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ফিড়ং কথা
�ী��র ত� দহ�ন যখন সবার
নািভ�াস ওঠার �জাগাড়, িঠক
তখনই �ি�র বাত�াবাহক িহ�স�ব
আগমন ঘ�ট বষ�াকা�লর। তাই
এখন �রাদ- বিৃ�র �খলার
অ�প�া কর�তই পাির।আর
�সানা ব�াং-�দর গানআমা�দর
জানান �দয় এক স�াঁতস�াঁ�ত
অনভু�িতর। তাই �তা তারই
অ�প�া।



আজ ও �তা�ক ছ�ঁ�য় যাই
শা�তী রায় �ামািনক

আজ ও �তা�ক ছ�ঁ�য় যাই
এক অজানা �� হীনআশায়....।
ত�ই �নই জািন তব ওু ছ�ঁ�য় যাই।
ম�ন প�র �সই �ফ�লআসা মহু�ত�
�যখা�ন ত�ই িছিলআরআিম...
আর িছল একট�খািন ��,
�যিদন �থ�ক ত�ই থম�ক �গিল
�ফ�ল �গিল সব...
থাকল না আর িকছ�ই ।
হাির�য় �গিলআমার �থ�ক,
িক�আজ ওআিম
ছ�ঁ�য় যাই �তার �সই ���ক...।



িফরিব না জািন
তবওু র�য় �গিছআিম...
এক �ছা�আশায় বকু �ব�ঁধ
যার পিরণিত হ�ব চরম....।
িক� পারব না �তা�ক ভ�ল�ত
�তার ম�তা হ�য় �য�ত।
তাই আজ ওআিমআিমই র�য়
�গলাম....।।



��া
জাহা�ীর �হা�সন

িব�য়র দ'ুিদনআ�গ সায়ন
সবিকছ��িছ�য় িন�য় যাওয়ার
জন� �তির।অ�নক িকছ�ই িন�য়�ছ
�স, উপহার বল�ত পা�রা, বা িঠক
উপহার নয়। এই দ বুছ�র দ�ুটা
ভ�া�ল�াইন �ডর, সমুনার দ�ুটা
জ�িদ�নর উপহার, িঠক ক�র
�র�খিছল একিদন তা�ক �দ�ব
ব�ল। সা�থ িছল একিট ডাইিরও,
আর তা�ত অ�নক িকছ��লখা
িছল, অ�নক িকছ�।�যটা সায়ন
�সই গাছটার িন�চ ব�স ব�স



িল�খ�ছ।ভারা�া� মন িন�য়
সায়ন ���ন ও�ঠ, আর বারবার
�সই সমুনার িচিঠটা �বর ক�র
ওটার উপর হাত �বালা�ত থা�ক।
�স �যন একটা �াণ িফ�র
�প�য়�ছ �সই িঠকানার ম�ধ�
িদ�য়,যা এতিদন তার কা�ছ িছল
না। মন খারাপ হওয়াটাই
�াভািবক তব িুন�জর মন�ক
বিুঝ�য়�ছ, �য না সমুনা স�ুখ
থাক�ল, আন�� থাক�লআিম
খিুশ। সবিকছ�িচ�া ভাবনা ক�রই
�স িস�া� িন�য়�ছ �য সমুনার
কা�ছ যা�ব �ধ এুকিটবার �দখার
জন�। এতিদন পর �স সমুনা�ক



�দখ�ত যা�� ভাব�লই তার ম�নর
ম�ধ� আন� হয়। িক� পর��ণই
সমুনার িব�য়র কথা ম�ন প�ড়
যায়, আর সবআন� �যন মিলন
হ�য় যায়। এভা�বই ভাব�ত ভাব�ত
দ�ুটা িদন �ক�ট �গল, ���নর �সই
যা�া �শষ। িঠকানা ধ�র ধী�র
ধী�র সমুনা�দর বািড়র কা�ছ চ�ল
আ�স। বািড়র সাম�ন এ�স যা
�দ�খ �স এক িবশাল ব�াপার।
সারা বািড় ফুল িদ�য় সাজা�না,
আ�ীয়রা খিুশ�ত আন��
�ম�ত�ছ, চািরিদ�ক সবাই ব��র
গা�নর তা�ল �কামর �দালা�ত
ব��, �কউ বা খানািপনায় ব��।



