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ড়িক্রম শীল

মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক।

োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 
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- ন ালাম রসুল, সঞ্জয় নসাম,          
নরজাউল রহমাে, নকৌড়শক রায়, কাজল মমত্র,     
নসৌড়মত সরকার, সম্পা চ্যাটাজিী, শিংকর হালদার,    
পার্ি নদি পাপাে, মহাড়জস মিল, মোমী সরকার,       
কেক সাহা, অমেসা রায়, অড়িড়মত্র, অড়েমমষ পড়িত, 
নেহা রায়। 

ছড়ি-  ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, রড়ি মড়িক, নেহাশ্রী লস্কর এিিং         
অভীক সরকার। 
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ফড় িং কর্া 
এই মুহূমতি প্রায়শই নদখ্া যামে িেযপ্রাণীরা িে নছম  নলাকালময় 
চ্মল আসমছ। এর ফমল িেযপ্রাণীমদর সামর্ মােুমষর সিংঘাত 
ড়দমের পর ড়দে নিম  চ্মলমছ। এর কারণ ড়হমসমি ড়িমশষজ্ঞরা 
তুমল ধরমছে মূলত খ্ামদযর অভািমকই। এছা া যমর্েভামি িে 
উমেদ কমর করা হমে রাস্তাঘাট, িাসস্থাে। তাই িেযপ্রাণীমদর 
ড়িচ্রণ এলাকা কমম আসমছ। ড়কছুমিমত্র িেযপ্রাণীমদর সামর্ 
সিংঘাত এর ফমল প্রাণ হারামে িেযপ্রাণী ও মােুষ। তাই এই 
সিংঘাত কমামত িেযপ্রাণীমদর নলাকালময় প্রমিমশর করার মুহূতি 
জাোর জেয কময়কড়ট অঞ্চমল চ্ালু করা হময়মছ ‘আড়লি ওয়াড়েিিং 
অযালামি ড়সমেম’। জঙ্গল সিংলি নলাকালয় ও চ্া িা াে এলাকায় 
হাড়ত সহ অেযােয িেযপ্রাণীমদর আ মে হমল যামত মােুষ আম  
নর্মকই জােমত পামর, নসইজেযই এই ‘আড়লি ওয়াড়েিিং অযালামি 
ড়সমেম’ িযিহার করা হয়। এই ড়সমেমমর মাধযমম িাড়সন্দারা 
হাড়ত িা অেয নকােও িেযপ্রাণী এলাকায় ঢুকমল সাইমরমের 
আওয়াজ িা লাইমটর মাধযমম আম  নর্মকই জােমত পারমিে। িে 
জঙ্গল যত নিড়শ ধ্বিংস করা হমি তমতাই ড়িপদ িা মি মােুমষর। 
তাই নিড়শ কমর  াছ লা ামত হমি ও িতিমেদে কমামত হমি। 
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পতড়র্িী সিমচ্ময় একা 

ন ালাম রসুল 
 

নসই সাাঁমকা পতড়র্িী নর্মক খু্মল আমছ দূমর 

 

আল া লাম  ভীষণ 

ড়েমড়িত অন্ধকামর সূযি শুধু ঘুমর মমর 

ড়দমের িন্দমর রাড়ত্রর জাহাজ 

পাহা  নেমল ড়েময় যায় শূেয হাত 

রমের  ড়তশীল নঢউময় সাাঁতার কাড়ট আমরা 

মততুয অন্ধকার 

আত্মামক কয়লায় নরমখ্ উম  যায় ড়ফড়েক্স পাড়খ্ 

তিুও নস ড়ফমর আমস অন্তহীে উৎমস শুধু ডাোয়-ডাোয় 

 

পতড়র্িী সিমচ্ময় একা। 
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প্রধাে অপরাধ 

সঞ্জয় নসাম 
 

আমামক ড়েময় অমেক অড়ভমযা  ড়েমন্দ-মন্দ 

 

আড়ম নয নতামার নচ্াখ্ দুমটা নদড়খ্ 

আমার প্রত্নমে জুম  র্ামক নতামার ছড়ি 

 

িতড়ি পম  নর্মম যায় 

কুয়াশা োমম সমর যায় 

 

 ামছ েতুে পাতা জন্মায় 

পম  যায় যািতীয় মরা পাতা 

 

শীমতর নশমষ আমস আমামদর িসমন্তর পলাশ 
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আড়ম আর কাউমক ভামলািাসমত ড়শড়খ্ড়ে 

 

ঘুঘু নদখ্মল আমামদর পায়রা নিামল ভ্রম হয় 

নিমছ ড়েময়ড়ছ রাঙা পলাশ 

 

রাস্তায় োমমল শুধু খু্াঁড়জ নতামামক 

আড়ম নতামামক ছুাঁমত চ্াই এই হমলা আমার 

প্রধাে অপরাধ। 
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িরফ 

নরজাউল রহমাে 
 

িরফ রাত 

একটু একটু কমর  াঢ় অন্ধকার 

জড় ময় যায় কুয়াশায়। 

চূ্ ান্ত রূপান্তর 

নধাাঁয়া ও া একটা ড়েশ্বাস, 

অন্ধকার উমপিা কমর 

 রম একটা কলমমর দা , 

ড়িপ্লমির ক াইময় ফ্রাই, রাত। 

িাকস্বাধীেতার প্রময়াম  

ড়েিঃশব্দ একটা নকালাহল, 

কলম আর ডাময়ড়রর িাতিালাপ। 

সকামল আিার িরফ 
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ছাতা হামত দাড় ময় 

মােুমষর ড়ভম , আড়মও িরফ। 
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এই নতা নতইশ 

নকৌড়শক রায় 

 
মাড়ট, কাে, পার্র, ড়সমমন্ট, রঙ, তুড়ল, 

ড়কছু পতাকা, পাতা, ফুল, মালায় শ্রদ্ধাঞ্জড়ল। 

ড়িমােিন্দর নর্মক রাস্তা, োমকরমণর ঝাাঁকা, 

এই নতা নতইশ, এই নতা নতামায় মমে রাখ্া। 

 

