদশ ছেো মিিল ফোশঁি?'  

পূশি িমোশত তোশিশয় মদশখ্, আিোশি চোদঁ মোমো, 

মস চোদঁ আমোয় িলশে, ' এিোর িোন্নোটো মতোর থোমো।'  

দুপুর মিলোয় সরূ্ ি িশল, ' ডোিশে আমোয় িিী, 

তোর আশগ শি মদখ্শত পোশিো মতোমোর মুশখ্র হোশস? '  

শ্রোিশির ঐ িশৃষ্ট িশল, ' আমোয় তুশম পোশি… 

লিী মসোনো… আর শিশিো নো ঠোন্ডো মলশগ র্োশি' । 

পোহো  আমোয় িশল, ' তুশম সশর দো ঁোও পোশে, 

ঐ  োশস মত মদখ্ মিমন শিশির িশম আশে' ।। 
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েোগল চুশর 

পোশখ্র িোসো 

 

েোগল চুশর িরশি িশল 

েুিশলো মিয়োল  শর। 

' ি মশ শয় খ্োশিো মতোশি'  

িোিশলো মিয়োল মশন-মশন । 

চুপশট িশর মর্ই নো মিয়োল 

িরশলো মি ো ফোিঁ 

দোরুি প্ল্যোন িশষ শনশয় 

েোগল হল সিোগ । 

মিয়োল িোশি িুশি িশর 

িরশি নোশিহোল, 

েোগল িোশি মদখ্শি এিোর 

িত িোশন িত চোল। 

 োপশট মমশর মর্ই নো মিয়োল 

িরশত মগল ঠযোং, 
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েোগল িোয়ো িোয়দো িশর 

শদশলো মমশর লযোং। 

মর্ইনো মিয়োল িরোিোয়ী 

' িোচঁোও িোচঁোও' , 

ওমশন েোগল এশলো মতশ  

শেিসোওঁ শেিসোওঁ। 

শিং-এর গঁুশতো মখ্শয় মিয়োল 

পশ শে িীষি েোলোয়, 

' হুক্কোহুয়ো ' িশল শিয়োল 

মলি গুশটশয় পোলোয়। 

আমোশদর ওশয়িসোইট িো অন লোইন সংস্করশি শিেোপন শদশত 

মর্োগোশর্োগ িরুন। শিশিট িরুন আমোশদর ওশয়িসোইট 

www.netphoring.com এ... 

 

মনট ফশ ং এর ব্লশগ মলখ্ো মপোস্ট িরশত মমইল িরুন 

netphoring@gmail.com এ। মলখ্োর ওপর উশিখ্ িরুন মনট 

ফশ ং ব্লগ। 

 

 

http://www.netphoring.com/
mailto:netphoring@gmail.com
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মনট ফশ ং এর প্রশতশট সংখ্যো প শত শক্লি িরুন মনট ফশ ং এর 

ওশয়িসোইট www.netphoring.com এ। 

আমোশদর িোনোন আপনোর মতোমত netphoring@gmail.com এ 

মমইল িশর। 

http://www.netphoring.com/
mailto:netphoring@gmail.com
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মি োলেোনো 

তীথ িরোি িট্টোচোর্ িয 

 

হঠোৎ মসশদন সিোল মিলো মচশঁচশয় মশর মো, 

" মিোথোয় মগশলো হোশরশয় আমোর মি োল েোনোটো?"  

হিদি হশয় আশম পশ মশ  েুশট, 

ঠং িশর গ োয় মমশ য় চোশয়র গ্লোস, রুশট। 

দরিো খু্শল আশম রোস্তোয় শি োলেোনো খু্শঁি, 

মিোথোয় মর্ গো মেশিশে ওই িয়তোন পোশি! 

িোিো মখ্োশঁিন ঠোিুর  শর, শিিু মদশখ্ন নোই, 

হঠোৎ মো িশল ওশঠন, " ওই মর্ শমউ শমউ আওয়োি পোই।"  

আিোর সিোই পশ মশ  মদৌশ  মশর  শর, 

হঠোৎ মদশখ্ ঠোিুরদোদো মহোচঁট মখ্শয় পশ । 

ির-ির-ির ঠোিুরদোদো, মগল মগল রি, 

িল মখ্শয় শনল ঠোিুরদোদো, িোি হল সি। 

এিোর টচ ি হোশত আশম খ্োশটর তলোয় েুশি, 

শিিু আিোর ফোিঁো হোশত িযথ ি হশয়ই থোশি। 
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মিোথোয় মগশলো মি োলেোনো, মিোথোয় মগশলো মিোথোয়! 

মোশয়র মচোশখ্ িল এশসশে, শচিো িোিোর মোথোয়। 

হঠোৎ ' মযোওঁ' , মদৌশ  মগলোম রোন্নো শর, িশর মগলোম ' হো' - 

দুশির িোশট উশটট পশ , দুি সি মিষ র্োহ!্ 

শিিু তোশত িী? 

মি োলেোনো মতো পোওয়ো মগশলো- 

আদর িশর শদই। 
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িল্পশলোশির মরোমোঞ্চরো 

উৎস িট্টোচোর্ ি 

 

মেোশটোশিলোর শদনগুশলোর িথো িোিশলই এি অিি িনীয় আনশন্দ 

আমোশদর মনটো িশর র্োয়৷ মঠোশঁটর মিোশি এিটো শমশষ্ট হোশসর মরখ্ো 

শনশির অিোশিই িখ্ন মর্ন ফুশট ওশঠ৷ মেোট মেোট  টনোগুশলোর 

টুিশরো সৃ্মশতরো গতোনুগশতি মরোিনোমচোর মোশ ও এি  লি খু্শির 

হোওয়ো শনশয় হোশির হয় মন মিমশনর অলস দুপুশর অথিো  ুম নো আসো 

রোশতর এিোশিশে৷ এমনই এি শনতোিই অশিশঞ্চৎির অথচ অমূলয 

সৃ্মশতিথোর গল্পই মহোি তশি আি৷ আসুন সিশল! আি আমরো পোশ  

মদশিো িল্পশলোশির মরোমোঞ্চ সন্ধোশন৷  

মেোশটোশিলোয় অশনি িুদ্রোশতিুদ্র শিষয়ও মশনর িযোনিোশস িল্পনোর 

রঙ শমশি মরোমোঞ্চির হশয় ওশঠ—সিশলর িোশে নো হশলও মসই 

শিশুশিল্পীশটর িোশে মতো িশটই! িযশিগত এিশট দু' শট উদোহরি 

শদশয়ই আিশির গশল্পর মূলপশি ি আসশে৷ আমোশদর পো োয় এিশট 

মিি মপিোই মোশপর িোশ  শেশলো—মপোশ োিোশ ! পোশিই তোর এিটো মস্ত 

পুিুর আর িোশ  ও পুিুশরর মোশ  মিি ি  এিটো িোগোন৷ িহুশদন 

অর্শে পশ  থোিোয় ম োপ ো  িোশ শটশি অশনিোংশি গ্রোস িশরশে, 

সোরোগোশয় িশটর চোরো শিি  েশ শয়শে; িোশ শটর অঙ্গপ্রতযশঙ্গ িোি িশিযর 

িীি িতো স্পষ্ট৷ মসই মেশলশিলোর শদনগুশলোশত আিঁোর খ্োতোয় িুদ্র 
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পশরসশর অত ি  িোশ শটশি িরোশত মপশর মশন মশন মিি পুলি অনুিি 

