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ফিড়ং কথা
এখন �াবণ মাস, ভরা বষ�াকাল
ত�ব আ�দৗ �কান বিৃ�পা�তর �রশ
মা� �নই। বরং তী� দাবদা�হ
ফুট�ছ গিল-মহ�া। সিত�
ঋত�চ��র পিরবিত�ত মিহমায়
�পৗ��ছ আজ িদ�শহারা এই
পির�বশ।আজঅরণ� স�া�হর
�শষ িদন।আসনু সবাই িম�ল
আ�রা �বিশ ক�র গাছ লাগাই।



দাঁড়াও পিথক
শাহীন ইমিতয়াজ

আিজ হ�ত শতবষ�প�ূব��ক �য�না
পিথক হাঁিটয়ািছলআমারই মত
�সযন �জন ভ�িলয়া পদিচ�
রিহ�ছ আ�রা শত
এমনই পিথক চিল�ব শতবষ�প�র
আমার অবত�মা�ন

আপনজনা�র ভ�িলয়া নয়ন ড�িবয়া
কাঁিদয়া�ছ গভীর রা�ত অব��
�বদনায়
শত �� শত য�ণা
শত ভাবনা



িমিলয়া যায় এমন শতবষ�
পদিচ�� ৷

সা�ী রহ �হ ি�য়জন
ি�য়�র �দবতা কির
কির �দবতা �তামা�র
�দবতা রহ অ��র
শতবষ�প�রও �দবতা রহ ত�িম
অ��র ৷৷



ওরা বিৃ��ত িভ�জিছ�লা
ল�িজতা দাশ��

এরপর �কঁ�ট �গ�ছ অ�নক��লা
িদন,আ�য়শার সা�থ �দখা হ�লও
কথা বল�ত পািরিনআ�লখ�,িক�
একিদন স�ুযাগ ক�র িদ�লা
িকউিপড। ক�ল�জ অ�নকিদন
ধ�র আসিছ�লা না আ�য়শা,ওর
বািড়�ত িগ�য় জানা �গ�লা দির�
পিরবা�রর �ম�য় আ�য়শার ভাই
অস�ু,র� ধ�র রাখ�ত পার�ছ
না। এিদ�ক অথ�সংকট স��
�ন�গিটভ র� পাওয়া যাি��লা
না।



ক�ল�জ িফ�র সব ছা�ছা�ী�দর
�থ�ক টাকা ত��ল �সিদন
আ�য়শার হা�ত িদ�য়িছ�লা
আ�লখ�,িক�আ�স�ানস�ণূ�
আ�য়শা িন�ত অ�ীকার ক�র
িক�আ�লখ�র �জ�দর সাম�ন �স
হার মা�ন আর িন�জর র� িদ�য়
আ�য়শার ভাই�ক বাঁচা�নার �চ�া
ক�রিছলআ�লখ� িক�
পা�রিন,আজও �সই িদনটা ম�ন
আ�ছ আ�লখ�র। তার পর
আ�য়শা আর তার মা�ক সাম�ল
িছলআ�লখ�।
এই সময়আ�লখ�-আ�য়শা
অ�নক কাছাকািছ চ�ল



আ�স,যার সা�ী হ�য় িছল
িস�নমা হল �থ�ক �� ক�র,পাক�,
�র���র�আরআ�লখ��দর ৩
িবএইচ�ক ��াট এর �বড�মটা,
না ওরা ভা�লা�ব�স িছল,তাই
শরীর�ক তারা আলাদা ভা�ব
�দ�খিন, এভা�বইআ�লখ�র
ক�ল�জর িদন �শষ �স
উ�িশ�ার জন� চ�ল যায়
বাই�র।
না দরূ� ও�দর ম�ধ� দরূ�
বাড়ায়িন বরং আরও কা�ছ
এ�ন�ছ।
িতনবছর ধ�র ই�মল,িভিডও
কিলং এ ও�দর ��ম চল�লও