নতামার জন্মড়দমে রাষ্ট্র নদয় ছুড়ট, 

নকে জাড়ে ো, তমি নছমলরা িাাঁমধ জুড়ট। 

মহ-হুমিা , খ্াওয়া-দাওয়া, আর রাজেীড়ত চ্াখ্া, 

এই নতা নতইশ, এই নতা নতামায় মমে রাখ্া। 

 

নতামার নসই ভারমত আজ আমরা নেতা, 

কড়মশে নলমখ্ ড়রমপাটি পাতার পর পাতা। 
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ড়রমপামটির তজিমা কমর আরও কত নলখ্া, 

এই নতা নতইশ, এই নতা নতামায় মমে রাখ্া। 

 

স্বাধীেতা নদমি িমল, নচ্ময়ড়ছমল রে, 

প্রাণ সাঁমপড়ছল নতামার অ ড়ণত ভে। 

তার পর দুই নদশ, কলকাতা ঢাকা, 

এই নতা নতইশ, এই নতা নতামায় মমে রাখ্া। 

 

িছমরর পর িছর, আসমি কত নতইশ, 

অমপিায় র্াকা আর একটা কুড় , একুশ, িাইশ। 

নয িুঝমি নতামার অন্তধিাে র্াকা, 

তমিই হমি নতইমশ নতামায় মমে রাখ্া। 
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লুড়কময় নরমখ্া 

কাজল মমত্র 
 

নতামার ওমে 

লুড়কময় নরমখ্া 

একটা চু্ম্বমের প্রমকাে, 

প্রর্ম নদখ্া  

নতামার সামর্ 

এক ড়িমরাহী রামত। 

একটা ড়পপাসা 

চ্াতক ডামক 

জমলর নখ্াাঁমজ মিশামখ্। 

নতামার চ্রমণ 

ধূমলার মরমণ 

নিদো ড়চ্হ্ন আাঁমক। 
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একটা নপ্রম 

লুড়কময় নরমখ্া  

নতামার মমের  িামি। 
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নপ্রড়মকা নতামায় ড়কছু িলমত চ্াই 

নসৌড়মত সরকার 
 

তুড়ম নসই স্বপ্নপরী যামক ড়েময় স্বপ্ন নদড়খ্। 

তুড়ম নসই অেুভুড়ত যামক আমার মে অেুভি কমর। 

তুড়ম নসই নপ্রড়মকা যার ভামলািাসার ছন্দ নপ্রড়মক আড়ম। 

ফুল যড়দ পামর ভামলািাসা নশখ্ামত, 

চ্াাঁদ যড়দ পামর রাতমক জা ামত, 

নমঘ যড়দ পামর িতড়ি ঝ ামত, 

তুড়ম ড়ক পারমি ো শত িাাঁধা নপড়রময় নতামার মেটা আমার কামছ  

হারামত। 
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আমামদর ওময়িসাইট িা অেলাইে সিংস্করমণ ড়িজ্ঞাপে 
ড়দমত নযা ামযা  করুে। ড়ভড়জট করুে আমামদর 
ওময়িসাইট www.netphoring.com এ... 

 

নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাে করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 
করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

নেট ফড় িং এর প্রড়তড়ট সিংখ্যা প মত ড়িক করুে নেট 
ফড় িং এর ওময়িসাইট www.netphoring.com এ। 
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ধারািাড়হক  ল্প- 

তিু ভামলািাড়স 

সম্পা চ্যাটাজিী 

পিি-৫ 

 

আট 

আপড়ে কমতা ড়দে আমার জেয অমপিা করমত পারমিে, সযার ? 

তত োর কর্ায় ড়ফমর তাকাল আকাশ। 

-হয়মতা সারাজীিে। ড়কন্তু আমার দুমটা শতি আমছ। 

শতি ? ড়কমসর শতি ? 

প্রশ্ন করমলা তত ো। 

এক েম্বর শতি—আপড়ে েয়, আজমক নর্মক আমামক তুড়ম কমর 
ডাকমত হমি। আর দুই োম্বার শতি – সযার েয়, আকাশ ডাকমত 
হমি। 

তত ো চু্প কমর দাাঁড় ময় র্ামক। 
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আকাশ আিার িমল- আড়ম নতামার িনু্ধ হমত চ্াই তত ো। তারপর 
যড়দ নকামোড়দে তুড়ম ড়িশ্বাস কমর আমার হাতটা ধরমত চ্াও, 
ধরমি। 

আর ো ধরমত চ্াইমল ?? প্রশ্ন কমর তত ো। 

সারাজীিে িনু্ধ র্াকমিা (আকাশ জিাি নদয়)। 

ড়েমজর কর্া রাখ্মত পারমি (তত োর প্রশ্ন)? 

উত্তমর আকাশ িমল – আমার ড়েমজর উপর ড়িশ্বাস আমছ। আর 
িাড়কটা সময় িমল নদমি। যড়দ আড়ম আমার কর্া ো রাখ্মত পাড়র 
তাহমল আমামক নছম  চ্মল যাওয়ার অপশেটাও নতামার হামত 
র্াকমলা। আড়ম নতামামক নকামোড়দে আটকামিা ো। 

ড়েক আমছ, একটা সুমযা  ড়দলাম। ড়কন্তু যা যা কর্া ড়দময়মছা 
সিগুমলা অিমর অিমর পালে করমত হমি। ো হমল ড়কন্তু... 
কর্াটা নশষ হিার আম ই আকাশ হোৎ িমল ওমে আড়ম সি শমতি 
রাড়জ। তুড়ম যা িলমি তাই হমি। 