িক� সায়ন িক কর�ব? অ�চনা
সব �লা�কর িভড়, অজানা একটা
জায়গা, �কউ তা�ক �চ�নও না।
�ধ এুকজনই তা�ক �চ�ন,তার
সমুনা।
হঠাৎ �পছন �থ�ক একটা গলার
আওয়াজ �ন�ত �পল
সায়ন।িফ�র তাকা�তই �স �দখল
সমুন, তার িদ�কইআস�ছ একট�ও
বদলাইিন সমুনা।িঠক �সরকমই
আ�ছ �যরকমটা সায়ন �দ�খিছল
বছর দ�ুয়কআ�গ।আজএকটা
লাল �বনারিস প�ড়�ছ সমুনা, দু
হা�ত �ম�হিদ ভিত�, কপা�ল য�
ক�র চ��নর �ফাটা আকঁা�না,



পটল�চরা �চাখদ�ুটা�ত কাজল
িদ�য়�ছ, সবিমিল�য় অপ�প
স�ুর লাগিছল সমুনা�ক । সায়ন
ম�ু দিৃ��ত তািক�য় �দখ�ছ
সমুনার �সই অপ�প �সৗ�য�,
�সই �সৗ�য��দখ�ত �দখ�ত কখন
�যন �চা�খর �কানায় হাির�য়
�গ�ছ সায়ন।
�কমনআ�ছা? �� ক�র সমুনা।
সায়ন অ�নক িকছ�ই বল�ত
�চ�য়িছল িক� িকছ�ই বল�ত
পারল না �ধ মুাথাটা একট�
নািম�য় খবু ধীরগিত�ত বলল
ভা�লা। ত�িম ভা�লা �তা? আর দ-ু
একটা কথা ব�ল সায়ন িমিছিমিছ



একট�ব��তা �দিখ�য় অন�িদ�ক
চ�ল যায়।আর িকই বা কর�ত
পা�র সায়ন, �চা�খ �চাখ রাখার
সাহস �তা আর �নই তার।
�যট�কুও বা অিধকার িছল তাও
একট�প�রই �শষ হ�য় যা�ব।
অন�িদ�ক িগ�য় সায়ন সমুনার
মা�ক একটা �ণাম ক�র বলল �য
�স সমুনার ক�ল�জর ব�ু। ও�হা
বাবা ত�িম এ�সছ ভা�লা ক�র�ছা
খাওয়া-দাওয়া ক�র �যও িক�,
ব�� হ�য় উ�র �দয় সমুনার মা।
িঠকআ�ছ ঘাড় �ন�ড় উ�র �দয়
সায়নও।পাশ কািট�য় �কাণায়
একটা �চয়া�র ব�স সাতপাঁচ



ভাব�ত থা�ক সায়ন। হঠাৎ �পছন
�থ�ক তার কাঁ�ধ �কউ হাত রা�খ,
ঘ�ুর তাকা�তই �চা�খ �চাখ প�ড়
যায়। সমুনার �চা�খ কা�া �দ�খ
সায়ন ব�ল এই পাগিল কাঁদ�ছা
�কন? সবিকছ�িঠক হ�য় যা�ব ।
�দ�খ িনও ত�িম অ�নক, অ�নক
সখুী হ�ব। কা�া আ�রা �ব�ড় যায়
সমুনার িক িঠক হ�ব �িন? একট�
প�রই �তা সব �শষ হ�য় যা�ব।
সমুনার হা�ত একটা সবজু
ডা�য়ির, সায়ন�ক িদ�য় সমুনা
চ�ল �য�ত লাগ�লা, সায়ন �পছন
�থ�ক হাতটা �ট�ন ধ�র বলল
একট�দাড়াও, ব�ল ব�াগ �থ�ক



একটা �গালাপআর বাঁধাই করা
একটা গা�ছর ছিব িদ�য় বলল,
এই নাও �তামার �দয়া
'অি��জ�নর' একটা �শষ �িৃত।
উপহার দ�ুটা হাত �থ�ক িন�য়
সমুনা �দৗ�ড় চ�ল যায় তার ঘ�র,
দরজা ব� ক�র �সিক কা�া
সমুনার।
সায়নআর এক মহু�ত�ও �দির
করল না �সখা�ন। ডায়িরটা ব�া�গ
প�ুরই বািড় �থ�ক �বির�য় গািড়
ধ�র �সাজা ��শন।রাত দ�ুটার
��ন ধ�র বািড়র প�থ রওনা িদল
সায়ন। দ'ুিদন পর বািড় িফরল
সায়ন, মন খারাপ, সায়�নর মা



