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ফিড়ং কথা
আ�গ একটা সময় িছল যখন �স���র মাস এ�লই
�� হত ঘিুড় ওড়া�নার ধমু। িব�কম�া প�ূজা�ত ঘিুড়
ওড়া�না �যন একটা রীিত হ�য় �গিছল। ত�ব এখন িদন
পাল�ট�ছ।আ�গকার �সানািল িদন এখন �ধইু
ইিতহাস। সবাই এখন ম� ই�ার�নট, �মাবাইল �গম�স।
তাই এখনআর হাওয়া বই�লআকা�শ ঘিুড় �দখা যায়
না।আগামী মা�স বাঙািলর �সরা উৎসব দগূ�া-প�ূজা,
�সইআশা�তই িদন �ন�ছআট �থ�কআিশ। ত�ব বিৃ�র
�কুিটর কথা জািন�য়�ছআবহাওয়া দ�র। ত�ব �স
�কুিট এিড়�য়ই চল�ছ প�ূজার �কনাকাটা। ত�ব
অ�ন�কই ছাতাআর �রইন�কাট �কনার িনধান
িদ�য়�ছন। এবার বিৃ�র �কুিট এিড়�য় বাঙািলর
শারদীয়া �কমন কা�ট �সটাই �দখার িবষয়।



অসহায় কত�ব�

�পন কুমার রায়

পাঁচ �ছ�ল দইু �ম�য়র পর

ত�ইআদ�রর হারাধন,

ত�ই তা�দর কথা হয়�তা জািনস না

জানিবই বা িক ক�র? ও�দর �তা �দিখসিন,

আর �তা�ক বলাও হয়িন ,

আতঁ�ড়ঘরটার কথা উঠ�লই �তার মা,

�সইিদনটা খাওয়া দাওয়া �ছ�ড় �তার জ�িদ�নর �কক
কাটা ছিবিট িন�য় �চাখ ব� ক�র প�র থা�ক;

ত�ই একবছর ধ�র টাকা পাঠা�না ব� ক�র িদ�য়িছস,

বলিছলাম িকআর পাঠা�ত হ�ব না !

একবছর হ�লা �হাম কতৃপ� �তার মা�য়র টাকা আর
�হণ কর�ছ না, বাবা !

আমার �পনশ�নর টাকা িদ�য় িদিব� চ�ল যায়।



আজ �হাম কতৃপ� সহ সবাই �তার মা�য়র ফ�টা�ত
মালা পিড়�য়�ছ,

ত�ই হয়�তা জািনস না, �তার পাঠা�না টাকায়

�তার মা ব�ৃা�ম বািন�য়িছল!

ত�ই �য উ�ঠা�নর দি�ণ িদ�ক জািত িন�মর চারাটা
প�ুতিছিল…!

ওখা�নই �তার মা থা�ক !

আমা�দর �য গিলটা িছল, তার উ��ািদ�কর গিলর
�ম�শা মশাই এক স�াহ হ�লা চ�ল �গল

আর এক স�াহ বা�দই অ��াি�ি�য়া !

যাবার সময়আমার হাত ধ�র বলল,

মা মরা রীতার িব�য়টা -

�তার সা�থ সাম�নর মা�স িদ�য় �দই,

িক�আিম কথা িদ�য় ব� পাপ ক�র �ফললাম না �তা !

আিম বল�ত পািরিন-�র, �তার মামনু �কিজ ট��ত প�ড়

রীতা অবশ� সব �জ�নও �তার ফ�টা িশয়�র ঝুিল�য়
�র�খ�ছ,



রীতা এখন ক�ল�জ ম�নািবদ�া পড়ায়,

আমা�ক �রাজ এ�স ��শা�রর ঔষধ িঠক ম�তা খাি�
িকনা �খাঁজ �নয়।

রীতা একিদন বলল, জািত িন�মর হাওয়া নািক খিুব
ভা�লা -

ও এখা�ন এ�স একিদন উঠ�ব,

�তার মা অবশ� খবু খশুী হ�ব

ত�ই না হয় একিদন সময় ক�র িনম গাছটা �দ�খ যাস
বাবা - �দ�খ যাস বাবা !