এিার তত ো িলমলা – তুড়ম কতটা আমার অেু ত, সিড়কছু আমার 
জাো হময় ন মছ। আমামক আর ড়কছু নিাঝামত হমি ো। আড়ম 
ভামলা কমরই জাড়ে, আমার মা-িািা, ড়রড়ে সিাইমক তুড়ম ড়েমজর 
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ড়টমম কমর ড়েময়ছ। আর িািা-মা নতা আমামক ড়িময় ড়দমত 
পারমলই িাাঁমচ্। আর আড়ম এটাও জাড়ে, আজমক যড়দ আড়ম 
ওমদরমক িড়ল আমার নতামামক পছন্দ, তাহমল কালমক নর্মকই 
নতামার সামর্ এেম জমমমন্টর জেয আমার মার্া খ্ারাপ কমর 
নদমি। তার নর্মক ভামলা, আজমক যখ্ে সিাই পাড়টিমত র্াকমিই, 
তখ্ে আজমকই এেম জমমন্টটা হময় যাক। ড়কন্তু আিারও িলড়ছ, 
নয কর্া ড়দময়মছা নসটা ভুল ন মল চ্লমি ো। 

কখ্মো ভুলমিা ো। 

ড়েক আমছ চ্মলা এিার। ো হমল নদখ্া যামি পাড়টি নশষ, আর 
আমরা এখ্ামেই দাাঁড় ময় আড়ছ। 

হুম, চ্মলা। 

ড়রড়ে িাড় মত এমস আকাশ আর তত োর এেম জমমমন্টর  কর্া  
সিাইমক িমল। সিাই খু্ি খু্শী হয়, ড়িমশষ কমর তত োর মা-িািা। 

েীল ড়েক কমর, প্রর্মম তত ো আর আকামশর এেম জমমন্ট হমি। 
রুর নয নককটা এমেমছ নসটা তারা চ্ারজে ড়মমল কাটমি। তারপর 
ড়েক ে’টার সময় েীল একটা সারপ্রাইজ নদমি। নসটার জেয েীল 
সিাইমক প্রস্তুত র্াকমত িমল। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৮ 

তত ো িমল, তাহমল আজমকর ড়দেটা সারপ্রাইজ নড ড়হমসমিই 
নঘাষণা করা নহাক। সকাল নর্মক সিাই সিাইমক সারপ্রাইজ 
ড়দময়ই যামে। সিাই নহমস ওমে। 

এরপর আকাশ আর তত োর এেম জমমন্ট হয়। আকাশ, তত োর 
আিংড়ট সামর্ই ড়েময় এমসড়ছমলা, আর তত োর মা-িািা আকামশর 
আিংড়ট। তারপর রুরর আো নকক তারা চ্ারজে ড়মমল কামট। 
আজমক সিাই খু্ি খু্ড়শ। ড়রড়ে িারিার েীলমক, নস ড়ক সারপ্রাইজ 
নদমি, নসটা ড়জজ্ঞাসা কমর যামে, ড়কন্তু েীল ড়কছুমতই িলমছ ো। 

ড়রড়ের নভতরটা অড়স্থর অড়স্থর করমত র্ামক, েীল ড়ক সারপ্রাইজ 
নদমি নসটা ড়চ্ন্তা কমর। িারিার ঘড়  নদখ্মত র্ামক, ড়েক যখ্ে 
ে’টা িামজ তখ্ে আর মধযিয ধমর রাখ্মত পামরো ড়রড়ে। েীমলর 
কামছ ড় ময় িমল ে’টা নতা িামজ, এিার নতা িল ড়ক সারপ্রাইজ ? 

দাাঁ া িলড়ছ িমল, েীল িসার ঘমরর ড়টড়ভটা চ্াড়লময় নদয়। নসখ্ামে 
একটা ড়রয়যাড়লড়ট - নশা চ্লড়ছল। একজে প্রড়তমযা ীর  াে নশষ 
হময়মছ, ড়িচ্ারকরা তার ড়িচ্ার করমছে। ড়রড়ে ড়কছু িুঝমত পামর 
ো। িাড়ক সিাইও চু্পচ্াপ। 

চ্মকটা আমস এরপর। অেুোমের সঞ্চালক পরিতিী নয োমটা 
ডামক  াে  াওয়ার জেয, নসই োমটা হল েীলাভ চ্যাটাজিী। ড়রড়ে 
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নযে স্বপ্ন নদখ্মছ ড়েমজর কােমকই নস ড়িশ্বাস করমত পামর ো। 
িাড়ক সিাইও চু্পচ্াপ, নক, কামক ড়ক িলমি, নকউই ড়েক মমতা 
িুমঝ উেমত পারড়ছমলা ো। 

একটা ড়রয়যাড়লড়ট নশা এর জেয েীল অড়ডশে ড়দময়ড়ছমলা, ড়কছু ড়দে 
আম , কাউমক ো জাড়েময়ই। নসখ্ামে নস ড়সমলক্ট হময়মছ আর 
আজমকই তার প্রর্ম পারফরমযান্স। েীল নভমিড়ছল তামদর 
প্রর্মড়িিাহ িাড়ষিকীমত ড়রড়েমক চ্মমক নদমি। তাই আম  নর্মক 
ড়রড়েমক ড়কছু িমলড়ে। 

“প্রাণ ভড়রময়, তত ষা হড়রময় “— ােড়ট েীল অসাধারণ ন ময়মছ। সি 
ড়িচ্ারকরাই তার প্রশিংসা কমরমছে। একজে আিার েীমলর কাছ 
নর্মক অেয রকমমর একটু  াে শুেমত নচ্ময়মছে। এরপর েীল 
একটা ড়হড়ন্দ  াে  ায়। নসই  ােটাও সিার খু্ি পছন্দ হয়। 
ড়িচ্ারকরা েীলমক ড়েময় রীড়তমমতা উচ্ছ্বড়সত। ড়রড়ের নচ্ামখ্ জল 
চ্মল আমস। 

েীল ড়রড়ের কামছ ড় ময় িমল, এই পা লী, কাাঁদড়ছস নকমো ? 

