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�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
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আটখানা এবং রা�া-বা�া।



ফিড়ং কথা
�নট ফিড়ং এর পাঠক সংখ�া ছািড়�য় �গল ১৪ হাজার।
আমা�দর ি�য় �লখক-�লিখকা, আপামর পাঠক-
পািঠকার ভা�লাবাসা, উৎসাহ ব�িতত যা কখ�নাই স�ব
িছল না। তাই ধন�বাদ জানাই সবাই �ক।আস�
�কাচিবহার বই �মলা উপল��আস�ছ �নট ফিড়ং এর
বই �মলা সংখ�া। �লখা পাঠা�নার �শষ িদন ১৮ই
িড�স��র। �কাচিবহার বই �মলা �� হ�� ২৯�শ
িড�স��র �থ�ক। বই �মলা উপল�� নানা কম�সূিচ
�নওয়া �� হ�য় �গ�ছ। সারা িব��র বই ��মী মানু�ষর
কা�ছ বই �মলার ��� অপিরসীম। এই �মলার জন�ই
অ�প�া থা�ক সারা বছ�রর। তাই িবগত বছ�রর ম�তা
এবছরওআস�ছ �নট ফিড়ং বই �মলা সংখ�া। পড়ার
আম�ণ রই�লা সবার কা�ছ।



িন�খাঁজ

�গৗর চ� মজমুদার

শীত এ�স দাঁড়ায় িনঃশ��

আমার �খালা জানালার বাই�র,

ঘা�সরআগায় জমা হয় িশিশর িব�ু

ছ�ঁ �য় �দিখ না আিমআর,

কাক �ভা�র িশউিল ফু�ল গাছ তলা সা�জ

ফুল কুিড়�য় বািড় িফির না আিম,

শীত পািখ�দর গা�ন চািরিদক মখুর হয়,

কান �প�তআিম �িন না �স গান।

গভীর ঘ�ুমআ��আিম,

ঘ�ুমর মা�ঝ তারা �গানা এখ�না চ�ল

মা�ঝ মা�ঝ �ন�ত পাই

হাজা�রা গািড়র ছ� �ট চলার শ�।



�সিদনও শী�ত অন� ��তার মা�ঝ

আিমই �ধু সজীব িছলাম,

িদ�নর ��র ব��তার মা�ঝই

�প�য়িছলাম �খালা আকা�শর �াদ ,

এই শী�তই কুয়াশা �ভদ ক�র দ’ু�চা�খ

�দ�খিছলাম িনয়ম ভাঙার ��,

কািন��শ বসা �জাড়া পায়রার ���ম

বুক জ�ুড় বই�তা উ��র িহ�মল হওয়া,

িদ�নর �শ�ষ অিম দঃুখ পা�বা �জ�নও

শী�তর �া� িবকা�ল অলস হা�ত

িলখিছলাম তা�ক হলুদ খা�ম িচিঠ

�সই শী�তইআজ বুক জ�ুড় স��া না�ম।

আিম ঘমু ভাঙা �চা�খ শ��রআরাম খঁুিজ

আর মা�ঝ মা�ঝ দু হা�ত �চাখ ঢািক,

�জ�ন �গ�ছা ত� িমও অল�সর এই ব��তা



�তামার �ঠাঁট জ�ম অিভমান-

"এই �শষবার, িফর�বা না এই প�থআর,

আিমও িন�খাঁজ হ�বা এইবার"।



আমার একলা আকাশ

পিল �ঘাষ

আমার একলা আকাশ থম�ক �গ�ছ �ধুই �তামায়
ভা�লা�ব�স ।

আমার একলা আকাশ পথ িচ�ন�ছ �ধুই �তামায় কা�ছ
�প�য় ।

আমার একলা আকাশ মন �ম�ত�ছ পাগল হাওয়ার
টা�ন ।

আমার একলা আকাশ �ধুই ভা�লা থা�ক �তামার কথা
�ভ�ব ।

আমার একলা আকাশআজ ম�নর সা�থ মন িমিল�য়
উ� ��া�ত ভা�স ।

আমার একলা আকাশ কা�ট পি�রাজ �ঘাড়ায় উ�ড়
আপন ম�ন ।

আমার একলা আকাশ জীব�আজ ত� িম পা�শআ�ছা
ব�ল ।

আমার একলা আকাশ কা�ট �তামারই িনজ�ন �তী�ার



কথা �ভ�ব ।

আমার একলা আকাশ র� িচ�ন�ছ �তামার মদৃু ভাষার
িমি� শ� ��ন ।

আমার একলা আকাশ এত সু�রআজ�ধুই �তামার
কথা �ভ�ব ।



গদ�কিবতা

িব�িজৎ �ামািণক

একাকী মানুষ�দর একটা অ��ত গ�আ�ছ,

ি��তার গ�।

�য �া�ণর সুখ �কউ পায় না!