প�ুজার সময় শহ�র িফ�র অ�মীর
রা�ত ও�দর �সই ��াট এর
িবছানায় আ�য়শার ব�ুক মাথা
�র�খ আ�লখ� ব�লিছল অ�নক
হ�লা চল এবার িব�য় ক�রিন।
আ�য়শা �কঁ�প উ�ঠিছল,
"িক� �তার বািড় মান�ব আমায়?"
ক�ণ ম�ুখ ব�লিছ�লা আ�য়শা।
আ�লখ� আরও কা�ছ এ�স
ব�লিছ�লা "�সটা আমার
ব�াপার,আমার ওপর �ছ�ড় �দ।"
ঝড় উ�ঠিছলআ�লখ�র
বািড়�ত,�সই ঝ�ড়র ম�ধ� আ�লখ�
িদ�ী িফ�র �গিছ�লা।
িদ�ী�ত আসার পরআ�য়শা �যন



এ�ভা�য়ড কর�ত থা�ক
আ�লখ��ক। এর িঠক দ’ুমাস পর
একটা ই�মলআ�সআ�লখ� এর
না�ম আ�য়শা পািঠ�য়�ছ। িচিঠ�ত
�স��জািন�য় �দয় �স আর
এই স�ক�রাখ�ত চায় না,ল�ন
এ এক বড় ডা�ার এর সা�থ তার
িনকাহ িঠক হ�য় �গ�ছ।
পাঁচ বছর পর.......
না অিভমানী আ�লখ� আর �কান
�যাগা�যাগ রা�খিন আ�য়শার
সা�থ,িন�জর মা বাবার কা�ছ
িফ�রিন �স। িদ�ী�ত �স িন�জর
জগৎ বািন�য় �নয়। না আর
কাউ�ক ভা�লাবাসা হয়িন



আ�লখ�র,িব�য় �তা দ�ূরর
ব�াপার। মা বাবা�ক সময় ম�তা
টাকা পািঠ�য় িদত পাঁচবছ�র �স
একবার শহ�র এ�সিছ�লা িন�জর
শহ�র িক� একরাত �থ�কই �স
িফ�র যায় থাক�ত পা�রিন
�স,কারণ সব িকছ�আ�গর ম�তা
থাক�লও �স আরআ�গর ম�তা
�নই।
আজসকা�ল শহ�র িফ�র�ছ
আ�লখ�। গতকাল স��ায় বাবার
মতৃ��র খবর �প�য়। স�ান িহ�স�ব
বাবার এগা�রা িদ�নর সম� কাজ
�স ক�র�ছ,দিুদন পর �স িফর�ব
িদ�ী। মা�ক স�� িন�য় �য�ত



�চ�য়িছল িক� মা রািজ হয়িন।
দ’ুিদন পর িফ�র যা�ব ব�ল আজ
ব�াংক এর িকছ�কা�জ �ব�রায়
আ�লখ�।আকাশ �মঘলা িছল
িক� ব�াংক ঢ�ক�ত ঢ�ক�ত
ঝমঝিম�য় বিৃ� না�ম। ব�া��
লাইন এ দাঁিড়�য় আ�লখ� চিকত
হ�য় যায় কা�লা চ�িড়দার এর
বিৃ��ত �ভজা এক স�ুরী�ক �দ�খ
িঠক নয়বছরআ�গর এক
বিৃ��ভজা িদ�নর ম�তা। (চল�ব)



