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ফিড়ং কথা
গরমকাল চ�লই এল, অসখু-
িবসখু এ সম�য়ই সব�চ�য় �বিশ
হয়। তাই িন�জ�দর স�ু রাখাটাও
ভীষণ দরকাির। �বিশ ক�র জল
খান, সা�থ খান ফলমলূ। িনয়িমত
ভা�ব নানা পরামশ�আমা�দর
ম�াগািজ�ন পা�বন। ল�� রাখনু
�িতিট সংখ�ায়।



ছাইপাশ
িম� �ুঘাষ

�িত�শাধ ই িক য�থ�?
�ফ�ল আসা সময় �ল�
িসগা�র�টর ম�তা।
�ণ�ায়ী িব��দ দীঘ��ময়ািদ হয়
িহং� িহংসায় ।
কই ভা�লাবাসার বদ�ল �কানিদন
ি��ণ ভা�লাবাসা �তা �কাথাও
�নই,
না থাকুক । ছাই আ�ন সবটাই
আমার �হাক।
সব�নাশা ��িমকা িকংবা মায়াবী
�ধাঁয়া �ভ�ব একটা�ন উিড়�য়
িদ�লও �তা পা�রা ।



��া
জাহা�ীর �হা�সন

এভা�বইআ�রা �বশ ক�য়কিট
জ�িদন চ�ল যায়। উ�ঠা�নর
�কানায় সমুনার �দয়া গাছিট ধী�র
ধী�র বড় হ�ত থা�ক, ক�ল�জর
িদনও �ায় �শষ, আর�ধ লুা�
�সিম�ার বািক। দজু�নই িচি�ত
একটা িবষয় িন�য়ই, সমুনার
বাবার চাকরীর �া�ফা�রর
�নািটশ এ�স�ছ �বশ িকছ�িদন
হল। ত�ব বড় সা�হব�ক ব�ল ক�য়
সমুনার বাবা �সটা িকছ�িদন
িপিছ�য় িন�য়�ছ �ধমুা� �ম�য়র



ক�ল�জর জন�। সমুনার বাবা
�া�ফার হ�য়�ছ এখান �থ�ক ব�
দ�ূর, �দ�শর �ায় অন� �কানায়,
অজানা এক শহ�র। �দখ�ত
�দখ�ত �সিম�ার পরী�াও এ�স
�গল। লা� �সিম�ার পড়া�নার
চাপ, �কান ভা�বই �দখা হ�য়
ও�ঠিন পরী�ারআ�গ। ত�ব
সায়ন একটা ডা�য়রী িক�ন তা�ত
পাতাভিত�িক সব িল�খ িল�খ
একাকার ক�র�ছ সমুনা�ক �দ�ব
ব�ল।আর �শ�ষর িদ�ক সায়�নর
একটা িঠকানা িল�খ িদ�য়�ছ।
�শষ পরী�ার িদন সায়ন জান�ত
পার�লা সমুনারা এক স�া�হর



ম�ধ�ই চ�ল যা��,দজু�নরই �চাখ
ছল ছল করিছল তখন। কথা
বল�ত বল�ত সায়ন ব�াগ �থ�ক
ডা�য়িরটা �বর ক�র সমুনার হা�ত
িদ�য় বলল -' এটা রা�খা, সময়
ক�র প�ড় িনও।আর সাবধা�ন
�যও, িন�জর �খয়াল �র�খা।
পরী�া �শষ, তাই ক�লজ ও
িটউশন সব ব�, এই সাতিদন
�কানভা�বই �দখা করা স�ব
হ�লানা সায়নআর সমুনার,�ধু
�ফা�নই যা একট�কথা।অ�ম িদন
সকাল�বলা সমুনা�দর ��ন।
��শ�ন িগ�য় সায়ন�ক �ফান
করল সমুনা- আমরা ��শ�ন



�পৗছালাম একট�প�রই ���ন
উঠব। ত�িম িন�জর �িত য� িনও
আর গাছটার �িতও। কারণ
এখন�তা ত�িমআমা�ক �রাজ
�রাজ �দখ�ত পার�ব না। সতুরাং
এখন ওই গাছটাই আিম বঝু�ল।
তাই আমার(গাছটার) �খয়াল
রাখ�ব। �পছন �থ�ক সমুনআর
মা�য়র গলার আওয়াজ চল মা
��ন �ছ�ড় �দ�ব। তিড়ঘিড় �ফান
�ক�ট িদ�য় ���ন উ�ঠ পড়ল
সমুনা সায়ন। িকছ�একটা বল�ত
যা�ব �দখল �ফানটা �ক�ট �গ�ছ।
�ফান �ক�ট যাওয়ার প�রও
হতবাক হ�য় �বশ িকছ��ণ