এমনিক িব�াস ভ�কারীরাও নয়!

�িত রা�তর এই িহমশীতল নীরবতার মা�ঝও নত�ন
চারজ�নর সা�থ দা�নআলাপ জ�ম�ছ!

ফ�া�নর ভনভনািন, মশার �ন�ন ��ন, শ�ামা�পাকার
হঠাৎ আগমিনআরআমার িনঃ�া�সর ঘনঘন তী�
ব��ন!

যিদও িবছানার চাদ�র িপ�ঠর ঘসা লাগা অ��ত
শ���লা একাকী��র িপিরয়�ড এখন এক একটা ন�
িটসু� ছাড়া আর িকছ�ই নয়!

�তমন কা�নর সা�থ বািল�শর ঘষ�ণ িকংবা মাথার সা�থ
বািল�শর িকংবা িন�জর পা�য়র সা�থ পা�য়র ঘষ��ণ সৃ�
খসখস শ��পাত��লা একাকী��র মধুর জগ�ত



িব�তার িবষা�দর সুর ছাড়াআর িকইবা হ�ত পা�র!

ত�বআমার �দিপ��র অনবরত ধুকপিুক কাঁপিুনআর
�ীমলাই�টর অনু�লআ�লার িমি�ত অ��ত রসায়ন
কলকাতার স���র ি���প ঘা�টর �সৗ�য��কও হার
মািন�য় িদ�ত স�ম!

�ধুআমার একাকী��র ি��তার গ���লার �াণ
�নবার জীিবত লাশ��লা আজ সব উধাও!

িদ�নরআ�লা�ত হাির�য় যাওয়া িঝঁ িঝঁ �পাকা��লার
ম�তাই িন�জ�ক হাত�ড় হাত�ড় রা�ত �বঁ�চ থািকআর
ম�ুঠা�ফা�নর টাইমলাইন খু�ল ম�ুা�দাষী অ�নি�ক
চািহদা��লা �মলা�নার বৃথা �চ�া কর�তই থািক!

সভ�তার সা�থ অস�িতপণূ� সংঘাত নািম�য় এ�নিছ!

িন�া ��লা িহ�সব ক�র উৎসগ�তায় িফির�য় িদ�য়িছ
ি�য়তমার মন�ন।

এখন রা�তর মািঝ হ�য় �বঁ�চআিছ।

�খয়াঘা�টর �নৗ�কা িন�য় দঃু���র যা�াপ�থর িনত�
রাি� পািড় িদ�ত িদ�ত �পশাদাির�� অভ�� হ�য়
প�ড়িছ।

এখন একটাই অনু�যাগ-



আমার ক�ািজ�ত রা�তর ি�� গ���লার �াণ �নবার
জন� �কউ �জ�গ �বঁ�চ �নই।

সবকটাই এখন এক একটা ঘমু� লাশ!

িদ�নরআ�লা�তআবার এরা �জ�গ উঠ�বই-

হ�য় উঠ�ব ভীষণ �লাভী দানবআরআমার ���র
হত�াকারী দঃু�ির� ঘাতক।

এখন �ধুই রাি�,

আর প�ড় র�য়�ছ �কা� ���র মাঠ।

আর �চাখ��লার �কা�ণ সি�ত র�য়�ছ �ভজা �ভজা
িব��িরত জলরািশ!

িন�জ�ক একবার �� কর�ত ই�� ক�র-

"ত� িম ভা�লা আ�ছা িব�?"

বরাব�রর ম�তাই এবা�রও �কা�না জবাব আস�ব না
ব�লই �জ�নবু�ঝ িন�জ�ক �� করা �ছ�ড় িদ�য়িছ!

িক� ম�ুঠা�ফা�নর টাইমলাইনটা?