িব�শষ �ঘাষণা
আগামী ১৯�শআগ�, ২০১৮আমা�দর
সক�লর ি�য় অনলাইন ম�াগািজন �নট
ফিড়ং ৫০ সংখ�ায় পদাপ�ণ কর�ব। এই
উপল�� ৫০ সংখ�া ১০০ পাতার করার
উ�দ�াগ �নওয়া হ�য়�ছ।
৫০ সংখ�ার জন� �লখা পাঠানআপিনও।
পাঠা�ত পা�রন-
Ú ছড়া
Ú কিবতা
Úঅণগু� (২৫০ শ�)
Ú �ছাট গ� (১০০০ শ�)
Ú �ব� (১৫০০ শ�)
Ú �মণ-কািহনী
Ú িব��ষণমলূক �লখা
Ú রা�ার �রিসিপ (৫০০ শ�)
> �লখা পাঠা�বন বাংলা�ত টাইপ ক�র বা
ডক ফরম�া�ট Whats App বা Mail এ
>Whats App- 7501403002



>Mail Id- netphoring@gmail.com
িবঃ �ঃ - �লখার ওপ�র “সংখ�া-৫০”Ђ

কথািট উ��খ কর�বন।
�লখার ফ�টা কিপ গহৃীত হ�ব না।І
�লখা পাঠান ৯ইআগ��র ম�ধ�।І
আপনা�দর �লখায়, আপনা�দর কথায়І

স�ণূ�নত�নআি��কআস�ছ �নট ফিড়ং
সংখ�া-৫০, থাক�ছ অন�ান� িবভাগীয় �লখা।
অ�প�ার �হর �গানা আবার ��...।

#ধন�বাদা��_িটম_�নট_ফিড়ং



আ�কথা
জাহা�ীর �হা�সন

" �মামবািত ��লা সব িন�ভ �গ�ছ
আজ
যার �গাড়ায়ই িছল ভীষণ
অ�কার
�সই অ�কার �কই ভা�লা�ব�স
ঘিুম�য় প�ড়�ছ সবাই
তা�তই িক শাি� �প�য়�ছ আমার
আ�ার? "

" না! পায়িন
�স কথা আর ব�ুঝ�ছ ক'জন
মানষু �তা দ�ূরর কথা



ক�বই ভ��ল িগ�য়�ছ আমার
ি�য়জন। "

" �স কথা ব�ল িক লাভ হ�ব
আিম এখা�নই �বশআিছ
ত�ব মা�ঝ মা�ঝ ই�� হয়
িফ�র িগ�য়,সমা�জর ময়লা ��লা
কাঁিচ। "

" মন �ক শা� ক�র
একটা ভাির িনঃ�াস ছািড়
অ�তঃ কা�রা কল�ম
না-বলা কথা ��লা �তা বল�ত
পাির। "



ল� �বলা
িবপাশা রায়

আমরা �সিদন হাত ধ�রিছলাম
অিচ�র।অ�নক গ� �স�জিছল,
�স�জিছল অ�নক সখু।
ভিবষ��তর হাতছািন�ত �যন এক
নত�ন �� গড়া। ম�ন প�ড় �সই
�থম��শ�র কথা, ম�ন প�ড় �সই
�থম চলা।আজ �যন সব িম�থ�
সব �ধ এুকটা ক�না।আমরা
িক� একসা�থ চল�বা ব�লিছলাম
ব�লিছলাম হাতটা ছাড়�বা না
�কানিদনও িক� এখন �দ�খা
�কন �যন সব িম�থ�।আজও িক�



যখনআিম িগটা�রর তা�রর
আওয়াজ �িন ম�ন হয় ত�িম
বাজা��া আমার জন�। ম�ন হয়
সরু��লা আমা�দর জন�ই �তির।
�শষ �যিদন ত�িম গান �গ�য়িছ�ল
আমার জন� তখ�না ম�ন হি�ল
আমার সা�থ �তামার ব�নটা
অট�ট। �দখনা পরু�না গ���লা
�যনআমা�দর সিত� হ�য় �গ�ছ।
�ভ�ঙ �গ�ছ সব, িকছ�ই �নই
বািক। ওই িচিঠ��লা�ত ধ�ুলা
প�ড় �গ�ছ, ভ�র �গ�ছ মাকড়সার
জাল।
আজ ১৯�শ ন�ভ�র ২০১৬
আমার না�ম একটা িচিঠআ�স