�ফানটা কা�ন ধ�র দাঁিড়�য় িছল
সায়ন। ধী�র ধী�র ��ন �ত
গিত�ত ছ�ট�ত লাগ�লা সাম�নর
িদ�ক,আর সমুনার �চাখ িদ�য়
�যন ঝরনা ব�য় যা�� ।কারন �স
তার সব�থ�ক ি�য় মানষুিটর
কা�ছ �থ�ক এত দ�ূর চ�ল যা��,
তাওআবার এ�তা �ত �ব�গ।
রাি� তখন গভীর, খাওয়া-দাওয়া
�স�র সমুনার বাবা-মা সবাই যখন
ঘিুম�য় প�ড়�ছ। সমুনা তখন ব�াগ
�থ�ক সায়�নর ডা�য়িরটা �বর
ক�র পড়�ত আর� কর�লা।
�চা�খর জল ম�ন হ�� �যন সযূ�
িহমাল�য়র চ�ড়ায় খবু কাছ �থ�ক



িকরন িদ��, আর �সই বরফ গলা
জল �যন সমুনার দ গুাল �ব�য়
ডা�য়িরর প�ৃা িভিজ�য় িদ��।
হঠাৎ সমুনার ম�ন হল �ক �যন
তা�ক ডাক�ছ, িচৎকার ক�র
ডাক�ছ সমুনা! সমুনা! সমুনা! িক�
না,এটা িছল একা�ই সমুনার
গভীর িচ�ার বিহঃ�কাশ।
আওয়াজটা িছল ���নর চাকা
এবং �রললাই�নর ঘষ��ণর।
আবার ডায়রীর পাতা উ�া�ত
�� ক�র সমুনা।�ায় �শষ পয�া�য়
এ�স ডা�য়রীর �শ�ষর ক�য়কটা
লাইন সমুনার মন ছ�ঁ�য় �গল
"আিম �রাজ সকাল �বলা �সই



গাছটার িন�চ ব�স �াণায়াম কির।
ত�িমআমার জীব�নর অি��জন
িছ�ল। িক�আজ ত�িম চ�ল
যা��া আমার কাছ �থ�ক
ব�দ�ূর,ত�ব ত�িমআমা�ক
অি��জন িদ�য় �গ�ছা।
হ�াঁ,অি��জন।কারণ ত�িম
ব�লিছ�ল মানষু �ধ আুশীব�া�দই
দীঘ�জীবী হয় না।"
সা�থ একটা ছিবও িছল। �সই
গাছটা�ক জিড়�য় ধ�র আ�ছ
সায়ন।
( চল�ব )



�সিদন যখন �লিনন
খুঁজিছ

নীলাি� �দব

চাকা ঘরু�ছ। সময়, অসময়, ��,
না-��, অজহুাত এ��লা সব
��া�কর মত পিরিধর ওপর
�গ�ঁথ বস�ছ। মা�ঝ �লিনন।
�মািবল মাখ�ছ। পাড়ার �মকার
সশুীল সমা�জর �লা�গা সাট�ছ
কপা�ল।
অিভধান খ�ুল �লিনন খুঁজিছ।



সাই�কা
আিরফ উজজামান

শ�হীনতাই সব�চ�য় বড় শ��র
জ� �দয়।
মতৃ��র নীবরতা সম�য়র ��ল�প
�ঢ�ক যায়
তবওু বািক থাকা অতী�তর �িৃত,
�িত��ণ সাড়া জাগায়।
শ��র �ঢউ ও�ঠ
অল�সর িনউ�রা�ন।
�িণ�কর অবকা�শ �চাখ বুঁ�জ
পথ খুঁ�জ িন�ত চায় বত�মান,
���ার মি�ক চায় ছ�িট
ভিবষ��তর পাতায় জম�ত থা�ক
অিভমান।



ছিব ও ভাবনা

�লাড�শিডং ....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 �তামার কথা ভাব�লই �চাখ
ব�ুজ �ফিল,
হয়�তা �তামায় আরও �বিশ
ভা�লা�ব�স �ফিল।