িজ�াসা কর�লা িক�র ব�ুর িব�য়
�খ�য় আসিল মন খারাপ �কন?
�য�ত আস�ত �কান সমস�া হয়িন
�তা? এই কথাটা ��ন সায়�নর
বকুটা �যন �চৗিচর হ�য়
যাি�ল।আর ভাব�ত লাগ�লা িক
ক�র �বাঝা�ব সায়ন তার মা�ক
তার ম�নর ক���লা। সব ক�
লিুক�য় �র�খ সায়ন �ধ বুলল না
মা শরীরটা ভা�লা লাগ�ছ না
তাই।আসার সময় সব উপহার
��লা �দওয়া হয়িন সমুনা�ক,
ভ�য় কারণ এই �িৃত যিদ সমুনার
নত�ন জীব�ন �কা�না িবপদ �ড�ক
আ�ন। �সই জমা�না জ�িদ�নর



উপহার,ভ�া�ল�াইন �ড এর
উপহার প�রর িদন িন�জর হা�ত
�স��লা�ক নদী�ত ভািস�য় িদ�য়
আ�স সায়ন। তারপরআরও
দিুদন �ভ�বিচ�� সায়ন িস�া�
িনল �য �স গা�ছর চারা �তির
কর�ব,প�ুরা পিৃথবী অি��জ�ন
ভির�য় �দ�ব। এই িস�া� মা�ক
জানা�তই মা বল�লা, এ��লার
ম�ধ� ত�ই িক খুঁ�জ পাস জািননা
বাপ?ু �তার যা ই�া কর। মা আিম
এই গা�ছর ম�ধ�ই আমার
ভা�লাবাসা�ক খুঁ�জ পাই।
(সমা�)



জানালা
িমঠ�পাল

জানালা �সই �তা সব�থ�ক ি�য়
�সই �তা পিরচয় করায় ঘ�র
বাই�রর পিৃথবীটার সা�থ ৷
বাই�রর পিৃথবী,
যা অ�নক কা�ছর িক� দরু�টা
অ�নক
কারণ �ম�য়�দর পিৃথবী তা�দর
দ�ূর �য�ত �দয় না ৷
�ম�য়�দর পিৃথবী
�স �তা �ধইু তার ঘ�রর একটা



�কাণ
ঘ�রর �কাণ
�সখা�নই �তা �ম�য়রা মখু লিুক�য়
কাঁদ�ত পা�র
কা�া,
�স �তা সারাজীব�নর সািথ
আর ওই �য বািলশটা,
�সও ভীষণ ি�য়
তার ব�ুক মাথা �র�খ �স ��
�দ�খ
�স হাজার �� �দ�খ পিৃথবীটা�ক
জয় কর�ব ব�ল ৷
িক� অ�নক �য বাধা �� জ�য়র
প�থ
বাঁধা, �স �তা ��ত�ক মহু��ত�



��ত�ক �� পরূ�ণর প�থ
কারণ তার পিৃথবী �য তার ঘ�রই
সীমাব� ৷
ঘ�রর বাই�র �য তার পা রাখ�ত
�নই ৷
কারণ বাই�রর পিৃথবীটা �য তার
জন� নয়
তার জন� �তা ওই পিৃথবীটাই,
ওই ঘ�রর �কানটা, ওই বািলশটা
আর ওই জানালাটা৷
জানালার ধারটা �য তার ব�
ি�য়
জানালার ওপা�র তািক�য় �স
কাঁ�দ
আর �দ�খ ওই পিৃথবীটা�ক ওই



আকাশটা�ক
�য আকাশটা�ক �ছায়ার �� �স
�দ�খ
�স আকাশ �য তার �থ�ক অ�নক
দ�ূর
কারণ �ম�য়�দর পিৃথবী তা�দর
আকাশ ছ��ত �দয় না
তাই �স জানালা�ক আবার
আকঁ�ড় ধ�র ৷
জানালািট হ�য় ও�ঠ তার সব�চ�য়
ি�য় ৷

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



দইু পিৃথবী
প�হলী পাল

�তামার আমার পিৃথবী দ�ুটা
দইু �গাল�ক, অ�নক একা--
আবত��নও প�ড় না �চা�খ,
পির�ম�ণও হয়না �দখা ।