িরতোম, এ িথো অস্বীিোর িরশিো নো; সোশথ সোশথই িল্পনোপ্রিি 

শিশুমশন িোশ শটশি শ শর নোনোরিম আশিশিৌশতি গল্প মিশি মিশি 

শনশির মশনই মরোমোশঞ্চত হতোম৷ 

এইরিমই আর এিশট মরোমোঞ্চির িল্পনোর আশ্রয়স্থল শেশলো 

আমোশদর প্রোইমোরী সু্কশলর এিশট শিশিষ  র৷ শদশদমশিরো িয় মদখ্োশতন, 

মিউ মিশি দুষু্টশম িরশল তোশি ঐ শিশিষ  রটোশত আটশি রোখ্শিন! 

আমোশদর প্রোইমোরী সু্কলটো আসশল এিশট হোইসু্কশলরই এিতলোয় 

সিোশলর শদশি হত৷ ঐ  রটো শেশলো শতনতলোয়৷ িোশয়োলশির 

প্রযোশিিোল রুম হওয়োয়  রটোয় শেশলো আস্ত এিটো িঙ্কোল! আর ঐ 

িোরশিই  রশট হশয় উশঠশেশলো শিশুমশনর িয়শমশশ্রত মরোমোঞ্চশিলোশসর 

অিলম্বন! 

র্োি মসসি িথো৷ এিোশর মূল িোশহনীশটশত আসো র্োি৷ এিিোর আমরো 

হশরিোর-মুশসৌশর-মদরোদুন মি োশত মগশে৷ তখ্ন আমোর িয়স িত হশি? 

সোত শিংিো আট! ম োরোর পর মফরিোর সময় মদরোদুন মস্টিশনর 

ওশয়শটং রুশম অশপিো িরশে সিশল; মদরোদুন-হোও ো দুন এক্সশপ্রস 

মস্টিশন আসশত িোিী মিি শিেুটো সময়৷ অশনিিি িশস থোিশত মিি 

মিোর হশছে৷ এমন সময় আশরো এিশট িোঙোলী পশরিোশরর সোশথ আলোপ 

িশম উঠশলো৷ ঐ পশরিোরশটশত আমোর প্রোয় সমিয়সী এিশট মমশয়ও 

শেশলো৷ িোিো-মোশয়রো শনশিশদর মশিয গশল্প মমশত উঠশলন আর আশমও 
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এিশট িনু্ধ মপশয় মগলোম৷ অশপিোর সময়টো মিি িোশলো িোশি িোটশত 

লোগশলো৷ 

নোনো রিম গল্প িরশত িরশত মমশয়শট অদু্ভত শিেু িথো িলশত 

লোগশলো৷ মস নোশি েোয়ো-েোয়ো িোশদর মি মর্ন প্রোয়ই তোর চোরপোশি 

মদখ্শত পোয়, শুনশত পোয় তোশদর অস্পষ্ট শফসশফস িব্দও৷ ওশয়শটং 

রুমটোশতও নোশি তোশদর মদখ্শত পোশ ছে! আশম অিিয তোর ইশঙ্গত 

অনুসোশর দশৃষ্টশনশিপ িশর শিেুই মদখ্শত মপলোম নো! মো রোশত  ুম 

মিশঙ মগশল ও নোশি মদখ্শত পোয়  শরর টুলটোয় িশস আশে অশচনো 

এিটো মলোি৷ ওর শদশি তোশিশয় অদু্ভত িোশি মহশস ওশঠ মস! মস হোশসশত 

মিোশনো িব্দ থোশি নো, তিু নোশি ওর িোশন তোলো িশর র্োয়, মচোখ্ হশয় 

র্োয়  োপসো! ওশয়শটং রুশমর এশসর িোরশি এমশনশতই এিটু ঠোন্ডো ঠোন্ডো 

লোগশেশলো আমোর, তোর মশিয ওর িথোগুশলো শুনশত শুনশত গো-ঁটো মিমন 

মর্ন শিউশর উশঠশেশলো—আিও মিি মশন পশ ! 

মমশয়শট িলশত থোশি৷ িয়শসর শিচোশর মিি গুশেশয় িথো িলশত পোশর 

মমশয়শট—ঐ িয়শস ওর মিোশনো িথো অশিশ্বোস িরো িশঠন শেশলো মসই 

িোরশিই৷ 

ওরো নোশি এিটো নতুন িোশ শত উশঠশে মিি শিেুশদন হশলো৷ িোশ টোর 

চোরপোশি অশনি গোেপোলো! মসই সি গোশে নোশি অশনি িোদু   ুশল 

থোশি৷ তোরপর মস মদখ্োয় তোর শচিুশির শনশচ গলোর িোেটোয় এিটো 

মসলোই এর দোগ! মস মসটো ইশঙ্গত িশর িোনোয় এিশদন  ুশমর মোশ  মিি 
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র্ন্ত্রিো অনুিি িশর মস মিশগ উশঠ মদখ্শত পোয় গলোর িতটো—মিি 

রি  রশেশলো মসটো মথশি! 

মরোমহষ িি ' অশিেতো' -র িোশহনী শুনশত শুনশত ি শদর ডোশি চমশি 

উঠলোম৷ আমোশদর মট্রশনর সময় হশয় এশলো; ি রো শনশিশদর মশিয 

মসৌিনয শিশনময় মসশর শনশলন৷ আশরো িত িথো িোিী মথশি মগশলো, 

মিোনো হশলো নো আমোর শিেুিশির িনু্ধশটর মথশি! শিদোয় িোশনশয় মট্রশন 

উঠলোম৷ 

রোশত মট্রশনর মশিয অস্বশস্তশত িোরংিোর  ুম মিশঙ মর্শত লোগশলো; লোইট 

অফ িশর সিশলই  ুমোশ ছে৷ এিটো মস্টিশন মট্রনটো মথশমশে, িোইশর 

মথশি হোলিো আশলো েুিশে; মসই আশলোশত হঠোৎ চমশি উঠলোম— 

িোশথ ির পোশি, িোনলোর শনশচ ওটো িী? িোদুশ র মত মদখ্োশ ছে নো? িশয় 

িশয় িোশলো িোশি মচশয় মদখ্লোম শিতশরর শদশির মদওয়োলটোয় হয়ত 

ক্রমোগত  ষো মলশগ, খ্োশনিটো িোয়গো িশয় মগশে; মসইটো অশনিটো 

িোদুশ র মত মদখ্শত লোগশে! গলোর িোেটোয় মিমন িযথো িযথো িরশে 

মর্ন! এিটু শিশি শিশিও শি লোগশে? গলোয় হোত শদশয় মদখ্লোম, 

সশতযই শিশি—তশি রশি নয়,  োশম! 
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আিশি র্োরো 