বািড়�ত ও�ত �লখা �তামার নাম
সা�থ অন� কা�রা নাম। �তামা�দর
িমলনকা�ল আিমও িক�
দিৃ��গাচর হইিনআমার িদ�ক
�কউ তািক�য় িছলআড় �চা�খ।
যখন ত�িম তার হা�ত হাত �র�খ
অ�নক সরু বাঁধিছ�ল আিমও
িক� হাত �র�খিছলাম অন� কা�রা
হা�ত। সাত পাক ঘ�ুর যখন এক
এক ক�র কথা িদি��লআিমও
িক� বাদ িছলাম না। তার হা�ত
হাত �র�খ কতই না কথা িদলাম
আর �চা�খ আজ নত�ন ক�র ��
�দখিছআমরা ত�ব এইআমরা-
�ত ত�িম �নই, জায়গাটা অন� �কউ



িন�য়�ছ।আমরা �� �দখিছ
আমা�দর ল� �বলার িঠক �যন
এই সম�য়।

�নট ফিড়ং এর ৪২ িট সংখ�ার �িতিট পড়�ত লগ
অন ক�ন�নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ।আমা�দর পাঠান
আপনার �লখা কিবতা, গ� টাইপ ক�র বা ডক
ফরম�া�ট �হায়া�স অ�া�প বা �মই�ল।



ছিব ও ভাবনা

�িতিব�....

িন�বদ�ন – কৃ��� নুাগ।



পরমাণ কুিবতা

 মন যার,
��ম তার…।

 ভা�লা�ব�স মন হা�স,
ভা�লা�ব�স কাঁ�দ,

ভা�লাবাসা ল�ুকায় মখু

একফািল চাঁ�দ।



এক-নজ�র �গাটা স�াহ
দইু শত�কর িত�তা ভ��ল
কাছাকািছআস�ছ ইিথওিপয়া
ও ইিরি�য়া।
পিুতন �ক আম�ণ �া��র।
আ�লাচনায় বস�ছন িশ-�মাদী
আিদবাসী স�দা�য়র
উ�য়�নর জন� কিমিট গঠন
কর�লন মখু�ম�ী।
ভার�তর িব��� ওয়ান �ড
িসিরজ িজ�ত িনল ইংল�া�।



 িব�কাপ ফুটব�ল ি�তীয়বা�রর
জন� চ�াি�য়ন হল �া�।
রানাস�হ�য়ও মন িজ�ত িন�লন
��া�য়িশয়া। �গা��ন বল
মডির�চর।



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 এ



�দ�য়র িচরকুট
িল�খ�ছন- অনপুম িম�

��- রা�ত ঘমু আ�স না িকছ��তই,
ফ�ল সকা�ল ঘমু �থ�ক উঠ�ত
�দরী হয়, িক কির?
উ�র- রা�ত ঘমু�নার এক ঘ�া
আ�গ �মাবাইল ব�াবহার ব�
ক�ন। তখন িটিভও �দখ�বন না।
ঘমু�নার আ�গ গ��র বই প�ন।
ধ�ান ক�ন িঠক হ�য় যা�ব,
��ভ�া রইল।
আমা�দর ব��তম জীব�ন সমস�া



আ�স অ�নক, তা�দর সমাধান
আমরা কর�ত পাির না, �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�া।



সাজ-�গাঁজ
িল�খ�ছন- রা�ল

�ছ�ল�দর ��কর য�-
�ছ�ল�দর �ফিসয়াল-
�ছ�লরা িদ�নর �বিশরভাগ সম�য়
বাই�র কাটান। তাই বাই�র �বর
হওয়ার আ�গ হাত মখু ধ�ুয়
সানি�ন �লাশন লািগ�য় �নয়া
উিচৎ। সা�থর ব�াগিট�ত রাখ�ত
হ�ব �কান �ফইিসয়াল বা
�ফসওয়াশ। ব�� শহ�রর যানজট
আর ধ�ুলাবািলর মধ� িদ�য়