 আমার কিবতা �লখার কলম,
আমার ক��দর মলম।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
ই�বালা ভাইরাস ছড়া��
ক��ায়।
বণ�-িব��ষ উস�ক িদ�লন
�া�।
ইউ�রাপীয় পাল�া�ম� ডাক
পাঠা�লা জ�ুকরবাগ�-�ক।
কণ�াট�ক মখু�ম�ী িহ�স�ব
শপথ িন�লন ই�য়দিুরয়া�া।
জ�ম �গলআই িপ এ�ল �শষ
চা�র যাওয়ার লড়াই।



জ�ুভ�াস �ক িবদায় জানা�লন
ব�ুফাঁ।
 �ট� �থ�ক িবদা�য়র প�থ টস।
 িব�কাপ ফুটব�লর জন� দল
�ঘাষণা কর�লা �ািজল।
আফগান�দর �ট� অিভযান
�� হ�ব জ�ুন ভার�তর িব���।



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

অ�নক ��আমা�দর মা�ঝ মা�ঝ
ভািব�য় �তা�ল, কা�জর চাপ ও
নানা কার�ণ তা বলা হয় না
কাউ�কই। িক�আমা�দর িত�ল
িত�ল ক� �দয় �স��লা। িবগত
িদন��লা�ত সক�লর ���া�র
িদ�ত �প�র ভা�লা �ল�গ�ছ।
সক�ল ভা�লা থাকুন।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া
আ�স অ�নক, তা�দর সমাধান



কর�ত িগ�য় িহমিশম �খ�ত হয়
আমা�দর, �সই সমস�া ��লা
জানা�ত পা�রন এই িবভা�গ নাম,
িঠকানা �গাপন �র�খই, উ�রও
পা�বন এই িবভা�গই। তাই
িনঃসং�কা�চ জানানআপনার
সমস�া পা�শ আিছআিম ও �গাটা
�নট ফিড়ং িটম।

আমা�দর সম� িবভাগ �কমন লাগ�ছ
জানা�ত ভ�ল�বন না িক�, �কান পরামশ�,
মতামত থাক�ল অবশ�ই জানা�বন
আমা�দর।



সাজ-�গাঁজ
�ম�য়�দর সাজ

িল�খ�ছন- িসিম
গর�ম ��কর য�-
জল পান ক�ন-
�ধ শুরী�র আ��তা �জাগায় না,
�ক�ক ক�র �তা�ল সজীব। তাই
�ক স�ুর রাখ�ত এ সম�য় �চ�র
জল পান ক�ন।
�টানার ব�বহার ক�ন-
�টানার ��কর �রামকূপ ব� ও



�ক�ক শীতল রাখ�ত সাহায�
ক�র। বাজার �থ�ক ভা�লা
�কা�ািনর �টানার �দ�খ িকননু।
ঘ�রায়া �টানার িহ�স�ব
�গালাপজল ভা�লা কাজ ক�র।
ওয়াটার �বজ ম�য়�ারাইজার
ব�বহার ক�ন-
গর�মর সময়ও ম�য়�ারাইজার
ব�বহার ব� কর�বন না। কারণ
ম�য়�ারাইজার ��ক আ��তা
�জাগা�নার পাশাপািশ �ক�ক
নরম রা�খ। ত�ব গর�মর সময়
ওয়াটার �বজ ম�য়�ারাইজার



�ব�ছ িনন ��কর য��।
�ক পির�ার রাখনু-
সকা�ল ও রা�ত ঘমুা�ত যাওয়ার
আ�গ অবশ�ই �ক পির�ার
ক�ন। যিদ এমন হয় সারা িদন
বাই�র �বর হনিন তবওু �িটন
ক�র �ক পির�ার কর�ত ভ�ল�বন
না।
এ��ফািল�য়ট ক�ন-
গর�মর সময় ��কর মরা �কাষ
দরূ ক�র র� স�ালন বাড়া�নার
জন� �ক�ক এ��ফািল�য়ট করা



জ�ির। কারণ এ সময় ধলুাময়লা
জ�ম �ক অপির�� হয় �বিশ।
চার-পাঁচ চামচ �বস�নর সা�থ
এক চামচ হলদু, পাঁচ-ছয় �ফাঁটা
�গালাপজল ও দধু িমিশ�য়
�প��র ম�তা �তির ক�র ��ক
লািগ�য় রাখনু।আধঘ�া পর ঘ�ষ
ঘ�ষ ত��ল �ফলনু।
�রাদ এিড়�য় চলনু-
�বসন ��কর �রা�দ �পাড়া ভাব
দরূ কর�ত খবু কায�কর। �বস�নর
সা�থ টক দই ও ক�য়ক �ফাঁটা
�লবরু রস িমিশ�য় ম�ুখ লািগ�য়