িোিল দোস 

 

আিশি র্োরো মেোট্ট িঁুশ  

িোলশি ফুল ফুটশি তোরো 

মিউ হশি শিরোট িশি 

মিউ চোশঁদ র্োিোর পোরো।  

 

তোরোই তখ্ন মদি গ শি 

িি িশর শনশির হোত 

মদশির িুশি ফুশটশয় আশলো 

 ুশচশয় মদশি আিঁোর রোত।। 
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িূশতর িোশ  

আবু্দল রোহোি 

 

এিটো মেোট্ট সুন্দর গ্রোম মগোটোিশয়ি মোনুশষর িসিোস। গ্রোশমর মিশষ 

এিটো পুশরোশনো মপো োিোশ  শেল িোশ র শিতশর শেল গোেপোলোয় িরশত 

ইট িোশল খ্শস খ্শস প শে। গ্রোশমর সিোই িোশন এখ্োশন আশগ িশমদোররো 

িসিোস িরত এখ্ন িূশতর হোনোদোর আমোশদর িোশ । ও পো োয় রোমচন্দ্র 

িোিু িয়স প্রোয় আশির িোেোিোশে শতশন প্রশতযি শদন শিিোল মিলোয় 

গ্রোশমর মেোট মেোট মেশলশমশয়শদর শনশয় গল্প িরশতন তোশদর িোশ শত 

িশস আর র্ত গল্প িলশতন ওই িূশতর িোশ  িোশ  মি শনশয় আর 

মেশলশমশয়রো মিউ িশয় থোিশতন আিোর মিউ সশি িোপশর আনশন্দ মমশত 

থোিশতন এিসময় রোমচন্দ্র িোিুর নোম হশয় ওশঠ িূশতর গল্প িলো দোদু। 

এিশদন শিশিল মিলোয় মেশল মমশয়শদর শনশয় গল্প শুরু িরশলন িহু 

িের আশগ এই িূশতর িোশ শত িশমদোররো িসিোস িরত আশম শেলোম 

মসখ্োনিোর িোশ র দোশরোয়োন মোশন মচৌশিদোর খু্ি ি শলোি শেল এিশদন 

িশমদোরিোিুরো সিোই িলিোতোয়  ুরশত মিশরশয়শেশলন মসইশদন আশম 

রোশতর মিলো পুশরো িোশ  এিো এিো পোহোরো শদশয়শেলোম প্রথম এিটু 

এিটু িয় লোগশেল তোরপর আশস্ত আশস্ত  ুশমশয় পশ  হঠোৎ রোত 

এিটোর শদশি েোশদর উপর শিশসর িনয আওয়োি হশলো আশম মিোন 

িয় নো িশর চোপো গলোয় িশল উঠলোম মি মি ওখ্োশন মিোন উত্তর মদয় 

নো। আমোর মচোখ্ েোশদর শদশি চশল মগল মদখ্লোম হোশত এিটো লোশঠ 
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গোশয় িোশলো চোদর আর শিিট মদখ্শত শি লম্বো েোশদর মোথোয় মদৌ োশ ছে 

এিসময় পুশরো িশমদোর িোশ  িোছচোশদর মত মখ্লো িরশে আর মর্ন 

মেোট িনু্ধরো মদখ্লোম রি খ্োশ ছে িোশ শত িশর এিোশি মদখ্শত মদখ্শত 

মিোর হশয় মগল িূশতর দল মিোর হওয়োর সোশথ সোশথ মিোথোও মর্ন 

শনশিহ্ন হশয় মগল আশম আর শিেু িু শত পোশরশন। তোরপর 

িশমদোরিোিুরো িোশ শত এশলো আশম শিেু িললোম নো িষ্ট িশর আসোয় 

িোিুরো সিোল সিোল  ুশমশয় প শলো তোরপর শঠি এিই সমশয় িূশতর 

দল এশস হোশির আশম মতো হতিম্ব হশয় মগলোম িোলশি এিিন 

এশসশেল আিশি িূশতর পশরিোর এশসশে। এিিন িরুি স্বশর িশল 

উঠশলো িূশতর পশরিোর হযো ঁহযো ঁহযো ঁমর্ িোলশি রি মখ্শয় শেল িোশটশত 

িশর মস শেল িূশতর সদ িোর। তোরপর শুরু হল তোশদর রোিসিো মদখ্লোম 

আমোশদর গ্রোশমর পূি ি শদশির ি  মোঠ িশমদোর িোিুর িোশ র সোশথ রু্ি 

িরল িূশতর দল। এশদশি গ্রোশমর এিিন মচচঁোশত মচচঁোশত িশল উঠশলো 

আমোর েোগল পোশছে নো আমোর েোগল পোশছে নো তোরপর হল শি মসই 

েোগল িূশতর দশলর হোশত িরো পশ  তোরপর েোগলটোর শি অিস্থো হল 

তোর মোংস িূশতর দল শমশল সিোই মখ্শয় মফশল শনশয়শেল খু্ি মিো িশর 

এই খ্ির শুিু আমোর শনশির মচোশখ্ মদখ্ো আর আমোর মসশদন অিস্থো 

খু্িই খ্োরোপ হশয়শেল। আর এশদশি িশমদোরিোিুরো তোরো িলিোতোয় 

নতুন িোশ  শিশন মসখ্োশন চশল র্োিোর িনয পশররশদন রওনো শদশলন আর 

আমোশি এই িোশ র মদখ্িোল িরশত িলশলন এরপর মথশি 

িশমদোরিোিুরো এ শদশি আর আশসশন আমোর আর মখ্োিঁ খ্ির মনইশন। 

তোরপর আমোর িয়স হশলো আর মদখ্িোল িরোর িনয আমোর িরীর 
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চলশেল নো আশস্ত আশস্ত িশমদোরিোশ  হশয় উঠশলো গোেপোলোয় আিতৃ 