�নট ফিড়ং এর ৫৫িট সংখ�ার �িতিট পড়�ত ি�ক
ক�ন �নট ফিড়ং এর ও�য়বসাইট
www.netphoring.com এ



িনশ�

অিভিজৎ দাস

চলিছ �মারা িনশ�� করিছ না�কা শ�।

'চ�প' ওরা �য �ন�ত পা�ব, তখন কর�ব �তামায় জ�।

সমা�জর মা�ঝ চলিছ �মারা আিছ স�ুখ �বশ।
এখা�ন অন�া�য়র িব��� �িতবাদ কর�ল হ�য় যািব ত�ই
�শষ।
সমাজ�সবী মানষু��লা িদ�য় যায় আ�াস।

স�ুযাগ �প�লই, আসল ��পই, ভা�ঙ সাধার�নর িব�াস।

সাধার�ণর বিল এবার, এরা বড় �ক�লা।

�তামরা �ভা�টর �বলা �নাট, সমস�াটাও �ঝ�লা।

রা�ায় �ব�রা�ল �ী জািত, আজকাঁপ�ছ ঠকঠকী�য়।

এটা �পশািচক অন�ায়, একট�ভাবনু না যিু� ত� িদ�য়।

�মৗন হ�য় চ�লিছ �মারা, পাইনা �কা�না রা�া।

এখন জল �খ�ত হয় টাকায় িক�ন, জল না টাকাই



হ�য়�ছ স�া।
আধা�রর মা�ঝ �থ�কআজ �মারা আ�লার �ুধায়
�িল।
তাই ব�পা�তর ঝলকািন�ত বা�রবা�র পথ ভ�িল।।



সময়

অ�রা দাম

আবার ত�িম ওই িঝ�ঙ, �ব�ন িদ�য় মাছ রা�া ক�রছ,
ধরু�তির খাবই না । �রাজ ওই এক ।আর িক করছ
আলভুাজা না ওটা ,িঘ দাওআিম ওই িদ�য়ই খাব । িক�
বাবাই এটা �তা �তার ি�য় পাবদা মাছ,মাছটা খা অ�ত
। সারািদন প�ান প�ান �কা�রা না �তা, খা�বা না বললাম
�তা �ন�ত পা�রা না ।

�খ�য়�ন না মা , �সই কত খুঁ�জ �তার মা মাছটা এ�ন
রাঁধল । উফফ শাি� �দ�বনা �তামরা । চ�প করত। যা
িদ�য় খাি� �খ�ত দাও নয় উ�ঠ পরব।
বঝু�ল �ছাট �থ�ক �ম�য়টা�ক লাই িদ�য়আিম মাথায়
উিঠ�য়িছ, ত�িম ক� �পওনা ,জা�নাই �তা ওর �মজাজ।
না �গা ক� ওইজন� নয় , �ম�য়টা মাছ ভা�লাবা�স তাও
�খলনা । কাল �বশ মাখা ক�র ওর জ�ন� িচংিড়
রাঁধব,বাজার �থ�ক ম�ন ক�র এ�না হ�াঁ ।

মা ,ওমা �ব�ন িঝ�ঙ িদ�য় �টল�ট�ল �ঝালটা ক�ব
�থ�ক খাইনা ,দাও মা ওটা ক�র । �দখ সিবতািদ কত



�তল িদ�য় িচংিড় ক�র�ছ ত�িম ও�ক বলনা মা আিম
অ�তা �তল খাইনা । ব�ল িদও িক� ।

...লাইটটা ��ল উঠল , আয় মাআজ �খ�য় বল �দিখ
�তার মা�য়র ম�তা হ�য়�ছ িকনা �টল�ট�ল �ঝালটা ।
তাড়াতািড়আয় ,ঠা�া হ�য় যা�ব ।

...িক�গা �দখ�ল �দ�খা ছিব �থ�ক �দ�খা �তামার �ম�য়
�কমন �টল�ট�ল �ঝাল খাওয়ার জন� বায়না কর�ছ,
নাও খিুশ হ� িন�য়আজ উপর �থ�ক...।