ড়রড়ে কাাঁদমত কাাঁদমতই িমল – এত ি  নশা নত চ্ান্স নপময়ড়ছস। 
তুই নতা এখ্ে অমেক িযস্ত হময় যাড়ি। আমার জেয নতা,নতার 
কামছ সময়ই র্াকমি ো। 
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েীল ড়রড়ের নচ্াখ্ মুমছ ড়দময় িমল – আড়ম যতই িযস্ত হময় যাই ো 
নকে, নতার সময় নর্মক এক ড়মড়েট সময়ও আড়ম কাউমক নদি ো 
ড়রড়ে। নতার সময় শুধু নতারই। এই িমল ড়রড়েমক ড়েমজর িুমক 
জড় ময় ধমর। 

এরপর েীল ড়রড়েমক িমল, নতার জেয নতা আমরকটা সারপ্রাইজ 
আমছ। কর্াটা িড়ল ড়মড়লর ড়দমক তাকায় েীল। ড়মড়ল একটু নহমস 
ড়রড়ের কামছ এমস িমল, জামো নতা নিৌড়দ দাদা নতামার জেয 
ড়েমজর হামত চ্কমলট নকক িাড়েময়মছ। দাাঁ াও আড়ম ড়েময় আসড়ছ, 
িমল ড়মড়ল রান্না ঘমরর ড়দমক যায়। 

নকক কাটা নশষ হমল, ড়মড়ল সিাইমক নকক নখ্মত নদয়। েীমলর 
িাোমো চ্কমলট নকমকর সিাই প্রশিংসা কমর। েীমলর মা েীল 
আর ড়রড়েমক আশীিিাদ কমরে – আর িমলে, আজমক নর্মক 
নযমো, ড়রড়ে উোমক “আড়ন্ট” েয় “মা” িমল ডামক। ড়রড়ে মা িমল 
অড়েতা নদিী নক জড় ময় ধমর। 

আজমক সিাই খু্ি খু্ড়শ। ড়মড়ল আর রুর তামদর নমময় পরীর 
সামর্ সময় কাটামে। অড়েতা নদিী সিার সামর্  ল্প করমছে। 
এড়দমক তত ো,আকাশ, তত োর মা-িািা ড়েমজমদর মমতা কমর সময় 
কাটামে। েীলও খু্ি খু্ড়শ। ড়কন্তু ড়রড়ে হোৎ এত খু্ড়শর মামঝ 
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একটু মেমরা। েীল ড়রড়েমক িমল – একড়দে সি ড়েক হময় যামি 
পা লী। নতার িািা-মা নক আড়ম নিাঝামিা। দরকার হমল প্রড়তড়দে 
তামদর িাড়  ড় ময় ড়রমকাময়ে করমিা। 

ড়ক ড়রমকাময়ে করড়ি ?? 

ড়ক আর। িলমিা নয, আমামক জামাই ড়হমসমি নমমে ড়েমত। 

ো তুই যাড়িো েীল। িাড়প নতামক অপমাে করমল আমার খু্ি 
খ্ারাপ লা মি। 

আড়ম যতদূর জাড়ে, নতার িাড়প নতামক খু্ি ভামলািামস। শুধু 
একটা িরমফর পাহা  জমম আমছ নতামদর দু’জমের মাঝখ্ামে। 
আড়ম নসই পাহা মক  ড়লময় জল কমর নদমিা। 

আড়ম নতামক কর্া ড়দড়ে ড়রড়ে, এর পমরর িছর আমামদর ড়িিাহ-
িাড়ষিকীমত নতার িািা, নতার মা দুজমেই আমামদর আশীিিাদ 
করমিে। 

এভামি মে খ্ারাপ কমর ো পা লী। 

আড়ম নতা আড়ছ। 

ড়রড়ে েীলমক জড় ময় ধমর। েীল খু্ি যমত্ন ড়রড়ের নচ্ামখ্র জল 
মুড়ছময় নদয়। (চ্লমি) 
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পুরুমষাত্তম 

শিংকর হালদার 
 

সতড়ির মুলুমক মােমির নিমশ 

যুম  যুম  এমসমছা ধরায়, 

মুড়ের পমর্ অন্ধ ড়িমিমক 

নমািম পর্ িুড়ঝ হারায়। 

 

আাঁড়খ্র আমলায় আাঁধার নদড়খ্ 

আাঁধামর ডুড়িমছ জীিে-তরী, 

ভিেদীর মাড়ঝ তুড়ম 

োমমর মামঝ পামরর কড় । 

 

সতড়ি নতামার চ্রণ তমল 

ের-নিমশ নশ্রে পুরুষ, 
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ড়চ্মেও আজও পাড়রড়ে ড়চ্ড়েমত 

মােুষ নমারা নেই নতা হুাঁশ। 

 

নকাে পমর্মত নতামায় পামিা 

নকাে োমমমত িমলা খু্ড়শ, 

নকাে ড়দশামত ড়দশা পামিা 

নকাে জড়মমে র্াক নিড়শ। 

 

সিড়কছুমতই আমার মায়া 

নতামার ভুমল কড়র িাস, 

নতামার অমন্ন িাাঁচ্া িা া 

নমাহদ্বামর কামট মাস। 

 

ভিড়সনু্ধ জ ৎ-জমের 

নপ্রমমর অস্ত্র ড়েময় হামত, 
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দ্বামর-দ্বামর ড়িড়লময়ছ োম 

ড়িমভদ নেই নকামো জাতপামত। 

 

িুদ্ধ-রসুল-আিা-হড়র 

ড়িমভদ কড়রস ধমমি যারা, 

মেুষযত্ব আজ ড়িড়কময় ন মছ 

সি-ই িতর্া কমি ছা া। 

 

পরমপুরুষ, পরমাপ্রকত ড়ত 

ড়চ্রসতয, সুন্দর, পুরুমষাত্তম... 