আমার দইু�চাখ আকুলআ��হ কাউ�ক অনবরত
�খাঁ�জ!



কারও ঘা�মর গ� �খাঁ�জ!

হয়�তা এইবার িরং�টানটা �ব�জ উঠ�ব,

আর ওপার �থ�ক দী� কথা �ভ�স উঠ�ব-

"প�রায়া কির না সমা�জর �বড়াজাল!

চ��লায় যাক যত সভ�তীয় িনয়�মর বাধ�বাধকতা!

লািথ মাির লাজ ল�ার যাি�কতার উপ�ঢৗকন�ক!

চ�লা না আজ সারারাতআমরা কথা বিল?"



শরণাথ�

�পন কুমার রায়

ধারাপা�তর ম�তাই �াধীনতার ম� পিড়

আমার শরী�র জড়া�না �াধীনতার নামাবলী,

আমার িবনয় বাদল িদ�নশআজ শরণাথ� |

ক�লজ ি��ট �কিজ দ�র-

দি�ণার�ন বসুর �ছ�ড়আসা �াম

সুনীল গ��াপাধ�া�য়র অ�ধ�ক জীবন

রবী�না�থর র�করবী,

বৃথা �াধীনতার ��া� পাঠ |

আমার �নতািজআজও �িত িদন মতৃ� � হয়

দলবদ�ল, উড়ালপলু �ভ�ঙ পড়�ল ;

আমার �ীিতলতা �প�টর দা�য়



পিততাল�য় ভা�লাবাসা িবি� ক�র,

�বহায়া �াধীনতা পয়সা ��জ �দয় হা�ত

অ�কার রাত ঝু�ল থা�ক বু�কর মা�ঝ |

আমার সূয�টা গভীর রা�ত টল�ত টল�ত ঘ�র �ফ�র

�স জা�ননা �ভার হ�ব ক�ব

পাড়ার দাদা �ড�ক িন�য় যায় অিধকা�র হাত �ভ�ঙ
িদ�ত;

�দখ! �দখ! গণত��র িবজয় উৎস�ব কত �লাক হাঁট�ছ!

আমার �ুিদরাম িমড �ড িম�লর ভাত �খ�য়

�চা�খর জ�ল চা�য়র �দাকা�ন এ�ঁটা কাপ ঘ�ষ,

জল �তা নয়- �িরত জমাট র� িব�!ু

আমার রাসিবহারী চাকির পায়িন

�করালায় রাজিমি� �জাগান �দওয়ার কাজ ক�র,

এবার বন�ায় প�ুজার আ�গই কিফ�ন বািড় িফ�র!



সবু�জর গািলচায় শর�তর র� িশিশর

কাশব�ন ধিষ�ত দগু�ার ন� �দহ

রাজপথ �বামা বা��দর দাপাদািপ;

ওরা শািস�য় �গল-!

আমরা নািক অন� জািত

- আমরা শরণাথ� |

এটা নািকআমা�দর �দশ নয়!

অথচ, এত��লা বছর �কানিদনই বিলিন স��াটা
�তামার একার |

তবুও �� �দিখ �য গাছটায় এতিদন জল িদ�য়িছ-- ফুল
ফুট�ব , ফল ধর�ব।



অব�াচীন

ক�পাত �� পান

ডা�য়িরর িকছ� �ছঁড়া পাতা ,

কিবতা��লা ও�লাটপা�লাট।

একটা চাপা য�না—

আর তী� ব�থা;

ঢাকা িদ�য়�ছ ঘ�ুমর িনি��তা�ক।

ছিড়�য় পড়া বই�য়র পাতার ধু�লাট মলাট;

আ�গাছা�লা িচ�া��লা, �মশ �ূপীকৃত।

সমাধান �খাঁজার বৃথা �চ�া?