িূশতর হোনো িোশ  সশতযই মতো তোই। আমোশদর পো োর িুিন পোরুই মস 

প্রশতশদন পুশরো িশমদোর িো ীর পোি শদশয়ই মোশঠ র্োয় এিশদন মোঠ মথশি 

শফরশত এিটু মদশর হশলো তোরপর পথ শদশয় হোটঁশত হোটঁশত িশমদোর 

িোশ র পোশি আসশতই গো েমেম িশর উশঠশেল মস শুনশত মপল শিিট 

িব্দ এিদম স্পষ্ট তোর হোত পো িোপঁশত শুরু িশরশেল এমন সময় 

িূশতর দল িুিন মি শ শর মফলল তোরপর িুিনশি শনশয় চশল মগল 

িশমদোরিোশ  মিতর তোরপর র্ো হিোর তোই হল শি হশলো িূশতর গল্প 

িলো দোদু িশলোনো নো নো িলশিো নো তোহশল মতোরো আি িোশ  মর্শত পোরশি 

নো মেশলশমশয়শদর আিদোশর মস িলল িলশে সিোই শচৎিোর িশর উঠল 

রোমচন্দ্র িোিু চুপচুপ িলশত শুরু তোরপর এশি এশি সিোই িিশনর রি 

চুশষ মখ্শলো তোরপর শিেুিি হওয়োর পর িুিশনর গোশয়র মোংস তোরো 

পুশ শয় মখ্শলো এইিোশি িূশতর রোিে চলশত থোশি। িুিন এর খ্ির 

সিোর িোশন িোশন মপৌশঁে মগল আর িশমদোর িোিুশদর এই িোশ  পুি 

শদশির মোঠ খ্োনো মদখ্শল সিোই িয় মপত আর িশমদোর িোশ  সিোর 

িোশে হোনোিোশ  িূশতর িোশ  হশয় উশঠশেল। এরপর িোছচোরো িরুি সুশর 

িলল এই িূত এখ্শনো আশে তখ্ন রোমচন্দ্র িোিু িলশলো আশে চিশি। 

তোরপর িোছচোরো আশস্ত আশস্ত চোপো গলোয় রোমচন্দ্র িোিুশি আসশে িশল 

আশস্ত আশস্ত িোশ  চশল মগল। 

িূশতর িোশ র গল্প এইিোশি গ্রোশমর মেশল-মমশয়শদর প্রশতশদন শনশির 

িোশ শত মডশি মিোনোশতন রোমচন্দ্র িোিু। 
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সদুপশদি 

অয়ন চযোট্টোি িী  

 

িশরোনো িোইরোশসর প্রশিোপ ক্রমিই পৃশথিী িুশ  িোরশে। আর তোই 

মসইিথো মোথোয় মরশখ্ই এই সপ্তোশহর সদুপশদি। 

১. িশরো ন চচিদোতি যং 

িরচোলনশহতুনো । 

আদদোশত িশরোনো মচত্ 

িশরোনো হশি তং ধ্রুিম্ ।। 

অনুিোদ - 

িরচোলন (হযোন্ডশিি)এর িনয ির (হোত) মদওয়ো আর িখ্শনো উশচত 

নয়। নোহশল িশর িশর (হোশত হোশত) িশরোনো সংক্রোশমত হশত পোশর 

এিং মসই সংক্রমি শনশিতরূশপ মোনুষশি মোরশি। 

২. িশরো মনশত িশরোনিি 

শিিয়শত চ মোনিম্ । 

িিোঞ্জশলশহ ি িূয়োত্সঃ  

স্বস্থিতৃ্তঃ সদো িশসত্ ।। 

অনুিোদ - 
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িশরর সশঙ্গ ির (হোশতর সশঙ্গ হোত) মমলোশনো আর নয় এটো 

মোনিিোশতশি মিখ্োশত হশি। পুশিোর অঞ্জশল প্রদোশনর সময় মর্মন 

িশরর সোশথ ির (হোশতর সোশথ হোত) মিো ো হয় মসইরিম িরশত হশি 

র্োর িোরো সিশল সি িদো সুস্বোশস্থয িোচঁশত পোরশিো। 

 

 

 

 

 

 

 

মনট ফশ ং এর ব্লশগ মলখ্ো মপোস্ট িরশত মমইল িরুন  

netphoring@gmail.com এ। মলখ্োর ওপর উশিখ্ িরুন মনট 

ফশ ং ব্লগ। 

 

 

**পরমোিু িশিতোর শিিোশগ র্শদ শনশির মলখ্োও মদখ্শত চোন, তশি 

দুই/চোর লোইশনর অিঃশমল িশিতো পোঠোন। 
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হতোিোর িোম  

রিি আলী 

 

' সুমনো...ও সুমনো...আি সু্কল মনই মতোর ?'  মো রোন্নো  র মথশি 

িোরিোর ডোিশে। শিিু শুশনও নো মিোনোর িোন িশর সুমনো। িশয়িশদন 

মথশিই সু্কশলর িথো শুনশলই মিমন মর্ন এিটো চোপো িয় তোর শিরোয় 

শিরোয় িশয় র্োয় । মস মোশি িলশত মচশয়শেল শিিু আরও শিিোশি িলশি 

আর িলশলই শি তোর মো শিষয়টোর আমল মদশি, এসি শচিো তোশি 

িুশ  িুশ  খ্োশ ছে। 

সুমনো ক্লোস মসশিশনর এিশট ফুটফুশট মমশয়! মস প োশুশনোশতও র্শথষ্ট 

িোশলো । শিিু সহপোঠীশদর তুলনোয় ও মিি ি স  আর মদখ্শতও র্শথষ্ট 

সুন্দরী। তোর িোশ  মথশি সু্কল মিি দূর, চোর শিশম পথ । র্শদও মস তোর 

িোন্ধিী িমলোর সোশথ পোশয় মহঁশট চদশনি সু্কশল র্োয়। ওশদর িোশ  

পোিোপোশি, মোশ  মিিল টুম্পো আর শস্মতোশদর িোশ । শিিু মিোশনো শদন 

মিোশনো এিিন সু্কশল নো মগশল অপর িনও সু্কল িোমোই িশর। 

গত সপ্তোশহর িথো । ওরো দু' িশন প্রশত শদশনর মত সু্কশল র্োশছেল মিি 

খু্শি মশন। তশি তোরো এিটু দ্রুতগশতশত র্োশ ছে িোরি মসশদন ফোস্ট ি 

শপশরয়ড রশমন সযোশরর আর মদশর িশর ক্লোশস েুিশল উশন মিি মরশগ 

র্োন। র্খ্ন ওরো িটতলো পোর হশ ছে তখ্ন মোথোয় ম ো োর চুশলর মত 
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চুল ওয়োলো দুশটো মেশল ওশদরই লিয িশর শি মর্ন িলল। শিিু তোরো 