ত�ব, মহািব��র সািময়ানা
�তামার আমার গ� জা�ন,
ক�প�থ বারংবার
অজহুা�ত আমায় টা�ন ।

�জায়ার কা�ল কা�ছ আসা
সবই কা�লর িনয়ম �ম�ন,
গভীরতা মাপ�ল বা�রক



হয়�তা ত�িম �য�ত �জ�ন--

এই �গাল�কর সবটা জ�ুড়
�ধইু 'আমার ত�িম '-র বাস ,
�িত �ািঘমায় �ল�ছ আমার
ভা�লাবাসার ফসফরাস ।

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



ছিব ও ভাবনা

উ��দ ও উ�য়ন....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 ভা�লালাগা �চারা-গিল,
ভা�লাবাসার কথা বিল।
�তামার দিুট আিঁখ।
ভা�লাবাসায় �ব�ঁধ রািখ।

 �তামার �চনা �মৗ-তাত
আমার ক� ল�ুকা�নার ধাত।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
�া��র সা�থ আ�লাচনায়
��ত উঃ �কািরয়া।
কানাডায় ভারতীয় �র�রাঁয়
িব��ারণ।
বাড়ল �প��াল ও িড�জ�লর
দাম।
 �কর�ল ছড়া�� িনপা ভাইরাস।
আই িপ এ�লর ফাইনা�ল আজ
ম�ুখামিুখ �চ�াই হায়�াবাদ।
জ�ুভ�াস �ক িবদায় জানা�লন



ব�ুফাঁ।
সব ধর�ণর ি��কট �থ�ক
অবসর িন�লন এিব
িভিভিলয়ারস�।
 িব�কাপ ফুটব�লর জন� দল
�ঘাষণা কর�লা �ািজল।



�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।



সাজ-�গাঁজ
�ছ�ল�দর সাজ

িল�খ�ছন- রা�ল
�ছ�ল�দর ��কর য� -
অ�ন�ক ম�ন ক�রন ��কর য� বা
�পচচ�া �ধইু �ম�য়�দর জন�ই।
�ছ�ল�দর ��কর য� �নয়ার িক
��য়াজন? িক� এিট িঠক নয়।
কারণ �য�হত��ছ�ল�দর কা�জর
��য়াজ�ন বাই�র অ�নক �বিশ
�য�ত হয় তাই তা�দর �ক খবু
�ত কাল�চ হয় যায়। তাই



�ছ�ল�দর ��কর য� �নওয়া খবুই
দরকার। সিঠক পিরচয�া কর�ল
�চহারার উ�ল� িফ�র পাওয়া
স�ব। �ছ�ল�দর স�ুর ��কর
জন� – ১) �ক পির�ার রাখা-
এই গর�ম �ম�য়�দর �ক �তা
ব�টই �ছ�ল�দর ��কর �তলা�তা
ও �ব�ড় যায়। এই �তলা�তা
কমা�ত িডপ ি�নিজং কর�ত
পা�রন। চলনু �জ�ন �নই িকভা�ব
�ছ�ল�দর ��ক িডপ ি�নিজং
কর�বন- �যভা�ব কর�বন:
�িতিদন দইুবার মখু পির�ার



ক�ন। সকা�ল ঘমু �থ�ক উ�ঠ
�ফসওয়াশ বা ভা�লা মা�নর
সাবান িদ�য় মখু ধ�ুয় িনন। �বসন
বা মসরু ডাল বাটাও হ�ত পা�র
মখু �ধায়ার উপকরণ।
কা�জ-অকা�জ িদ�নর �বিশরভাগ
সময়ই বািড়র বাই�র থাক�ত হয়।
িদনভর গর�ম বাড়িত এক
�ভাগাি�র নাম ধ�ুলাময় বাতাস।
�চাখ, মখু আর চ�ল ভ�র যায়
ময়লা�ত। এিদ�ক মাথাভিত�চ��লর
কার�ণ ময়লার স�� জ�ম ঘাম।
একসময় �দখা �দয় মাথাব�থা,