এমকর মামঝ িহুর লীলা 

তুড়ম সতযম্-ড়শিম্-সুন্দরম্। 

 

ধমি-অর্ি-কাম-নমাি 

জীিে তুি তাাঁরই পাশ, 
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দীঘি-পমর্ নপময়ড়ছ জেম 

দশিমে পূরাও মমের আস। 
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ড়ত্রপুরা সুন্দরী 

পার্ি নদি পাপাে 
 

আজ ঘুরমত-ঘুরমত চ্মল এমসড়ছ একিামর ভারমতর পূমিির রাজয 
ড়ত্রপুরা, প্রাকত ড়তক নসৌন্দযি তর্া মাড়েকয রাজিিংমশর নদৌলমত 
এখ্ামে দশিেীয় অমেক ড়কছুই আমছে এর আম  িমলড়ছলাম 
ছড়িমু া িা নদিতামু ার অড়ভযাে আজ িলমিা উদয়পুর ড়স্থত শ্রী 
শ্রী ড়ত্রপুমরশ্বরীর অড়ভজ্ঞতা। 

উত্তর-পূিি ভারমত ড়ত্রপুরা রামজযর রাজধােী আ রতলা শহর নর্মক 
৫৫ ড়কড়ম দূমর ড়ত্রপুরা রামজযর উদয়পুর শহমর ড়টলার উপর 
লালমচ্ নয স্থাপোড়ট েজমর আমস তা হমলা ৫১ শড়েপীমের 
অেযতম একড়ট "মদিী ড়ত্রপুমরশ্বরী" 

১৫০১ খ্রীিামব্দ মহারাজা ধেযমাড়েকয ড়ত্রপুমরশ্বরীর মড়ন্দর প্রড়তো 
কমরে। কড়র্ত আমছ ড়তড়ে শ্রী ড়িষু্ণর জেয মড়ন্দরড়ট ড়েমিাণ 
কমরড়ছমলে পমর স্বপ্নাদতি হময় িতিমাে িািংলামদমশর চ্ট্টগ্রাম নর্মক 
কড়ি পার্মরর ড়েড়মিত ড়ত্রপুরা সুন্দরী ড়িগ্রহ এমে এই মড়ন্দমর 
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স্থাপে কমরে। উদয়পুমরর ড়ত্রপুরা সুন্দরী মড়ন্দরমক ধরা হয় 
একান্ন পীমের এক পীে। 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৮ 

পুরামণর কাড়হেী অেুসামর সতীর অঙ্গ নযখ্ামে পমরড়ছমলা নসই 
স্থােড়ট পীেস্থামে পড়রণত হময়মছ। 'পীেমালা তন্ত্র' অেুসামর 
উদয়পুমরর এই স্থামেই সতীর ডাে পা পমরড়ছমলা। 

তমি ড়িষু্ণর জেয ড়েড়মিত মড়ন্দমর ড়ত্রপুরসুন্দরী িা কালী ড়িগ্রহ 
প্রড়তো ড়েময় ধেযমাড়ণমকযর মমে ড়দ্বধা-দ্বন্দ র্াকমলও পমর তা দূর 
হময় যায় এক মদিিােী শুমে, মড়ন্দমরর ড়শলা ড়লড়প নর্মক এসি 
তর্য জাো যায়। িতিমামে ড়শলাড়লড়পগুড়ল কামলর ড়েয়মম েি হময় 
ন মছ। 

ড়ত্রপুরাসুন্দরীর ড়িগ্রহ উৎকত ি মামের কড়ি পার্মরর দ্বারা ড়েড়মিত, 
ড়িগ্রমহর উচ্চতা ০১ ড়মটার ৫৭ নস.ড়ম, প্রস্থ ৬৪নস.ড়ম। নদিী-ড়িগ্রহ 
একড়ট পার্মরর নিদীমত স্থাড়পত এখ্ামে নদিীর চ্ার হাত, মুখ্মন্ডল 
লম্বামট তার তুলোয় নচ্াখ্ ড়তেড়ট নছাট, োক চ্যাপ্টা, শিাসমে 
শাড়য়ত মহামদমির িুমকর ওপর পা স্থাপে কমর নদিী দন্ডায়মাে। 

নদিীর মার্ায় আমছ মুকুট ও জটারাড়শ,  লায় নদাদুলযমাে 
েতমুন্ডমালা িতিমাে ড়িগ্রমহ অিশয ড়কছুই নিাঝা যায় ো। নদিীর 
ডােড়দমক একড়ট নছাট ড়িগ্রহ আমছ ইড়ে নছাট মা োমম সিার 
কামছ পড়রড়চ্ত পূজক ে এোমক চ্ন্ডীরুমপ পূমজা কমরে। 
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নদিীর পূমজা সমূ্পণি তন্ত্রমমতই হয় তমি নিদীমত কালী মন্ত্র 
র্াকায় কালীর ধযাে করা হয় ও চ্ন্ডীর নছাট ড়িগ্রহ র্াকার জেয 
চ্ন্ডীর ধযাে করা হয়। 

ড়ত্রপুরাসুন্দরী মড়ন্দরড়ট ড়ত্রপুরার ড়েজস্ব স্থাপতয রীড়তমত ড়েড়মিত । 
মূলদ্বার পড়িমমুখ্ী, উত্তরড়দমকও একড়ট দ্বার আমছ মড়ন্দমরর 
িাইমরর পড়রমাপ ২৪×২৪ ফুট, নভতমরর পড়রমাপ ১৬×১৬ ফুট। 
নদওয়াল ০৮ ফুট পুরু, মড়ন্দমরর উচ্চতা ৭৫ ফুট। 