রাখনু। �িক�য় �গ�ল ধ�ুয়
�ফল�ত হ�ব। �রা�দ �পাড়া দাগ
দরূ কর�ত �লবরু রস ভা�লা কাজ
ক�র। �প�ঁপ �াকৃিতক িকনজার
িহ�স�ব ভা�লা কাজ ক�র। তাই
�ক পির�ার কর�ত দইু �টিবল
চামচ চটকা�না �প�ঁপর সা�থ এক
চা চামচ মধ ওু একটা িড�মর
সাদা অংশ িমিশ�য় �ফসপ�াক
িহ�স�ব ব�বহার কর�ত পা�রন।
�ক�ক শীতল রাখনু-
গর�ম �ক শীতল রাখা খবু
��য়াজন। এক �টিবল চামচ



�কারা�না শসার সা�থ এক �টিবল
চামচ টক দই িমিশ�য় ��ক
লািগ�য় রাখনু। ১৫-২০ িমিনট পর
ধ�ুয় �ফলনু। খবুই স�তজ অনভুব
কর�বন। এ ছাড়া পিু�কর খাবার,
ব�ায়াম ও পয�া� ঘমু �ক ভা�লা
রাখার জন� খবুই জ�ির।

�নট ফিড়ং এর ৩৬ িট সংখ�ার �িতিট
পড়�ত লগ অন ক�ন�নট ফিড়ং এর
ও�য়বসাইট www.netphoring.com এ.



�নটফিড়ং-এর ও�য়বসাইট বা অন লাইন
সং�র�ণ িব�াপন িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন।

�ফান: 7908076073

ও�য়বসাইট: www.netphoring.com



পাশ �ফরা�না ভালবাসা
িঝিলক সরকার

বাই�র খবু বিৃ� পড়�ছ কা�র�ও
�নই...
জানালার ধা�র ব�স আ�ছ রাি�,
এই �তা ক�য়কটা মাসআ�গই ওর
সা�থ �ম�ঘর �দখা। রাি�আর
�ম�ঘরআলাপটা ওই িসিনয়ার-
জিুনয়া�রর মত। �সাশা�লর পর
��� িরকু�য়� তারপর কথা।
২০১৬ রআগ�� ও�দর ভা�লা
ক�র আলাপ হয়। তখন রাি�



�থম ব�ষ�পড়�ছ আর �মঘ
দ’ুবছর হল একটা �কা�ািন�ত
চাকরী কর�ছ।
রাি� তখন তার এক তরফা
ভা�লাবাসায় ব��আর �ম�ঘর
ভা�লাবাসার ��। ত�ব �ম�ঘর
�থম �ভ�� যাওয়া ভা�লাবাসার
কথা রাি� জা�ন। িহং�স �তা হয়
অ�নক ত�ব…।
হঠাৎ এক রা�ত �মঘ তার
ভা�লাবাসার ��াবিট রাি� �ক
জানায়। রাি� �থ�ম হ�াঁ বল�লও
ক�য়কিদন প�র না ক�র �দয়। �স



জানায় তার প�� এক তরফা
ভা�লাবাসা �ক �ভালা কিঠন। �মঘ
অ�নক �বাঝা�নার প�র হাল
�ছ�ড় �দয় িক� তারা কথা বলা
ব� ক�র না।
আ��আ�� �িতটা সময় �মঘ �ক
কা�ছ �প�য় রাি� �যন ভা�লাবাসা
অনভুব করিছল। �দাটানা �পির�য়
ম�নর কথা �মঘ-�ক জািন�য় িদল
�য �সও তা�ক ভা�লা�ব�স
�ফ�ল�ছ।
ক�য়কিদন প�র �ম�ঘর
��াটা�সর �লখা প�ড় রাি�



জান�ত চায়, �স িক এখ�না
অতীত �ক ভা�লাবা�স? �ম�ঘর
তার �িত িক �কান ভা�লাবাসা
�নই?
না �নই �কান ভা�লাবাসাই �নই,
�ম�ঘর উ��র �যন রাি� এক
মহু��ত�র জন� �শষ হ�য় �গল। সারা
রাত কা�ার প�রও িব�াস হি�ল
না।
রাি�র ভা�লাবাসা িদ�নর পর িদন
�ব�ড়ই চলিছল, আর �মঘ �য
�কান িকছ�ই চায় না। রাি� স�র
যায়িন, �িতটা সময় ওর