বিৃ� �কিবন

সাহানরু হক

দরূ আকা�শর নীল সীমানায়

�ম�ঘরআনা�গানা,

বিৃ� না�মর ছ�গা�নর

পবূ�াভা�স �বানা ।
�ম�ঘর গা�য় �মঘ ঘিন�য়

দপুরু যখন কা�লা,

�ইং ��ম একলা ব�স

লা�গনা আর ভা�লা ।
ম�ন প�ড় যায় �ছ�ল�বলা

বিৃ� িদ�নর জীবন,

ই�� �ছা�ট সবজু মা�ঠ

িভজ�বা সারা�ণ ।
��ল ছ�িটর সময়টা�ত



বিৃ� এ�ল �ঝ�ঁপ,

ব�ুর সা�থ িফরতাম বািড়

পা�য় পা�য় �ম�প ।
ক�লজ �বলা বিৃ� মা�ন

��ম মাখা গ�,

এভা�ব�তই বিৃ�টা�তই

�িৃতরআন� ।
এমিন ক�রই পার হ�য় যায়

�িতিট বিৃ�র িদন,

�মঘলা িদ�নর গ�� �লখা

আমার বিৃ� �কিবন ।।

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন
netphoring@gmail.com এ



এ�লা�ম�লা

ইিজদলু

অি�� িন�য় সংক�ট প�ড়িছসআবার!

সাহসী পদ��প ��লা ধার হারা�� বিুঝ?

সাম�ল চল�ত িশিখসিন িকছ��তই, সামলা�না উিচতও না,

যা িকছ�সাম�ল চলা, সবটাই �মিকআস�ল।

�মিকআ�বগ, অনভু�িতর �মঘ��লা�ত বিৃ� পড়�বনা
একিব�।ু

িদক হারাি�সআবার!

ক�বই বা িঠক িদ�ক চ�লিছস,সবাই �যখা�ন চ�ল?

চলাটা িঠক নয় �তার প��,সবাই �য প�থ চ�ল �স পথ
মানায় না �তা�ক।

ভ�ল করিছসআবার!

সব �য িঠক কর�তই হ�ব এমন �তা মা�ন �নই �কাথাও?

িঠক বল�ল ভ�ল হ�বই,ভ�ল যা িকছ�িঠক এ�কবা�র।



ছ�ঁ�য় �দ�খিছসআ�রকবার? পথ �হঁ�টিছস িদগ��রখা
ধ�র?

�বির�য় পড় এবা�র, ছ�ঁ�য় �দিখ চল ধ্�ুলাবািল;

��মাট করা কা�া �ভজা ত�ই এক িন�ম�ষ ভ�িল�য় িদ�ত
পাির।

ঝড়�কআবার জাপ�ট ধিরস ত�ই!

আিমআজও সাগরকু�লই �ান,

ধরনা �ম�ল পাখনা��লা ভাবার;

�তার সা�থই �রাজ উড়�ত রািজআবার।

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।



মাতৃ-িদবস

রা�জশ িম�

মা'�ক প�ড় না ম�ন

সকাল-িবকাল �খল�ত িগ�য় ,

নদীর ধা�র দরূ-দরূা��র

কা�ছ �থ�ক-ও অ�নক দ�ূর !

মা'�ক প�ড় না ম�ন

��ল �ছ�ড় ক�ল�জ �গ�ল ,

�হা���লরআ�ায় �ম�ত �গ�ল

হঠাৎ �যন ডাকআ�স দরূ-দরূা��র !

মা'�ক প�ড় না ম�ন

শর�তর �া�া�ল �চা�খরআড়া�ল ,

পাব��ণর �ুধায় মা�য়র টা�ন



ছটফিট�য় কাত�র কাত�র !

মা'�ক প�ড় না ম�ন

ক��আ�-হারা না হ�ল ,

ম�ন প�ড় �দালনা-�দালা

মা�য়রআদ�রর টা�ন !

মা'�ক প�ড় না ম�ন

ব�থ�না হ�ল �কা�না কা�জ ,

কা�ন বা�জ ��ন-স�ূর

ম�ন কির�য় মা�য়-র বাক �িল�ক !

মা'�ক প�ড় না ম�ন

িনিদ�� িদন-িট না আস�ল !

সাথ�ক হয় না

িকছ�কথা না বল�ল !



��ম কী?

সায়ি�তা সরকার

'��ম' কা�ক ব�ল?

�দ�য়র সা�থ �দ�য়র িমলনই হল '��ম' ।
িক� সব����� '��ম' বল�ত

আমরা �দয়-�ক বিুঝ না।
িকছ�িকছ�মানষু '��ম' বল�ত

�কবল শরীর �ক �বা�ঝ।
তারা '���মর' মম�িদ�ত জা�ন না,

�বা�ঝ না '��ম' কথািটর মা�ন...