চ্ারমকাোয় চ্ারড়ট প্রধাে স্তম্ভ, উপমরর  মু্বজ নিৌদ্ধ রীড়তর 
অেুকরমণ ড়েড়মিত এর ওপমর সপ্ত কলস তার ওপমর ড়পতমলর 
ধ্বজ দন্ড। এই মড়ন্দমরর  েে মশলীমত ড়িড়ভন্ন প্রমদশ ও প্রামন্তর 
মড়ন্দমরর  েে মশলীর ড়মল আমছ এটাই ড়ত্রপুরার ড়েজস্ব  েে-
মশলী। 

ড়ত্রপুরার নশষ স্বাধীে রাজা ড়ছমলে িীরড়িক্রম ড়কমশার মাড়ণকয 
িাহাদূর ড়তড়ে প্রয়ামের পূমিি নদিীর স্বপ্নামদশ নপময় ১১৫৬ 
ড়ত্রপুরামব্দ একড়ট রুমপার ড়ত্রশুল দাে কমর ন মছে নদিীমক যা 
আজও ড়িদযমাে ড়ত্রপুরাসুন্দরীর মড়ন্দর ড়িড়ভন্ন সম্প্রদাময়র ও ধমিীয় 
ন ােীর ড়মলেভূড়ম ড়হমসমি স্বীকত ত। মড়ন্দমরর সতি লমি ড়িষু্ণ ও 
শড়ের ড়মল ঘমটমছ, মড়ন্দর ড়েড়মিত হময়ড়ছল ড়িষু্ণর জেয আর 
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প্রড়তড়েত হমলে নদিী ড়ত্রপুরাসুন্দরী, তাই এখ্ামে মাময়র সামর্ 
শালগ্রাম ড়শলা পূড়জত হয় আজও এই মড়ন্দমরর প্রধাে মিড়শিয 
হমলা এখ্ামে আ ত দশিোর্িী ও পযিটকমদর োম, িণি ন াত্র ও 
পড়রচ্য় জােমত চ্াওয়া হয় ো। নযমকামো ধমমির মােুষ এখ্ামে 
পূমজা ড়দমত পামরে অিাদশ শতমকর মাঝামাড়ঝ শমমসর  াজী 
উদয়পুর আক্রমণ কমরে ও দখ্ল কমরে ড়তড়ে ড়েমজ এই মড়ন্দমর 
পূমজা ড়দময়ড়ছমলে িমল " াজীমালা"-নত নলখ্া আমছ। মড়ন্দর 
পড়রচ্ালে িযিস্থার মমধযও সকমলর অিংশগ্রহণ আমছ। উদয়পুমরর 
ড়হনু্দ ধর্ম্িিলম্বী মােুষ নহাক িা মুসড়লম ধর্ম্িিলম্বী মােুষ নহাক 
নিমতর প্রর্ম ফসল ও  রুর দুধ এমে মামক ড়েমিদে কমরে। 
উপজাড়ত ন ােীর জেড়প্রয় নদিী ড়ত্রপুরাসুন্দরী। 

রাজতন্ত্র শাড়সত ড়ত্রপুরা রাজয ভারতচু্ড়ের শতিােুসামর িতিমাে 
রাজয সরকার মড়ন্দর পড়রচ্ালো কমরে ও স্থােীয় নজলাশাসক 
পদাধীকার িমল মা ড়ত্রপুরাসুন্দরীর ‘নসিাইত’। 
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স্বপ্নগুমলা 

মহাড়জস মিল 
               

আজ সমস্ত ড়িষাদ সড়রময় 

নহাঁমট যাড়ে অেন্ত আমলার ড়দমক 

পাড়খ্রা ঝাাঁমক-ঝাাঁমক নেমম আসমছ 

মাড়টর ঘ্রামণ ছড় ময় ড়দমে নরণু 

জীিমের স্বপ্নগুমলা ডাো নমলমছ 

ড়দ মন্তর েিত্ররাড়শ ছুাঁমি িমল...। 
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পদড়চ্হ্ন 

মোমী সরকার 

 
চ্মল যাওয়ার মুহূতিটা নদড়খ্ড়ে কখ্মো 

আলমতা কমর নচ্াখ্ িুমজ একটা দীঘিড়েশ্বাস 

শরীর জুম  িময় ন মছ শীতল ড়হমিাহ 

মমের নদওয়ামল  াাঁর্া আমছ ভীষণ অেুভূড়তটুকু। 

নোো জমল ধুময় ড়দময়মছ তার যািার পমর্র ধুমলা িাড়ল। 

তমি চ্মল যািার পদড়চ্হ্ন নদড়খ্ িারিার 

কখ্মো নভজা মাড়টমত কখ্মো সাদা কা মজ আলতার ছামপ 

ভীষণ ঝাাঁঝামলা  ন্ধ তার 

চ্রাচ্র জুম  উম  নি ায় চ্ঞ্চল প্রজাপড়ত 

অধরায় নর্মক যায় এক ফাড়ল চ্াাঁদ। 
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প্রাসামদর কান্না 

কেক সাহা 
 

রামতর কুয়াশা নসড়দে অন্ধকার নভদ কমর প ড়ছল এ শহমরর 
িুমক। 

সা রদীড়ঘর জল গুমলা োন্ডায় কাাঁপড়ছল নসড়দে। 

নকশি নরাড ড়দময় যাওয়ার পমর্ শুেমত নপলাম - 

শতাব্দী প্রাচ্ীে রাজিা ীড়ট নযে ফুড়পময় কাাঁদড়ছল। 

িাতামসর তরমঙ্গ নভমস আসড়ছল নিদো আর চ্াপা যন্ত্রণার শব্দ। 

রামতর আকামশ একড়টও তারা ড়ছল ো। 

শুধুমাত্র িীণ চ্াাঁদ তার নেশা লা ামো নচ্াখ্ দুমটা ড়েময় নজম ড়ছল। 

মি মচ্তেযর নঘামর শুেড়ছল প্রাসামদর অড়ভমাে ড়মড়শ্রত অতীত 
ইড়তহাস, 

নয ইড়তহামস ড়ছল প্রাচ্ীে ভারমতর নকাচ্ রাজিিংমশর ন ৌরি। 
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জেশূেয প্রাসামদর নকাণায়-নকাণায় আজও ছড় ময় রময়মছ তামদর 
কীড়তি আর ড়েদশিে। 