িোিল ওরো শনশিরোই িথো িলশে এিং দ্রুতপশদ সু্কশল মগল। 

সু্কল েুশট হল র্খ্ন মিলো পশ  এশসশে। মরোিিোর মত ওরো দু' িন 

িোশ  শফরশত লোগল। িটতলো এশস ওরো ঐ মেশল দুশটোশি আিোর 

মদখ্শত মপল, শিিু মিোর পোশয় এশগশয় চলল । শিিু এিোর সুমনো স্পষ্টই 

শুনশত মপল ওশদরই লিয িশর শিেু িলশে মেশলরো। সুমনোর মশন 

এিটু িশয়র উদয় হল শিিু শনেি মশনর িয় িশলই উশ শয় শদল । 

এিোশি দু' এি শদন মিশট মগল । মসশদন মসোমিোর । ওরো সু্কল মথশি 

শফরশেল। সুমনো মদখ্ল মর্ মেশলরো তোশদর শপেু শপেু অশনি দূর অিশি 

এশসশে । শিিু সরোসশর শিেু িলল নো, তশি তোর রূশপর শিেু প্রিংসো 

এিটু দূর মথশি শুনশত মপল।  

সুমনোর িয়স িম হশলও এখ্ন মস সি িু শত পোশর। আসশল শটশি 

শসশরয়োল আর ক্রোইম মপট্রল মদখ্শত মদখ্শত মস অশনি শিেুই িু শত 

শিশখ্শে। আর িোশরো মতশরো িের িয়স এগুশলো মিো োর িনয মিি 

র্শথষ্ট। 

পরশদন মথশি সুমনো ও তোর িোন্ধিী আরও িশয়ি িশনর সোশথ সু্কশল 

আসশত থোিল। ফশল দু' এি শদন এিটু শনষৃ্কশত মপল। শিিু মস অিস্থো 

আর দী িস্থোয়ী হল নো। মেশলরো মিি মডয়োশরং হশয় উঠশেল। ফশল সুমনো 

এিশদন তোর মোশি এিটু িলোর মচষ্টো িরল শিিু তোর মোশি িোশলো 

িশর মিো োশত পোরল নো। মো উপশদি শদল, ' ওশদর শিেু িলশি নো, 

তো োতোশ ো চশল আসশি।'  আসশল সুমনোর মো শিষয়টো হোল্কো িশর 



নেট ফড় িং 

শনশলও ওর মেোট্ট মশন মর্ শি গিীর আশলো ন চলশেল তো িুিশিোগীই 

িু শত পোরশি। এটো মর্ন সি সময় তোশি তো ো িশর মি োশছেল।  

অনুরূপিোশি আরও িশয়িশদন মিশট মগল। শিিু গত দু' শদন িশর 

মেশলটো এিটু মিশি েোলোতন িরশে । তোই মস িোিশে সু্কল এিটু িমই 

র্োশি। শিিু তোর মোর ডোি শুশন তোর মশন অস্বশস্তর িোি মিশি হশয় 

আশস। তোর উপর ওর িয় সু্কশল নো মগশল িো িযপোরটো শনশয় মিশি িলশল 

র্শদ প োশুশনো িন্ধ িশর মদয়। িোরি তোর শদশদশি ওরিম িশরই অল্প 

িয়শস শ্বশুর িোশ  পোশঠশয়শে। এিোশি শিশিন্ন শচিো তোশি িুশ  িুশ  

খ্োশছেল। 

এমন অিস্থো র্খ্ন তোর মিোমল মশনর সশহযর িোইশর র্োশছেল, এিশদন 

মস সু্কল আর র্োশিনো িশলই শসিোি শনল । শিিু তোর মশন হল শিষয়শট 

শনশয় রশমন সযোশরর সশঙ্গ আশলোচনো িরো উশচত তোর। আসশল রশমন 

শমত্র িোশলো মোনুষ। এিটু রোগ মিশি হশলও সিোর সমসযোর িথো 

মশনোশর্োগ শদশয় মিোশন । এিং সিোর সশঙ্গ এিটু মখ্োলো মমলো মমশি 

অনযশদর তুলনোয়। তোই সুমনো তোর মত পশরিত িন িরল। মস মসশদন 

সু্কশল মগল এিং শটশফন শপশরয়শড রশমন িোিুর সশঙ্গ মদখ্ো িশর সি 

খু্শল িলল। রশমনিোিু অশিে মোনুষ। উশন অল্প িথোয় আন্দোি িরশত 

পোরশলন ঐ মেোট মমশয়শটর মশনর চোপো উশিগ ও মোনশসি চোপ । উশন 

মহড সযোর মি িশল পুশলশির সোহোশর্য ঐ মেশলশদর িটতলোর আড্ডো 

 ুশচশয় শদশলন আর সুমনোর শিদযোলশয় র্োওয়োর িোিঁোও উশঠ মগল 

শচরতশর। 
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রিচিু 

মরশক্সোনো পোরিীন 

 

আিোশির মম টো সশর শগশয় মিোশরর মসোনোলী সশূর্ ির আশলোয় আমোর 

শিশটখ্োশন মর্শনো আি অশনি মিশি ফুটফুশট হশয় উশঠশে।  শর িশেশে 

নিিোত। তোর সমোগশম আিশির সরূ্ িটোও মর্শনো অনযরিম মতিশস্ব 

েলশে। আশম  ুশর মি োশছে গোশের েোয়োয়, শনি িনতোয়, প্রোিিরো 

িোতোশস। মিোশরর এই মদুৃ হোওয়ো মর্শনো স্বোগতম িোনোশ ছে তোশি আিঁশ  

িরোর িনয। চোশরশদশি পোশখ্র িলরি র্ো অিোি মনশিও িোি িশর 

মতোশল। আমোর িী দুগ্ধপোন িরোশ ছে শিশুশটশি, মস মোতৃশস্নশহ 

শখ্লশখ্শলশয় হোসশে। আমোশি মিশ োশত হশি আহোশরর সন্ধোশন শিিু 

আমোর শিশুশট আমোশি তোর মোয়োিী নয়শন মিশঁি মফলশলো মর্শনো তোর 

মন আমোশি িোইশর মর্শত শদশত চোইশে নো, তোর ইশঙ্গত আশম তোর নয়ন 

িশলই িু শত পোরলোম। তখ্ন আশম তোশি িললোম - " িোিো তুশম এিটু 

িশ ো হশয় র্োও, তখ্ন তুশম, আশম, মতোমোর মো সিশল শমশল এিসোশথ 

মি োশিো" । তখ্ন শিশুশট খু্শি হশয় মগশলো আর আমোশি িলশলো 

" িোিো তো োতোশ  শফশর এশসো, তোরপর আমরো মখ্লশিো" । আশম তোশি 

িথো শদলোম তো োতোশ  শফশর আসশিো।  

আহোশরর সন্ধোশন আশম অশনিটো দূর পর্ িি এশগশয় চললোম। অশনিটো 

আহোর মিোগো  িশরও মফললোম । ইশতমশিয সরূ্ িটো মর্শনো তোর মসোনোলী 

আিো সশরশয় মফশল রশিম লোল িি ি িোরশির শদশি গশ শয় চলশে। 
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িু লোম িড্ড মদরী হশয় মগশে। তোই িোশ র উশদশি রওনো শদলোম, 

িোশ শত মর্ পশরিোশরর সিশল পথ মচশয় িশস আশে। শঠি এমন সময় 

অনুিি িরলোম আমোশি মিোিহয় মিউ শপেু িশরশে। অন্ধিোশর গোশের 

ফোশঁি শিেু লোল চিু মদখ্শত মপলোম। এরো মর্ সি িিুি মোনুশষর রিচিু! 