খশুিক, চ�লপড়া, চ�ল �� হ�য়
যাওয়ার ম�তা সমস�া। এসব
ঝা�মলা এড়া�ত গর�মর িদ�ন চাই
চ��লরআরামদায়ক কাট। গর�ম
�ছ�ল�দর চ�ল িকছ�টা �ছাট রাখাই
ভা�লা।
আজ�কর ব�� প�ুষ িন�জর
��কর �িত উদাসীন। �িতিদন
সকাল �থ�ক রাত পয�� িন�জর
অজা��ই �িত ক�রন ��কর।
নারী�দর ত�লনায় প�ুষরা ��কর
ব�াপা�র কম স�চতন।আর এ
জ�ন�ই নারী�দরআ�গই তারা



বিুড়�য় যান।অ�ন�কআবার ম�ন
ক�রন �পচচ�া একটা �ম�য়িল
ব�াপার। ত�ব িনয়ম �ম�ন �পচচ�া
না �হাক, ��কর জ�ন� �িতকর
িজিনস��লা এিড়�য় চল�লই
আপনার �ক থাক�ব অ�নকটা
স�ু।

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



র�� বস�
শাহীন ইমিতয়াজ

বস� �তামায় িদ�লম ছ�িট

�থম বিৃ�র �ভজা শহরিটও
খনুসিুট ,
র�ঙ�ত রামধন িুম�ল�ছ গা
�ছাঁয়া�না বাতা�স

আমার িব�ক�ল রঙ �মশা�ল
র��৷

দরূ হ�ত ভা�স �য রঙ



�স রঙ ম�নর গভী�র

ধিরয়া ভিরয়া রািখ�য়া �া�
অবসাদ মগ�জ

�ং�স পিৃথবী �বকার� উ�বাদী,
প�ুষ শািসত স�ুযাগ �প�লই
জামা �খা�ল

তা�কও রঙ িদ�য় সঙ সাজা�ল

পার�ল িদ�য়া চ�নকািল ৷

বস� ত�িম ছ�িট িন�য়ানা

মান�ুষর ম�নর বস��র ব�ড়া
অভাব ৷৷



আমা�দর ও�য়বসাইট বা অন লাইন
সং�র�ণ িব�াপন িদ�ত �যাগা�যাগ ক�ন।
িভিজট ক�নআমা�দর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) একজন �কৃত মানষু হ�ত
�গ�ল �ধ িুশ�া আর অথ�নয়
��য়াজন ম�নর িবশালতা।
২) শারীিরক সংযম দরকার, আর
দরকার �িচশীল স�ুর ম�নর।



আ�া�দআটখানা
��িমকার বাবা বল�ছ -
��িমকার বাবা- ত�িম িক কাজ
কর?
��িমক- আপনার �ম�য়-�ক
ভা�লাবািস। ��িমকার বাবা- িক?
��িমক- আ�� এটাই �তা আমার
কাজ।



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 ৩৮ 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�া
�ক মা�ছর কািলয়া
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: বড় �ক মাছ ১০িট, টক
দই ১ �টিবল চামচ, িজরা �ঁড়া
আধা চা চামচ, �কনা মিরচ �ঁড়া
আধা চা চামচ, হলদু �ঁড়া এক চা
চামচ, আদা বাটা এক চা চাম�চর
চার ভা�গর এক ভাগ, �পয়ঁাজ
বাটা ১ �টিবল চামচ, গরম মশলা
�ঁড়া এক চা চাম�চর চার ভা�গর
এক ভাগ, িঘআধা চামচ, সয়ািবন



�তল ৪ �টিবল চামচ, লবণ
�াদম�তা, আ�কাঁচামিরচ ৪-
৫িট।

�তরীর িনয়ম: �ক মাছ ভা�লা ক�র
ধ�ুয় হলদু, লবণ মািখ�য় দশ
িমিনট রাখনু। কড়াই�ত �তল িদন,
গরম হ�ল মাছ দ’ুিপঠ ভা�লা ক�র
�ভ�জ িনন। কড়াই�ত �তল িদন।
টক দই�য়র স�� গরম মশলা
বা�দ সব মশলা িমিশ�য় কড়াই�ত
িদন। মশলা কষা�নার পর জল
িদন, ফু�ট উঠ�ল মাছ, কাঁচামিরচ



�ছ�ড় িদন। �ঝাল ঘন হ�ল িঘ,
গরম মশলা িদ�য় নািম�য়
পির�বশন ক�ন।

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।



‘’অবল�ন’’

Camera-man of the week-
মলয় রায়



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