অিফ�স �পৗ��ছ �থ�মই ব�া�গ
রাখা �ফইিসয়াল বা �ফসওয়াশিট
িদ�য় একট�হাত মখু ধ�ুয় এ�ল
কা�জ ম�না�যাগ �দয়া যায়
ভা�লা। ধ�ুলাবািল ও ঘাম �থ�কই
সিৃ� হয় না�কর দইু পা�শ, �ঠাঁ�টর
�কা�ণ, থতুিনর কা�ছ ��াক-
�হড�সর ম�তা ��কর নানান
সমস�া। যারা সারা িদ�ন হাত-মখু
পির�ার করার সময় পান কম
তা�দর মা�স অ�ত একিদন �কান
�ছ�ল�দর িবউিট �সল�ুন িগ�য়
�ফইিসয়াল করা�না উিচত।



যা�দর �� �ক তারা সানবান�
�ফইিসয়াল করা�ত পা�রন। এিট
�রা�দ �পাড়া ��কর জ�ন�ও
উপকারী। যা�দর �ক �তলা�
তারা অ�া�লা�ভরা ও �গা�
�ফইিসয়াল করা�ত পা�রন।
যা�দর ��ক ��নর সমস�া র�য়�ছ
তারা আয়�ুব�িদক �ফইিসয়াল
করা�ল উপকার পা�বন।আর
যারা ঘ�র ব�স ��কর য� িন�ত
চান তারা �রা�দ �পাড়া ভাব
কমা�ত চ��নর প�াক লাগা�ত
পা�রন। এখন বাজা�র নানা



ধর�নর �াব পাওয়া যায়। এসব
�াব দইু িতনিদন পর পর ম�ুখ
লািগ�য় িকছ�সময় মািলশ ক�র
ধ�ুয় �ফলনু। এছাড়া মা�ঝ মা�ঝ
রা�ত ঘমুা�নার আ�গ উপটান
লািগ�য় িকছ�সময় �র�খ িদন।
�িক�য় �গ�ল ধ�ুয় �ফলনু। ��ক
��াক-�হডস থাক�ল গরম পািন�ত
িকছ�সময় ভাপ িন�য় আ��আ��
দইু আ��ুলর ডগা িদ�য় �চ�প
��াক-�হডস �বর কর�ত পা�রন।



স�ক�
��সনিজৎ রায়

এক সময় বািলআর নদীর ম�ধ�
অ�নক স�ুর স�ক�িছল।
কখনও নদী বািল �ক ছাড়া
থাক�ত পার�তা না। �যিদ�ক নদী
�বািহত হত �সই িদ�ক বািলও
�যত। নদী িক� বঝু�তা �য বািল
নদী�ক �ছ�ড় �য�ত পার�ব না।
এই রকম ক�র চল�ত চল�ত হঠাৎ
নদী �দ�খ সাম�ন সাগর। নদী
সাগ�র িমশ�ত চাই�ছ না। নদী



অন� িদ�ক পথ িন�য় চ�ল যায়।
িক� প�র নদীর সাগ�র িমশ�ত
ই�� হয়।আর বািল চাই�ছ নদী
�যন সাগ�র না �ম�শ তাই নদীর
সাম�ন বািল �পূ আকার ধারণ
ক�র। তা স��ও নদী সাগ�র িম�শ
যায়।আর এই িদ�ক বািল নদী-
�ক না �প�য় তীরবত� জায়গায়
একাকী িব�িৃত ক�র আ�ছ।আর
নদী ওই িদ�ক সাগ�রর সা�থ
িম�শ �টউ �খল�ছ।অপরিদ�ক
বািল অ�প�া কর�ছ কখন
�জায়ার এ�স বািল �ক জ�ল