আশম প্রোিপশন মদৌ শত লোগলোম। শিেুদূর মদৌশ োনর পর শপশঠর শদশি 

িযথো অনুিি িরশত লোগশলো। আমোর পো শনিল হশয় মগশলো, 

হৃদস্পন্দনটোও িীর হশয় মগশলো, শিরোয় শিরোয় অনুিি িরলোম 

স্বোথ িোশেষীশদর শপপোসো। তোরো আমোর শপশঠ গুশল িশরশে। মচোখ্ দুশট িীশর 

িীশর িুশি মর্শত লোগশলো, আর মচোশখ্ মিশস উঠশত লোগশলো আমোর 

পশরিোশরর মোয়োিী মুখ্গুশল। আশম মর্ তোশদর িথো রোখ্শত পোরলোম নো। 

আমোর িীিন আি মিষ। আর মখ্লো হশলো নো সিোশনর সোশথ, আর  শর 

মফরো হলনো। এই রিচিু আমোশি শদশয় তোশদর শপপোসো মমটোশলো!
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অশিদুল শমঞো 

 

িঙু্ক িোিুর মমশয়শট 

মদখ্শত ি ই শমশষ্ট,  

এিটুশতই মিঁশদ মফশল  

িশল িরো হয় দশৃষ্ট। 

 

মলখ্োপ োশত মনই মন  

িশন-রশি মোনোয় েুশট, 

মো শিেু িলশত মগশল  

মরশগ হয় খু্নসুশট। 

 

সোরোশদশন  শর িশস  

মমোিোইশল উশঠ মসলশফ,  

সি িদো সোিুগুিু িোি 

শটিটি্-এ মদখ্োয় মিলশি।  
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অঙ্কশন র্শদও িোশলো  

অলসতোয় মনই  োটশত, 

তোইশতো পো োয় ডোশি 

িঙু্কিোিুর মিশট। 
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চোশমলী চক্রিত িী 

রূপনগশরর রোিোর মমশয় 

নোমশট স্বি িলতো, 

শমশথয শিিু িলশে নো িোই 

সশতয এ রূপিথো। 

মদখ্শত শেল সুন্দরী মস 

মোথোয় িোশলো চুল; 

গলোয় শেল মমোশতর মোলো 

িোশন শেল দুল। 

হোশত শেল মসোনোর চুশ  

পোশয়শত নপুূর, 

চলশতো র্খ্ন িোিশতো তখ্ন 

 ুমুর  ুমুর-। 

মোথোয় শদশয় মসোনোর মুিুট 

পোশয় প' মর মল; 
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সখ্ীর সোশথ িলসী িোশঁখ্ 

আনশত মর্ত িল। 

এিশদন মস ফুশলর িশন 

ফুল তুলশত মগল- 

রোশত্র হল তিুও মতো মস 

আর শফশর নো এশলো! 

রোনীমো মতো মিঁশদ মিশট 

মূে িো মগশলন মিশষ; 

আিশি গল্প এইটুিু থোি? 

িোলশি িলশিো এশস।। 
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আশম 

সুিন ডোিুয়ো 

 

আশম গোশঁয়রই এি মেশল 

শুিু এিটুখ্োশন মপশল 

চোইনো শিেু আর, 

মোশ  মোশ  মুখ্িোর 

তশি এিটু পশরই মিষ 

আিোর খু্শির মরি 

মশন মশন খু্শঁি মি োই 

অিোনো এি মদি ৷ 

আশম পশথ মর্ পো িো োই 

িশন-িশন হোরোই, 

িত িী মর্ খু্শঁি 

শুনশত চোও িুশ  ? 

মিোশনো তশি িশল 

আশম মিন পশথ চশল 
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চশল িীশসর িশনয 

খু্শঁি রোিিশনয 

পশথর মিোথোয় মিষ 

িোশনো মিোথোয় রোিোর মদি ? 

আশম পোহোশ  এি নদী 

চশল শনরিশি 

র্োশিো অশনি দূর 

সিোল িো দুপুর 

মনই মতো আমোর থোমো 

িশে সো-মর-গো-মো 

মিমন িশর মমশল 

আশম গোশঁয়রই এি মেশল ৷ 
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িনু্ধ 

অননতো রশিত 

 

মচৌষশট্ট মখ্োশপর মচৌহশদ মপশরোশলই রূপিথোর মদি 

এিরোি খু্নসুশট আর আশলোর িযোনিোস 

েুটশত েুটশত র্খ্ন তুশম মতপোিশরর মোশঠ মপৌেঁশি 

মদখ্শি এিটো মেোট্ট  শর হশরিরিম রং 

নীল েঁুশলই মর্ গন্ধ পোশি তোশত আশে " মসোনোর শটয়ো"  

তোর মপেশন হলুদ েঁুশল সো ো মদশি " িোনোমোশে"  

মশিযখ্োশনর মগোলোশপ িোনোশি " মেোয়ঁোেঁুশয়"  

আর সোদো ে োশি এিসোশথ িোটোশনো সুখ্গুশলোর গন্ধ 

লোশলর মোশ  খু্শঁি পোশি সিরিম প্রশতশ্রুশত 

মিগুশন মদশি আস্কোরো গুশলোশি প্রশ্রয় 

তোরপর িোশলো শিশন সিোই থোিশি 

আশম থোিশিো তুশম থোিশি মস থোিশি 

শুিু থোিশি নো মসই গন্ধগুশলো 

স্বপ্নগুশলো মিশস র্োশি আশস্ত আশস্ত 
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আিোরও শিশনদ্র রোত ডোশি র্শদ শুিু 

মসই  র খু্লশলই িরো মদশি " িনু্ধ" । 
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খু্শিমশি আর িই 

মরোশহত িম িন 

 

খু্শিমশি  ুম মথশি ওশঠো 

প শত মতো এই িোর িশসো।  

িত প ো আশে মসই িোশি 

শদশয়শেো মর্ শুিু তুশম ফোশঁি।  

 

আর নয় আর নয় মিো 

মনই মতো মতোমোশি মদশিো সোিো।  

সন্ধযো হশলো মতো প শত িশসো।  

রোশত্র হশল তুশম  ুশম পশ ো।  

 

িই পশ  সি শিেু িশরো 

িই পশ  তুশম হশি িশ ো।  

িোশলো মলোি হশি, পশ  িই 

শদশত হশি নো মতোমোশি মই।  
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শদন রোত িই পশ  রই  

মর্ই হশি মিষ, আশস িই।  

তোই িশল িই পশ  রই 

মিশষ িশলো িোশলো মলোি হই। 
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হশি িীশির িয় 

শলশপ ম োষ হোলদোর 

 

মখ্োিো: নোি মুখ্ সি েোিো মিন? 