�কা�না �শবাল পাথা�রর নী�চ

তারও হয়�তা হ�য়�ছ-

িনি�ত ই�ামতৃ� �।

ব� হ�য়আসা দরজা, �ঁ�ড়া ছাই,

আর িকছ� দ� �পাড়া ঘা;



�ধু এখ�না জানান িদ�য় চ�ল�ছ-

�সই ���মদরু �িৃতচারনার।

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

�নট ফিড়ং এর ��গ �লখা �পা� কর�ত �মইল ক�ন

netphoring@gmail.com এ। �লখার ওপর উ��খ

ক�ন �নট ফিড়ং �গ।

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



আবত�ন

�রজওয়ানআিল

�দ�খা আিম বুিড়�য় �গিছ,হাত কাঁপ�ছ,

চামড়ার নী�চ নীল�চ িশরা উ�িক �দয়,

িশরা ফািট�য় �দ�খা-

আিম �দখিছ না আর,কা�চর �মতা বাড়াই,

�রিটনা ঝল�স ও�ঠ,

�চাখ খু�ল �দ�খা -

কতটা পথ পার ক�রিছ।ত� িম অন� প�থ

আজ এখা�ন �তামারও �মাহনা

আমা�ক িজ��স ক�রা, কীভা�ব ব�য় এ�ল?

শতা�ী �াচীন �স িচরকুট, খু�ল �দ�খা



কী �লখািছল তা�ত,

হলুদ বণ� আজ, কী কিঠন অ�প�া�ত।

আমার অি�ম�া জান�ত চায় যা িকছ� শারীিরক

আমার��নজান�ত চায় যা িকছ� আ�বগী

ত� িম িশরা ফািট�য় �দ�খা-

ত� িম �চাখ খু�ল �দ�খা -

বল�ত চায় "ভা�লাবািস"।



সভ�তা

ইনসানআলী

সভ�তার ব� ��ণ হা�ামার আ�বার�ণ।

রািঙ�য়�ছা �ক�না ধু�লা।

আপনা�র বিল� ব�ল িন��র অনুকর�ণ ।

িনধ�ন মানুষ ��লা ।

গির�তার অহংকা�র ��ার দাও িচৎকা�র ।

বুিঝ�য়�ছা ভাষার অিধকার ।

পিতত�দর পদ ত�ল িপস�ছা �য অকার�ণ ।

মািত�য়�ছা তা�দর হাহাকার।

ধ�ম�র মিরিচকায় �দিখ�য়�ছা �ম,ঘিট�য়�ছা িবভাজন।

ঘিট�য়�ছা র�া�য়ী য�ু�রআ�ালন ।

একিট বা�রর মত কাঁ�পিন ক�,��ার দাও ভাষ�ন।

দিলত �দর কির�ছা িনধন ।

রাজনীিতর �কাথায় �স �নতা,বিল�ব �স কথা।



ঘিট�বনা আর িবরা�না।

মানবতার সা�থ কল�াণ এর প�থ �ধু ।

বািকআর কথা হ�ব না।



ছিব ও ভাবনা

�িতিব�...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

একতরফা

পািখর বাসা

 হঠাৎ ক�রই �দয় জ�ুড়

আন�ল ��ম বা�নর হড়পা।

�তামায় �চ�য় ব�থ� আিম

কারণ ভা�লাবাসা একতরফা।

পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও
�দখেত চান, তেব দইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল
কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 িচ�নর ��িস�ড��র সা�থ �বঠ�ক বস�লন
পািক�া�নর �ধানম�ী।

 িব��র �ততম ��ন চালা�নার িস�া� িনল িচন।

 দি�ণ ভার�ত হানা িদল ঘিূণ� ঝড় গাজা।

 �ভ পিরণ�য়আব� হ�লন িনক জ� ও ি�য়া�া
�চাপড়া।

 সব ধর�নর ি��কট �থ�ক অবসর িন�লন �বীণ
কুমার।

 অ��িলয়ার িব��� িট-ট��য়ি� িসিরজ ১-১
ব�বধা�ন � কর�লা ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

�ম�য়�দর চ��লর য��র ক�য়কিট িটপস-

চ��ল শ�া�ু করার আ�গ ভা�লা ক�র �াশ ক�র
িন�ল সুিবধা হয়। কারণ তাহ�ল খবু �বিশ শ�া�রু
��য়াজন হয় না। ত�ব জ�ির হ�� য�থ� জল
িদ�য় চ�ল ধু�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�
�লবুর রস িমিশ�য় িন�ল আ�রা ভা�লা হয়।

চ��লর �গাড়া বা �বস-

সু�র চ��লর পূব�শত� হ�লা মাথার �ক হ�ত হ�ব
সু�। 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�ক আবার 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
�বঁ�ধ রাখার ����ও ��যাজ�, কার�ণ এ�ত ব�
হ�য় থাকায় চ�ল সং�বদনশীল হ�য় যায়। সব�চ�য়
ভা�লা, �ধু বাতাস 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 �লবুর 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�া�ু ক�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�র আ�স।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) জীবন যখন অ�কা�রর প�থ,