পিরপণূ�ক�র। এই �ভ�ব আজও
বািল একাকী িব�িৃত ক�র আ�ছ।

�কমন লাগ�ছ রা�া-বা�া িবভাগিট। �কান
পরামশ�িদ�ত চাই�ল �মইল ক�ন। �কান
িজ�াসা থাক�ল তাও জানা�ত পা�রন
আমা�দর।



িক ক�র
পািখর বাসা

ভা�লাবাসা �তা অিনব�চনীয়

�কবলই অনভু�িত....
কল�মর �খাঁচায় ত�ব �বাঝাই িক
ক�র?
িকছ��বাঝার পরও বািক থা�ক

না �বাঝার িকছ�কথা,িকছ�টা
আ�বগ ।
�বদনায় জজ�িরত �য �ত��ন



�স��ন ত�ব �শানাই িক ক�র?
�য �দ�য় িছল ভা�লাবাসার
উ�তা

দীঘ�সময় পরআব�আজ
থা�ম�ািমটা�র।
�যখা�ন বাসা �ব�ধ�ছ স���হর
�র।
�স �র ত�ব কমাই িক ক�র?
শত অব�হলা উ�প�া ক�র

িবদ� মন ছ��ট ভা�লাবাসার িপছ�
িপছ�।
তবওু ঘিুম�য় থা�ক িব�াস ।



�স িব�াস ত�ব জাগাই িক ক�র?
ভা�া �দয়আজ িনব�াক,
সা�থ একতরফা ভা�লাবাসা।
উ��র ,অ�প�া �ধ সুম�য়র,
িমিল�য় �দ�ব জীব�নর অংক।
অবঝু মন�ক ত�ব �বাঝাই িক
ক�র?

সাজ-�গাঁজ সং�া� �য�কান সমস�া, ��,
পরামশ�জানা�ত পা�রনআমা�দর
িনি��ধায়।



নীিত কথা
িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) উ��গ িবসজ�ন না িদ�ল
�চতনার উৎপাদন অস�ব ।
২) ভাবনার পিরবত�ন না হ�ল,
জীব�নর পিরবত�ন ল��� প�ড়
না।



আ�া�দআটখানা
দইু ধপবা�জর ম�ধ� আলাপ-

�থম ধপবাজ- জািনস মা�ঝ
মা�ঝ ই�� হয় �া��রআই�ফল
টাওয়ারটা িক�ন �ফিল।
ি�তীয় ধপবাজ- অত সহজ না
ভায়া, ওটা আিম �বচ�ল �তা !



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 ৪৬ 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�া
কলার �মাচার ঘ�
পািঠ�য়�ছন- ফা�নী পাল

উপকরণ: কলার �মাচা ১িট, লবণ
১/২ চা চামচ, মিরচ �ঁড়া ১/২ চা
চামচ, ধ�ন �ঁড়া ১/২ চা চামচ,
আম কুিচ ১/২ কাপ, কাঁচামিরচ
৫/৬িট, পাঁচ�ফাড়ন ১/৪ চা চামচ,
�তজপাতা ৩-৫িট, সর�ষর �তল
১/৪ কাপ, রসনু কুিচ ১ �টিবল



চামচ।

�তরীর িনয়ম: কাঁচামিরচ, �তল,
পাঁচ�ফাড়ন, রসনু কুিচ ছাড়া সব
উপকরণ িদ�য় কলার �মাচা িস�
কর�ত হ�ব। িস� করা সব
উপকরণসহ �মাচা িশল-পাটায়
ভা�লা ক�র বাট�ত হ�ব। সর�ষর
�তল গরম ক�র পাঁচ�ফাড়ন, রসনু
কুিচ, কাঁচামিরচ িদ�য় বাটা
উপকরণ ভাজ�ত হ�ব। তাহ�লই
পির�বশ�নর জন� ��ত কলার
�মাচার ঘ�।



‘’িনভৃ�ত’’

Camera-man of the week-
�পদ চ�বত�



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
বহৃ�িতবা�রর 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