ড়কন্তু আজ তারা কামলর নরামত নভমস ন মছ। 

চ্মল ন মছ শত সহর দূমর। 

তামদর ন ৌরি িীরমত্বর সািী িহেকারী এই প্রাসাদ আজও ওাঁমদর 
স্মরণ কমর কামদ প্রড়তরামত। একড়িিংশ শতাব্দীমত দাাঁড় ময় িযস্ততা 
আর নকালাহমলর মমধয এ শহর কী শুেমত পায় তার নসই েীরি 
কান্না, নয কান্নায় ড়মমশ র্ামক অতীত ন ৌরি ো নফরার নিদো। 
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অপ্রকাড়শত 

অমেষা রায় 

 
ওই নয পাড়খ্ আমছ খ্াাঁচ্ািড়ন্দ  

তার আমছ সুখ্গুমলা ঢাকা, 

নভমি কি নতা হয় একটাই জীিে  

তমি নকে আটমক রাখ্া ! 

তুড়ম তামক নপময় খু্ড়শ হমো  

অর্চ্ তার ড়ক মমের কর্াটা জামো ?  

িড়ন্দ হময় ভািমছ নকে 

তামক হময়মছ আটকামো। 

নস ভামি েীল আকামশর ওই পাম মত  

কী সাজামো আমছ, 

আর খ্াাঁচ্ার িাইমর স্বাধীেভামি 

সিাই কী কমর িাাঁমচ্। 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৮ 

নকান্ অপরাধ ড়ঘমরমছ নয তার 

উম  নি ামো মাো, 

শুধু ড়ক নলাক নদখ্ামতই নপময়মছ নস আজ 

রড়ঙে দুমটা ডাো ! 

তুড়ম পুষমি িমল এমেমছা তামক - 

এড়দমক তার মমের নখ্য়াল নক রামখ্, 

তাও ও ার স্বপ্ন নিামে নস  

হাজার মে-খ্ারামপর ফাাঁমক।। 
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হোৎ একা 

অড়িড়মত্র 

 
হোৎ যড়দ পতড়র্িীমত একলা হময় যাই, 

কার সমঙ্গ কইমিা কর্া, নভমিই োড়হ পাই।  

একলা নর্মক কত অিসর, সমময়র অভাি োই... 

মুমোমফােটা র্াকুক সামর্, এইটুকু নয চ্াই। 

এমড়েও নলামক একা একাই র্ামক নদখ্ড়ছ ভাই ; 

মেটা করমি হুহু, তাও, যড়দ একলা হময় যাই ! 

কর্ািাতিা, পুমজার োকুর, িইমমলা নকার্া পাই ?! 

নকার্া পামিা ভামলািাসা, যড়দ একলা হময় যাই ?! 
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েীড়তকর্া 

ড়েমিদমে- অড়েমমষ পড়িত 
 

রাজত্ব করমত চ্াই ড়কন্তু রাজার মমতা প্রাসামদ নর্মক েয়,   
মােুমষর হৃদময় নর্মক হমত চ্াই সকমলর ভামলািাসার রাজা। 
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সিংস্কত ত সুভাড়ষতমালা 

ড়েমিদমে- নেহা রায় 
 

सुभाषितम् - 

न कन्यायााः  षिता षिद्वान् गृह्णीयात् शुल्कमण्वषि। 

गृह्णन् शुलं्क षि लोभेन स्यान्नरोऽित्यषिक्रयी।। 

 

সুভাড়ষতম্ -  

ে কেযায়ািঃ ড়পতা ড়িদ্বান্  তহ্ণীয়াত্ শুল্কমণ্বড়প। 

 তহ্ণন্ শুল্কিং ড়হ নলামভে সযান্নমরাপতযড়িক্রয়ী।। 

অর্ি - 

জ্ঞােিাে ড়পতা কেযাদাে ড়েড়মত্ত কদাড়প ড়কড়ঞ্চৎমাত্র পণ গ্রহণ 
কমরে ো। 

আর নলামভ আসে হময় পণ গ্রহণ করমল তা সন্তাে ড়িক্রময়র 
সমাে হয়। 
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Award Winning Short Film Streaming Free    

On Youtube 

Produced by Pathikrit Films 
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রড়িিামরর দুপুর.... 

 

হোৎ নফামের Whats App িা Messenger এ 
নমমসজ আসার শব্দ... 

 

Whats App িা Messenger এ এমসমছ নেট ফড় িং 
এর ড়পড়ডএফ ডাউেমলাড করার ড়লঙ্ক... 

 

প্রড়ত সপ্তামহ রড়িিার আমস, ড়েয়ম কমর আমস নেট 
ফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা... 