�যখা�ন দিুট িমি� �দয় একি�ত হয়,

'��ম' �তা তা�কই ব�ল।
�যখা�ন এ�ক অপ�রর ম�নর কথা �বা�ঝ,

'��ম' �তা �সটাই।



�যখা�ন দিুট �দহ, িক�

আ�া একটাই।
'��ম'�তা তা�কই বলব।
�কৃত '���মর' অথ�ব�ুঝ

ভা�লা�ব�স যাওয়ার নামই '��ম'।



তব আুশা জােগ
�বীর কুমার �চৗধরুী

�ধইু যাওয়া আসার �হর �গানা

এত �চনা তবওু কত অ�চনা, মনা��রর িভ�ড় -

চল�ছ দহন িবষময়, তবওু অ�ািরত মিু�,

সা� �খলায় িনি���র িচরিব�াম, সখু িন�াখািন,

বয়ঃব�ৃার �চা�খর �কাট�র দবু�লআ�লার িঝিলক।

�িন�কর মায়ায় ভ��ল থাকা এ �হর,িনশী�থ -

মাদকসম ত�ছায়াত�ল এ�সছ অিতিথ,

িফ�র যাও খুঁ�জ খুঁ�জ নী�ড়,�াব�নর ধারায় ��হ�য়।

�লখনী প�রই �র�খ যা�বা কিবতার �দীপখািন,

�শলী, কীটস, বায়রনআজওআলমািরর �শাভায়
অিভমানী।



�তামার �লখায় ম�ুতা ছড়াক-

ব�িথত �দ�য়,��মিস� �হাক নয়�ন ,নয়�ন ......

মতৃ��র�থ চড়�তও রািজ -

মানবতাআর উদারতার উ��ষআন�ন।

�খালা খাতায় িলখিছআিম িব�জ�নর চরণত�ল

ভাগ ক�রানা মহান �দয়আপন স�ুখর ফাঁিকর��ল।।



ছিব ও ভাবনা

সব�ুজর হাতছািন...

িন�বদ�ন- কৃ��� নুাগ



পরমাণ কুিবতা

�াবণ'এ

নরূ আিরফ (রাজ)

 বিৃ�আসকু,

ধ�ুয় যাক শত অন�ু�খ িবমষ�তা ।।

সকাল �হাক,

িলখবআবার পীিড়ত অি���র ইিতকথা ।।

পরমাণ কুিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও �দখেত
চান,

তেবদ ইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 িব�ংসী আ��ন প�ুড় ছাই �ািজ�লর ২০০ বছ�রর
পরু�না জাদঘুর।

 ইউ���ন �তির হল িব��র বহৃ�ম িবমান “এএন-
২২৫ ময়ুা”।

 িবনাম�ুল� জীবনিবমা ব� কর�লা ভারতীয় �রল।

 িব� �িটং চ�াি�য়নিশ�প �ম�য়�দর িবভা�গ ��পা
জয় ভার�তর মনীষা �কর।

 অবসর �ভ�� �ীল�া দ�ল িফর�ছন িতলকর��
িদলশান।

 এিশয়া কা�প দদু�া� ছ�� ভারতীয় ি��কট দল।





আট�গ�ালাির

িন�বদ�ন- রামকৃ� দাস



�দেয়র িচরকুট

িল�খ�ছন- অনপুম িম�

�নট ফিড়ং এর ব�ু�দর জন� অ�নক ভা�লাবাসা। ভা�লা
থাক�ত চাই আমরা ��ত��কই, ত�ব এই ভা�লা থাক�ত
চাওয়ার মা�ঝআ�স নানা বাঁধা।আমা�দর ব��তম
জীব�ন সমস�া আ�স অ�নক, তা�দর সমাধানআমরা
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�া।
আমার অ�নক ��ভ�া ও ভা�লাবাসা রই�লা। সবাই
ভা�লা থাকুন, স�ু থাকুন ও কুশ�ল থাকুন।



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

�ম�য়�দর চ��লর য��র ক�য়কিট িটপস-

চ��ল শ�া� কুরার আ�গ ভা�লা ক�র �াশ ক�র িন�ল
সিুবধা হয়। কারণ তাহ�ল খবু �বিশ শ�া�রু ��য়াজন
হয় না। ত�ব জ�ির হ�� য�থ� জল িদ�য় চ�ল ধ�ুয়
�ফল�ত হ�ব৷ ত�ব খবু �বিশ গরম জল িদ�য় নয় এ�ত
চ�লআ�রা খারাপ হয়৷ সব�শ�ষ ঠা�া জল িদ�য় �ধায়ার
সময় সামান� �লবরু রস িমিশ�য় িন�লআ�রা ভা�লা হয়।
চ��লর �গাড়া বা �বস-