চলশে শিশসর রু্ি! 

িোর িশয় সি ফোিঁো ফোিঁো, 

আমরো  শর িি! 

মো: রু্ি িশট তোরই সোশথ, মস মর্ মেোট্ট িিো, 

মচোশখ্ তোশি র্োয়নো মদখ্ো, নোম ' িশরোনো' । 

িোইরোস মস িশর র্োশি, পশ  িশঠন েশর, 

শ্বোসিষ্ট িোশি শনশয় মরোশগর সোশথ লশ । 

িোশেশত তোর ম ষঁশি মর্-এশরোগ তোশিও িশর, 

মদি-শিশদশি িত মোনুষ র্োশ ছে মর্ আি মশর। 

মখ্োিো: ওমো! মসশি! 

এ মরোগ মিোথো মথশি এল? 

শি িরশল মো 

র্োশি চশল িল। 
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মো: চীনশদশিশত হল এ মরোগ, েশ শয় পশ  মিশষ- 

মোনুশষরই সোশথ এ মরোগ এশসশে এই মদশি। 

এি মোনুশষর িোশে-িোশে আশরি মোনুষ পোশি, 

হোশঁচ িোশি শ্বোস-প্রশ্বোশস- িীিোিু মস মমশি। 

হোত-পো-মুখ্ িোশর-িোশর সোিোন শদশয় িুশয়, 

পশরছেন্ন থোিশত হশি, পোশে নো র্োয় েশ শয়। 

হোত মুখ্ েোিশত হশি, মর্মন গোশয় পশর িম ি, 

দূশর দূশর থোিশত হশি এ োশত সংস্পি ি। 

মখ্োিো: িুশ শে মো, মরোশগর িশয়, 

সিোই মর্ আি  শরই রয়, 

িীিোিুশি হোশরশয় শদশয় 

হশিই হশি িীশির িয়।। 
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মনট ফশ ং 

অনুিি অশিিোরী 

 

হতোম র্শদ মনট-ফশ ং আশম, 

নোইিো িরতোম মিোশনো িোি, 

মনট শনশয় মিিল িশসই থোিো 

মনশটর মিো ো হতোম আি। 

এখ্ন আশম মোত্র ন' ময়, 

িোশ র সীমোয় হোটঁোচলো। 

িশস িশস িোিশে শমশথয, 

ফশ ং, মতোমোর িশি পথ চলো? 

 ুর ুশরটো িোশনর িোশে, 

িশসই আশে, মিো-ঁমিো ঁিশর, 

ফশ ং উশ শে দূর-দূরোশি, 

ফশ ং শগশয়শে িোলুর চশল। 

মিোশিল মনই, মনই মিোশনো শিপদ, 

নতুন সরূ্ ি, চলশন উচুঁ 
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ফশ ং ডোিশে এ শদশনশতও 

আমোর মোথোর শপেু শপেু। 
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েুশট চোই 

শফরশদৌসী মিগম 

 

মো আমোর ইশ ছে মনই, 

মরোিই সু্কল মর্শত! 

ইশ ছে িশর, 

েুশট মি োই মোশঠর িোশর পুিুর পোশ  ! 

িুশলো িোশলর  র িুশঁন 

শনশির মশতো িশর ! 

মখ্লশিো শুিু মখ্লো-মখ্লো ! 

ইশ ছে িশর, 

 ুশ  উ োই 

পোশখ্র মশতো িশর ! 

ইশ ছে িশর, 

মতোমোর মশতো িোিোর মশতো 

আমোরও িশ ো হশত ! 

সু্কল নো মর্শত ! 
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ইশ ছে িশর, 

অঙ্ক ক্লোস ফোশঁি শদশয় 

েুশট পোলোই 

অশনি দূশর ! 

ইশ ছে িশরও 

আমোয় পোশি নো মিউ খু্শঁি! 

মদখ্শি নো আর অঙ্ক খ্োতো 

িিশি নো আর সযোর ! 

 

মো আশম েুশট চোই 

েুশট চোই ! 
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 িপথ 

অশমতোি দোস 

 

িব্দ িল আর মোশট মদশখ্ো 

মোখ্শে মিমন শিষ 

িসূর মমশ  েোিশে আিোি 

দূষি অহ িশনি। 

 

শনশির শিপদ শনশিই মডশি 

আনশে মদশখ্ো িোরো 

িুশি-শুশি-শিশিচনোয় 

র্োরো সিোর মসরো। 

 

িো শে মদশখ্ো িীষি গরম 

ফোটশে মিমন মোশট 

তিুও মিশনো অিোরশন 

সিুি িীিন িোশট। 
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সময় আিও র্োয়শন চশল 

এশসো লোগোই গোে 

এই পৃশথিী সিুি িরোর 

িপথ রোশখ্ আি। 
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ইশ ছে িশর 

মিৌশিি মন্ডল 

 

আশম র্খ্ন ইসু্কশলশত র্োই, 

আমোশদর ওই পো োর রোস্তো শদশয়, 

মিলো দিটোয় মরোি মদখ্শত পোই, 

িোগিওয়োলো িোগি র্োয় শদশয়। 

িোগি চোই, িোগি চোই মস হোশঁি, 

আনন্দিোিোর তোর সোইশিশল থোশি। 

র্োয় মস চশল আমোর সোমশন শদশয় 

সময় িশর, খ্োয় মস িোশ  শগশয়। 

দিটো িোশি, সোশ  দিটো িোশি 

আশে তো ো, তিুও হয়নো মদশর। 

ইশ ছে িশর িযোগটো মফশল শদশয়, 

িোগি সোশথ মি োই সোইশিল শনশয়। 
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িশস্ত পো োর রোিো 

সঞ্জয় সরিোর 

 

আনশন্দ আমোর িুটুশম্বতো 

দুঃখ্! রোশি দূর, 

মন মর্ আমোর পোগল পো ো 

দূরশি িহু দূর। 

রোশত্র শদশন অিসশর 

আমোর মশনর সশঙ্গ র্োরো  

িযোলিশনশত দোশঁ শয় মদশখ্  

দূশর তোশদর িশস্ত পো ো । 

সময় মপশলই র্োই েুশট র্োই 

শিরশত তোশদর দশল । 

হোিোর রিম মখ্লো তোশদর  

হোিোর হোিোর শনয়ম, 

হোিোর হোশসর শলশরি মোলোয় 

মহো আশয়োিন । 
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আমোয় শনশয় িসোয় তোরো  

রোিোর সিো র। 

িোশ  শফশর মোশয়র িোশে  

িোয়নো িশর িশল, 

িশস্ত পো োর রোিো আশম 

মসলোম ির তুশম । 
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অশতষ্ঠ েুশট 

আশিস সরিোর 

 

মি মিশ  শনল 

আমোর মখ্লোর শিশিল টোশি? 