ভা�লাবাসা বিুঝ�য়�ছ। এই �তা
৩রা মাচ��ধ রুাি�র সা�থ �দখা
করার জন� কত দরূ �থ�ক
এ�সিছল �মঘ।
কথা বাত�া, ভা�লাবাসা, ঝগড়ার
পর দীঘ�আট মাস পর �সিদন
ও�দর �দখা হল। �মঘ �ক
ভা�লাবাসার কথা বল�লই �যন
তাি�ল� �বাধ ক�র তাই রাি�
ভা�লাবািস ব�ল না। ত�ব তখন
নািক অিফস �থ�ক িফ�র এ�স
রাি�রআওয়াজ না �ন�ল
�ম�ঘর ভা�লা লা�গ না। �মঘ িক�



আ�গর মত অতীত �ক িন�য় আর
িকছ��ল�খও না। তবওু �মঘ নািক
ভা�লাবা�স না।
রাি� কথা বল�ত পছ� ক�র
আর �মঘ �ন�ত। ওরা �যন এক
অদশৃ� নামহীন স��ক�জিড়�য়।
হঠাৎ ক�র �জা�র িবদ�ুৎ চম�ক
উঠ�লা, �ফানটাও �ব�জ উঠ�লা
তখিুন।
রাি�- হ�া�লা, �মঘ।
�মঘ- িক করছ? এই একট�আ�গই
িফরলাম।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) “মা” �তা “মা”-ই হয়, ব�ৃা��ম
�থ�কও স�া�নর কল�াণ চায়
আর অ��র চাপা রা�খ শত ক�।
২) �চারা বািলআর অ�চনা মানষু-
�ক কখ�না িব�াস করা উিচৎ
নয়।

আমা�দর পাঠানআপনার �লখা কিবতা,
গ� টাইপ ক�র বা ডক ফরম�া�ট �হায়া�স
অ�া�প বা �মই�ল।



আ�া�দআটখানা

��িমকা বল�ছ ��িমক �কঃ

��িমকা- �তামার মা�স আয় কত ?
��িমক- ২০০০০ টাকা।
��িমকা- এটা �তা আমার হাত
খরচ।
��িমক- হ�াঁ, এটা ধ�রই �তা
ব�লিছ।



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�
িক ক�র জানা�বনআপনার
মতামত, �কমন লাগ�ছ �নট
ফিড়ং, আরও িক িবভাগ চান,
�মইল ক�নআমা�দর
netphoring@gmail.com এ
স�াদকীয় �স�� মতামত
জানা�ত �মইল ক�ন
sealbikram9@gmail.com এ।
�হায়াটসআপ কর�ত পা�রন এই
ন�র এ ৭৫০১৪০৩০০২

আপনা�দর মতামতইআমা�দর



চলার প�থর অন�ু�রণা, জানান
আপনার অিভ�যাগও।

পা�য় পা�য় ৩৬ সংখ�ায় পা
আমা�দর সক�লর ি�য় �নট
ফিড়ং-এর। �কমন লাগ�ছ
আমা�দর �িতিট সংখ�া জানা�ত
ভ�ল�বন না িক�। এভা�বই পা�শ
থাকুন।



রা�া-বা�া
ম�ুড়া মাষকলাই

পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল
উপকরণ: �ই বা কাতলা অথবা
�য�কা�না বড় মা�ছর মাথা, �লজ
ও কাঁটা (�ক�ট, �ব�ছ, ধ�ুয়, পািন
ঝির�য় �নওয়া) ৫০০ �াম, পািন
১০ কাপ, মাষকলাই ডা�লর �ঁড়া
�দড় কাপ।মা�ছর মাথা কষা�নার
জন�: �তল চার �টিবল চামচ,
�তজপাতা িতনিট, দা�িচিন চারিট,
এলািচ চারিট, লব� িতনিট, আদা



-রসনু বাটা এক �টিবল চামচ,
�পয়ঁাজ বাটা িতন �টিবল চামচ,
ধ�ন �ঁড়া এক চা-চামচ, হলদু
�ঁড়া এক চা-চামচ, মিরচ �ঁড়া
এক চা-চামচ, িজরা বাটা এক চা-
চামচ, �গাটা িজরা আধা চা-চামচ,
�পয়ঁাজ কুিচ িসিক কাপ, লবণ
�াদ অনযুায়ী, রসনু কুিচ দইু চা-
চামচ।ডাল বাগা�রর জন�: �তল
িসিক কাপ, �পয়ঁাজ কুিচআধা
কাপ, রসনু কিচ �দড় �টিবল চামচ,
িবলািত ধ�নপাতা িতন �টিবল
চামচ, কাঁচা মিরচ চারিট, পাকা