স�ুর চ��লর পবূ�শত�হ�লা মাথার �ক হ�ত হ�ব স�ু।
য��র অভা�ব মাথার �ক হ�ত পা�র �� অথবা খশুিক।
ত�ব মাথায় ম�াসাজ করার মধ� িদ�য় সিঠকভা�ব র�
চলাচল কর�ল মাথার �ি���লা�ক সচল ক�র �ফ�ট
যাওয়া বা �� চ�ল িঠক করা স�ব। মাথার ��কর
সমস�ায় ডা�া�রর পরামশ�িন�য় চ�ল�কআবার
চকচ�ক করা যায়।



িঠকম�তা �কা�ত হ�ব-

�ভজা চ�ল কখ�না টাও�য়ল িদ�য় ঘ�ষ ঘ�ষ মছু�বন না,
কারণ এ�ত চ�ল �� হ�য় যায়। যা �ভজা চ�ল �ব�ঁধ
রাখার ����ও ��যাজ�, কার�ণ এ�ত ব� হ�য় থাকায়
চ�ল সং�বদনশীল হ�য় যায়। সব�চ�য় ভা�লা, �ধ বুাতাস
বা �হয়ার �ায়া�রর সব�চ�য় নীচ�তা�প চ�ল �কা�ল।

িব�শষ য�-

মা�ঝ মা�ঝ চ��ল িড�মর সা�থ �লবরু রস িমিশ�য়
িকছ��ণ �র�খ িদ�য় �ফল�বন। বা চ��ল নার�কল �তল
িদ�য় ঘ�া দ�ুয়ক �র�খ হালকা শ�া� কু�র �ন�বন, এ�ত
চ�লআবার তার চাকিচক� িফ�র পা�ব। িকংবা
অ�া�ভাকা�ডা �ব�ট �সটাও িমিনট কুিড় রাখ�ত পা�রন।
�বিশ�ণ �রা�দ থাকা বা বাতা�স �ঘারা�ফরা করার পর
কর�ল তা �বিশ উপকা�রআ�স।



শা�ত ব�ভ�িম

�দবাশীষ লা�য়ক

শা�ত ত�িম �হ ব�ভ�িম

ঋত�র �খলায় �স�জ ও�ঠা িবিভ� সাঁ�জ

দান ক�রা নব নব উপহার।
�ী�আ�স কাল�বশাখী িন�য়

বষ�াআ�স বাদল িন�য়

শরৎআ�স অিতিথ িন�য়।
আর �হম�আ�স �সানার ধান িন�য়

শীতআ�স ঠা�া আর রকমাির সবিজ িন�য়

ঋত�রাজ বস�আ�স �কািক�লর ডাক িন�য়।
তাই জ��িছ এ ধরায়

ধন� হ�য়িছআিম

বাংলা মা�য়র এই অপ�প �ছাঁয়ায়।



���

অিন�� বম�ন

আ�া ত�ই �� �দিখস ?

�� �দ�খ একা একা হািসস ??

�যই ���র �নয় না �কউ �খাঁজ !

আমার ম�তা ত�ইও �� �দিখস �রাজ ??

�সই ��� �ধইু ত�ইআরআিম,

তার �থ�কআমার কা�ছআর নয়�তা িকছ�ই দামী ।

এভা�বই �র�খ হা�ত হাত ,

সারাজীবন িদ�ত চাই �তার সাথ ।

�য�ত চাই �তার হাত ধ�র ,

অজানা এক পািখর সা�থ উ�ড় ।

দ�ূরর �কা�না পাহা�ড়র চ�ড়ায় !

আমার ���র �সই �দার�গাড়ায় ।।



পািখ�দর �সই িমি� মধরু ডাক ,

আমার গা�ল �তার �ঠাঁ�টর �সইআল�তা �ছায়ার চাপ ।

সিত�ই লা�গ কত �য লা�গ ভা�লা ,

জা�ন �সটাও সকা�লর �সই মায়াবী স�ূয�রআ�লা ।।

চ�ড় �সই সাদা �ম�ঘর �ভলায় ,

�রা� মাখা এক দপুরু �বলায় ।

হারা�ত চাই �কা�না ম�ু মায়ায় ,

�তার �খালা চ��লর �সই শা� ছায়ায় ।।

বিৃ� �ভজা �কা�না স��া�ত ,

িনজ�ন ওই রা�া�ত ।

চ�লিছ �হ�ট �িট �িট পায় ,

�যিদ�কআমা�দর দ�ুচাখ যায় ।।



িবিন� িনশীথ

ির�া সাহা

ব�� িদন, কিঠন সময়,

চািরিদক ধসূর ধিূলমা, িবিন� রাি� ;

হাতছািন �দয় �ধ দুিু��ারা।

অি�র �দয় িফির এপাশ-ওপাশ

রাত তখন �পৗ�ন দটুা।
ম�নর �চৗকা�ঠ হাজা�রা ���রা এ�লা�ম�লা

িক� উ�র কই? �কাথায় তার বাস?