সু্কল টোও িন্ধ িশর শদল, 

েো শিো নো আশম তোশি। 

 

মিোয়োরোন্টোইন িুশ নো আশম, 

আশম িুশ নো িোইরোসও 

মখ্লশত চোই আশম, 

েুটশত চোই আশমও। 

 

প োশত আশস নো শদশদমশিও 

িন্ধ  শর আশম, 

িোটু িন আর িোশলো লোশগ নো 

িনু্ধ গুশলোও দোমী। 
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রোস্তো ফোিঁো 

হশরি মোল িোিোয় নো িোশঁি, 

শপ্ল্ি হোতটো েোশ ো 

আশম এিটু  ুশর আশস। 
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মেশলশিলো 

দীশপিো সরিোর 

মেশলশিলোর শদন গুশলোশত িোশর মিো হত, 

র্শদ ঐ শদন গুশলোশি সিোই আিোর শফশর মপশতো 

থোিশতোনো নো আর সৃ্মশত, সিোই আনশন্দই শদন িোটোশতো, িদশল মর্ত 

পুশরোশনো মসই সি রীশত। 

এইশতো িশদন আশগই সিোই 

মখ্শল শেল পুশরোশনো শদশনর মসইসি মখ্লো, 

শে িুশ  আর মগোিোই েুট, 

মখ্শয়শেশলো শেল সশঙ্গ মিোিোিলো। 

মখ্লো মিশষ হোশপশয় এশস, িশস মগোলশট িশর, 

এি এি িশনর িশঙ্গ মফোশট, নোনোন রিমিশর 

মিউ মর্ িশল মখ্লশিোনো আর, িরশে িযোথো পো 

মিউিো েুশট্ট পোলোয়  শরর শদশি, 

মিশয় আসশে মর্ মো। 

িি িি আর িি িুিুশন 

শুনশত িোশর মিো, নো হয় আি 

মখ্লো িুশলোর িনয মখ্লোম এিটু িিো ।।       
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িগিতী দোস 

 

ওই...মর্ আিোি 

আর… 

ওই মর্ মম ! 

মর্ন পথ হোশরশয় মিোথোও শনরুশদি। 

 

ওই...মর্ িন 

আর... 

ওই মর্ পোশখ্! 

মর্ন  র িোিঁোর মদি। 

 

ডোশি আিোি ডোশি িোতোস 

নদীর মরোশতর সোশথ। 

পোল মনৌিো িইশি, 

মসই মরোত িোরোর মোশ । 



নেট ফড় িং 

 

মিোশর র্খ্ন সরূ্ ি তোিোয় 

ওই… 

সুদূর আিোশি! 

পোশখ্ তখ্ন মচোখ্ মমশল, 

তোিোয় ওই পোশন। 

 

হঠোৎ র্খ্ন ফুল মসৌরি 

সুগশন্ধ ে োয়! 

িশে তখ্ন সুর িোশগশয় 

শিশ্ব িোগোয় নতুন গোন।
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চিিি-  নোশিস মোহমুদ  
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শিল্পী- সোইশয়দ আমোন 

মশ্রিী- তৃতীয়  

শদনহোটো শিশু মোলঞ্চ 
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শিল্পী- ইফশতহোল তোহশমদ ইফোি 

নিম মশ্রিী, িরূুং আদি ি উছচ শিদযোলয় এন্ড িশলি, িক্সিোিোর, 

িোংলোশদি 
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শিল্পী- সঙ্গীত িুমোর, 

মশ্রিী: দিম, 

সু্কল: হুগলী মিযোতীষচন্দ্র শিদযোপীঠ 
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শিল্পী- সুশ্রীতো দোস 

মশ্রিী- দিম 

 ুশঁটয়োিোিোর শিশনোশদনী উছচ িোশলিো শিদযোলয়। 
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শিল্পী- মদি সরিোর 

ষষ্ঠ মশ্রিী, শদনহোটো উছচ শিদযোলয় 
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শিল্পী- অশিশিৎ শমশি 
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শিল্পী- দীশপিো সরিোর 

শদনহোটো 
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পোঠশির মতোমত মনপশথয- 

 

শি িশর িোনোশিন আপনোর মতোমত, মিমন লোগশে মনট ফশ ং, 

আরও শি শিিোগ চোন, মমইল িরুন আমোশদর 

netphoring@gmail.com এ  

সম্পোদিীয় প্রসশঙ্গ মতোমত িোনোশত মমইল িরুন 

sealbikram9@gmail.com এ। মহোয়োটস আপ িরশত পোশরন এই 

নম্বর এ ৭৫০১৪ ০৩০০২ 

আপনোশদর মতোমতই আমোশদর চলোর পশথর অনুশপ্ররিো, িোনোন 

আপনোর অশিশর্োগও। 

মনট ফশ ং শিশু-শিশিোর সংখ্যো মিমন লোগশলো সিশলর আমোশদর 

িোনোশত িুলশিন নো শিিু। এিোশিই পোশি থোিুন সিশল। 
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সময় মপশলই শি হোশত তুশল শনশত ইশ ছে িশর িযোশমরো, তশি েশি 

পোশঠশয় শদন। আপশনও হশত পোশরন ‘’Camera-man of the 

week’’ েশি পোঠোশত পোশরন মর্ মিোন শিষশয়র ওপর। পোঠোশিন 

মমইশল।আমোশদর মমইল আইশড netphoring@gmail.com 

 

আপশনও পোঠোন েশি পরিত িী সংখ্যোর িনয, মসই েশি পরিত িী 

সংখ্যোয় আপশলোড িরশিো আমরো। 

 

Whats app এ েশি পোঠোশল ডি ফরমযোশট পোঠোশিন। 

Whats app No- 75014 03002 
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পুনি 

প্রশতিোরই নতুন চমি শনশয় আসশি মনটফশ ং মসই িথো শদলোম। এই 

পশত্রিো আপনোশদর সিোর তোই প্রিংসো, সমোশলোচনো, দোশি-দোওয়ো, 

মিিয সিই িোনোশত পোশরন শনশি িিোয়। ে ো, িশিতো, অিুগল্প, গল্প, 

প্রিন্ধ, েশি ইতযোশদ পোশঠশয় শদন িহৃস্পশতিোশরর মশিয। 

মমইল িরুন  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app িরুন 75014 03002 এই নম্বর এ। আমোশদর মফসিুি 

মপি এর শলঙ্ক https://facebook.com/netphoring  

 

 

 

//সমোপ্ত//  
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