তখনই �তা “���রআ�লা �ফাঁ�ট”।

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

৩) অহংকার পত�নর মলূ কারণ।

8) অ� মানু�ষর �থ�ক িনি�ত মানুষ�ক জা�ত করা
খুবই সহজ।

৫) িন�জ�ক মহান �ভ�বা না তা না হ�ল অপর�ক
�তামায় মহান িহ�স�ব �দখ�ত হ�ব।



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

# আিম �তামা�দর ভা�লাবাসায় না িগ�য় য�ু করার
পরামশ� �দই। কারণ য�ু� ত� িম হয় বাঁচ�ব না হয় মর�ব।
িক� ভা�লাবাসায় না পার�ব বাঁচ�ত না পার�ব মর�ত...

তাই ভালবাসার �পছ�ন না িগ�য় সদলব�ল সবাই য�ু�
যাও...।

# িশ�করা িন�জর কথা অ�ন�র মগ�জ ভ�র �দয়।
ব�বসায়ীরা অ�ন�র প�ক�টর টাকা িন�জর প�ক�ট িন�য়
আ�স।আর �ীরা এ দ�ুটা�তই সফল হয়...



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 অনু��রণা,
জানানআপনার অিভ�যাগও।

পা�য় পা�য় ৬৫ সংখ�ায় পা িদলআমা�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�া

আমলিক-রস�ুনর ঝাল-িমি�আচার
পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ আমলিক- ৩০০ �াম

রসুন �কায়া- আ� ৪-৫িটর

সিরষার �তল- ১ কাপ

িভ�নগার- ১/২ কাপ

সিরষা বাটা- ২ �ট চামচ

আদা, রসুন বাটা- ১ �ট চামচ ক�র

আ� পাঁচ�ফাড়ন- ১ চা চামচ

হলুদ �ঁড়া- ১ চা চামচ

মিরচ �ঁড়া- �দড় চা চামচ

িচিন- ১/৪ কাপ

লবণ- ১ চা চামচ

ধ�ন টালা �ঁড়া- ১ চামচ



�ণালী: আমলিক লবণ-জ�ল দইু-িতন িদন িভিজ�য়
রাখুন। �িতিদন জল �চ� ক�র িদন।আচার বানা�নার
আ�গআমলিকর জল ঝির�য় কাঁটাচামচ িদ�য় �কঁ�চ
িনন।

কড়াই�ত �তল গরম ক�রআ� পাঁচ�ফাড়ন িদ�য় বাটা
ও �ড়া মশলা কিষ�য় িনন। মশলা কষা�না হ�ল
আমলিক িদ�য় িকছ��ণ কিষ�য় িভিনগার িমিশ�য়
ঢাকনা িদ�য় �ঢ�ক িদন।আমলিক �স� হ�য় �গ�ল রসুন,
িচিন, লবণ িমিশ�য় িনন। িচিনর পািন �িক�য় �তল
�ছ�ড়আস�লই নািম�য় ভাজা ধ�ন �ঁড়া িমিশ�য় িনন।
ঠা�া হ�ল বয়া�ম ভ�র িনন।

�কমন লাগ�লা এই িবভাগআমা�দর িল�খ জানান।

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



�া�মর ওই পথ িদ�য়...

Camera-man of the week

রজত কাি� ই�



আপিনও পাঠান ছিব পরবত� সংখ�ার জন�, �সই 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 িবষ�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



পুন�
�িতবারই নত�ন চমক িন�য়আস�ব �নটফিড়ং �সই কথা
িদলাম। এই পি�কাআপনা�দর সবার তাই �শংসা,
সমা�লাচনা, দািব-দাওয়া, ম�ব� সবই জানা�ত পা�রন
িনি��ধায়। ছড়া, কিবতা, অণুগ�, গ�, �ব�, ছিব
ইত�ািদ পািঠ�য় িদন বৃহ�িতবা�রর ম�ধ�।

�মইল ক�ন netphoring@gmail.com এ,

Whats app ক�ন 7501403002 এই ন�র এ।
আমা�দর �ফসবুক �পজ এর িল�
https://facebook.com/ netphoring