অনসু�া�নর ব�থ�তায়, �া� ম�ন

�ভ�সআ�স �ধ ইুম�নর সরু।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) িহংসা করা ভ��লআমা�দর ভা�লাবাসা িদ�য় এিগ�য়
�য�ত হ�ব- “সমাজ উ�য়�নর ল���।”

২) ব�ৃআমায় ভাবায় �য- আমা�দর �ংস ক�র
িন�জরাই �ং�সর প�থ অ�সর হ�।

৩) সফল হ�ত �গ�ল অ�নক বাঁধা অিত�ম কর�ত হয়।

8) আিম �কৃত �ানী হ�য় উঠ�ত পািরিন কারণ, �ান
তৃ�াআমায় ঘ�ুমা�ত �দয় না।

৫) চািহদাই মানষু �ক শাি� �ত ঘ�ুমা�ত �দয় না।



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

িনউট�নর চত�থ�স�ূঃ

ত�িম যিদ �ভার ৬.০০ টায় অিতির� ৫ িমিনট

ঘমুা�নার জন� �চাখ ব� ক�রা, �চাখ

খ�ুল �দখ�ব �য ৭.৪৫ বা�জ

িক� যিদ �া�স ব�স �বািরং �লকচার

�ন�ত �ন�ত ১২.৩০ টায় ৫ িমিন�টর জ�ন� �চাখ

ব� ক�রা, �চাখ খ�ুল �দখ�ব �য ১২.৩১ বা�জ।

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



পাঠ�কর মতামত �নপ�থ�-
িক ক�র জানা�বনআপনার মতামত, �কমন লাগ�ছ
�নট ফিড়ং, আরও িক িবভাগ চান, �মইল ক�ন
আমা�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,
জানানআপনার অিভ�যাগও।
পা�য় পা�য় ৫১ 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�া

িনরািমষ িঝ�ঙ �পা�

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ িঝ�ঙ ১িক�লা, মাঝাির মা�পরআল ১ুটা,
১টা ট�ম�টা, �পা� বাটা পিরমাণ ম�তা সা�থ ২টা কাঁচা
ল�া বাটা, ল�ার ��ড়া, হলদু, লবণ, �তল পিরমাণ
ম�তা। কা�লািজরা এক চা চামচ।

�ণালী: �থ�ম িঝ�ঙ, আল,ু ট�ম�টা �ছাট �ছাট ক�র
কাট�ত হ�ব। তারপর �থ�ম কড়াই গরম ক�র তার ম�ধ�
�তল িদ�য় তা�ত কা�লািজরা িদ�য় ভা�লা ভা�ব �ন�ড়
আলরু ট�ক�রা ��লা িদ�য় �ভ�জ তা�ত িঝ�ঙ ও ট�ম�টা
ট�ক�রা িদ�য় �ন�ড় তা�ত হলদু লবন ল�া ��ড়া িদ�য়
ভা�লা ভা�ব �ন�ড় অ� ভা�প ঢাকা িদ�য় রাখ�ত হ�ব
১০ িমিনট। ১০ িমিনট পর ঢাকা খ�ুল তা�ত �পা��া বাটা
িদ�য় ১ কাপ জল িদ�য়আবারও ঢাকা িদ�য় রাখ�ত হ�ব
১০ িমিনট। ১০ িমিনট পর ঢাকা খ�ুল নািম�য় িন�লই
�তির হ�য় যা�ব িনরািমষ িঝ�ঙ �পা�।



দ’ু�চাখ ভ�র �দখ�বা আজ

Camera-man of the week

সািমমআজবআহ�মদ



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’’

ছিব পাঠা�ত পা�রন �য �কান িবস�য়র ওপর। পাঠা�বন
�মই�ল।আমা�দর �মইলআইিড
netphoring@gmail.com

Whats app এ ছিব পাঠা�ল ডক ফরম�া�ট পাঠা�বন।

Whats app No- 7501403002



পনু�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কাআপনা�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