 

আপড়ে হয়মতা নেট ফড় িং এর নলখ্ক িা নেট ফড় িং 
এর ড়েয়ড়মত পােক। এিার আমরা শুেমত চ্াই 
আপোর অেুভূড়তর কর্া। 
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নেট ফড় িং প মত আপোর নকমে লাম ? েতুে আর 
ড়ক ড়িভা  চ্াে জাোে আপোর মতামত। 

ড়লমখ্ পাড়েময় ড়দে আপোর অেুভূড়তর কর্া Whats 
App িা Mail এ। যা প্রকাড়শত হমি "পােমকর নচ্ামখ্ 
নেট ফড় িং" ড়িভাম । 

সমঙ্গ পাোে আপোর োম ও ড়েকাো। 

Whats App- 7501403002 

Mail Id- netphoring@gmail.com 

-ড়টম নেট ফড় িং 
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নেট ফড় িং এর ব্লম  নলখ্া নপাে করমত নমইল করুে 
netphoring@gmail.com এ। নলখ্ার ওপর উমিখ্ 

করুে নেট ফড় িং ব্ল । 

 

**পরমাণু কড়িতার ড়িভাম  যড়দ ড়েমজর নলখ্াও 
নদখ্মত চ্াে, তমি দুই/চ্ার লাইমের অন্তিঃড়মল কড়িতা 

পাোে। 

 

ড়প্রয় পােক আমামদর জাোে আপোর মতামত 
netphoring@gmail.com এ নমইল কমর। 
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ড়েমিদমে- ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী 

ছড়ি ও ভািো 

ড়েমিদমে- রড়ি মড়িক 

 

নভামরর আমলা 
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আটি  যালাড়র 

ড়শল্পী- নেহাশ্রী লস্কর 
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নেটফড় িং এর সাপ্তাড়হক সিংখ্যা (অেলাইে) এর জেয নয নয ড়িষময় 
নলখ্া পাোমত পামরে:- 

▪ ছ া (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ কড়িতা (অেড়ধক ২০ লাইে) 

▪ অণু ল্প (২৫০ শব্দ) 

▪ নছাট  ল্প (১০০০ শব্দ) 

▪ ি   ল্প (২০০০ শব্দ) 

▪ প্রিন্ধ/ড়েিন্ধ (২০০০ শব্দ) 

▪ ভ্রমণ-কাড়হেী (২০০০ শব্দ) 

▪ ড়িমেষণমূলক নলখ্া (১৫০০ শব্দ) 

▪ ছড়ি (হামত আাঁকা িা কযামমরায় নতালা)  

⏺নলখ্া পাোমিে িািংলামত টাইপ কমর িা ডক ফরমযামট Whats 
App িা Mail এ প্রড়ত সপ্তামহর িতহস্পড়তিামরর মমধয। নলখ্ার 
সামর্ নলখ্ার ড়শমরাোম, নলখ্মকর োম-ড়েকাো র্াকা আিড়শযক। 

⏺Whats App- 7501403002 

⏺Mail Id- netphoring@gmail.com 
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পােমকর মতামত নেপমর্য- 
 

ড়ক কমর জাোমিে আপোর মতামত, নকমে লা মছ নেট ফড় িং, 
আরও ড়ক ড়িভা  চ্াে, নমইল করুে আমামদর 

netphoring@gmail.com এ সম্পাদকীয় প্রসমঙ্গ মতামত 
জাোমত নমইল করুে sealbikram9@gmail.com এ। নহায়াটস 

আপ করমত পামরে এই েম্বর এ ৭৫০১৪০৩০০২ 

আপোমদর মতামতই আমামদর চ্লার পমর্র অেুমপ্ররণা, জাোে 
আপোর অড়ভমযা ও। 

পাময় পাময় ২২৮ সিংখ্যায় পা ড়দল আমামদর সকমলর ড়প্রয়      
নেট ফড় িং । নকমে লা মছ আমামদর প্রড়তড়ট সিংখ্যা জাোমত 

ভুলমিে ো ড়কন্তু। এভামিই পামশ র্াকুে। 

 

 

 

 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৮ 

 

আপড়েও পাোে ছড়ি পরিতিী সিংখ্যার জেয, নসই ছড়ি পরিতিী 
সিংখ্যায় আপমলাড করমিা আমরা। 

সময় নপমলই ড়ক হামত তুমল ড়েমত ইমে কমর কযামমরা, তমি ছড়ি 
পাড়েময় ড়দে। আপড়েও হমত পামরে ‘’Camera-man of the 
week’’ ছড়ি পাোমত পামরে নয নকাে ড়িষময়র ওপর। পাোমিে 
নমইমল। আমামদর নমইল আইড়ড netphoring@gmail.com 

 

Whats app এ ছড়ি পাোমল ডক ফরমযামট পাোমিে। 

Whats app No- 7501403002 
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রড়ঙে আমিশ  

Camera-man of the week 

অভীক সরকার 
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অেলাইে মযা াড়জে নেটফড় িং 

পঞ্চম িষি, সিংখ্যা-২২৮ 

১৬ই জােুয়াড়র, ২০২২ 

Website:  www.netphoring.com 

Email: netphoring@gmail.com 

 Whatsapp: 7501403002 

 

সম্পাদকিঃ ড়িক্রম শীল 

ড়িভা ীয় সম্পাদোিঃ মড়িকা দাস, অয়ে চ্যাটাড়জি, 
অড়েমমষ পড়িত, ধ্রুপদ চ্ক্রিতিী, সাহােুর হক। 

প্রেদ- োমজস মাহমুদ 

নেট ফড় িং কতত িক সিিস্বত্ব সিংরড়িত 

নেট ফড় িং, ২০২২ 



 

নেট ফড় িং | সিংখ্যা – ২২৮ 

পুেি 

প্রড়তিারই েতুে চ্মক ড়েময় আসমি নেটফড় িং নসই কর্া 
ড়দলাম। এই পড়ত্রকা আপোমদর সিার তাই প্রশিংসা, 
সমামলাচ্ো, দাড়ি-দাওয়া, মন্তিয সিই জাোমত পামরে 
ড়েড়দ্বিধায়। ছ া, কড়িতা, অণু ল্প,  ল্প, প্রিন্ধ, ছড়ি ইতযাড়দ 
পাড়েময় ড়দে িতহস্পড়তিামরর মমধয। 

নমইল করুে  netphoring@gmail.com  এ, 

Whats app করুে 7501403002 এই েম্বর এ। 
আমামদর নফসিুক নপজ এর ড়লঙ্ক 

https://facebook.com/ netphoring 

 

 

 

 ।।সমাপ্ত।।  