মিরচ (লাল) চারিট।
�তরীর িনয়ম: আট কাপ পািন�ত
মাষকলাই ডা�লর �ঁড়া ��ল
িনন। চ�লায় িদ�য় ভা�লা ক�র
িমিশ�য় না�ন। দ-ুএকবার ফু�ট
উঠ�ল দইু চা-চামচ লবণ ওআধা
চা-চামচ হলদু �ঁড়া িদ�য় �ন�ড়
মাঝাির আ�ঁচ �ঢ�ক িদন।পা�শর
চ�লায় হাঁিড়�ত বা কড়াই�য় �তল
গরম ক�র �গাটা িজরা ও
�তজপাতার �ফাড়ন িদ�য় �পয়ঁাজ
কুিচ িদ�য় ভাজনু। এরপর রসনু
কুিচ িদ�য় �ভ�জ বাদািম রং হ�য়



এ�ল দা�িচিন, এলাচ ও লব�
িদন। লাল হ�য় এ�লআধা কাপ
জল িদ�য় সব �ঁড়া ও বাটা মসলা
এক�� িদ�য় ভা�লা ক�র কিষ�য়
িনন। লবণ ও িসিক কাপ পািন
িদ�য় আরও িকছ��ণ কিষ�য়
িনন। �থ�ম মা�ছরআ� মাথাটা
িদ�য় আরও িকছ��ণ কিষ�য়
পিরমাণম�তা জল িদ�য় �ঢ�ক
িদন। �স� হ�য় এ�ল �লজ ও
কাঁটা��লা িদ�য় ভা�লা ক�র
কিষ�য় িনন। তারপর মা�ছর
মাথাটা ডাল-ঘুঁটিন িদ�য় �ভ�ঙ



িদ�য় লবণ ও �াথ িদ�য় �ন�ড়
িনন। ডাল �স� হ�ল নািম�য়
মা�ছর হাঁিড়�ত �ঢ�ল িদন। হালকা
�ন�ড় আধা চা-চামচ হলদু, আধা
চা-চামচ ক�র আদা-রসনু বাটা
িদ�য় দইু কাপ জল িদ�য় �ঢ�ক
িদন।ডাল ভা�লা ক�র ফু�ট উঠ�ল
কাঁচা ও পাকা মিরচ িদ�য় �ঢ�ক
িদন। পা�শর চ�লায় �াইপ�া�ন
�পয়ঁাজ কুিচ ও রসনু কুিচ িদ�য়
�সানািল রং হ�য় এ�ল ডা�ল
একবা�র তা �ঢ�ল �ঢ�ক িদন। ১০
-১৫ িমিনট পর ঢাকনা খ�ুল



�াইপ�া�ন �ল�গ থাকা �পয়ঁাজ ও
রসনু কুিচ খিু� িদ�য় �কঁ�চ িদ�য়
িদন। তারপর ধ�নপাতা িছিট�য়
িদ�য় �ঢ�ক পাঁচ িমিনট পর চ�লা
ব� ক�র িদন। ডালটা একট�ঘন
হ�ব। িকছ��ণ দ�ম �র�খ
পির�বশন।



‘’সাদা ফুল’’

Camera-man of the week-
সাহানরু হক



আপিনও পাঠান ছিব, পরবত�
সংখ�ায় আপ �লাড কর�বা
আমরা।
সময় �প�লই িক হা�ত ত��ল িন�ত
ই�� ক�র ক�া�মরা, ত�ব ছিব
পািঠ�য় িদন।আপিনও হ�ত
পা�রন ‘’Camera-man of the
week’’



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়
আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কা আপনা�দর
সবার তাই �সংশা, সমা�লাচনা,
দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত
পা�রন। কিবতা, অন-ুগ�, �ব�,
ছিব ইত�ািদ জমা িদন ��বার
এর ম�ধ�।
�মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ,
Whats app ক�ন



7501403002 এই ন�র এ।
আমা�দর �ফসবকু �পজ এর িল�
https://facebook.com/
netphoring

একঝাক চমক িন�য়আস�ছ �নট ফিড়ং
এর ি�তীয় ম�ুণ সংখ�া।


