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�চাখ রাখুন �িতিট পৃ�া জেুড়ই �নট ফিড়ং এর
আনােগানা। থাকেছ- ছিব ও ভাবনা, পরমাণু কিবতা,
আট� গ�ালাির, সাজ-�গাঁজ, নীিত কথা, আ�ােদ
আটখানা এবং রা�া-বা�া।



ফিড়ং কথা
�নট ফিড়ং এর �লখক-�লিখকা ও পাঠক-পািঠকা�দর
নত�ন বছ�রর অ�নক ��ভ�া রই�লা। �নট ফিড়ং এর
পাঠক সংখ�া ৬ �থ�ক ১৬ হাজা�র �পৗ��ছ �গ�ছ
আপনা�দর ভা�লাবাসায়।আমা�দরআপামর পাঠক-
পািঠকারা সারা িব� �থ�ক �নট ফিড়ং প�ড়ন, �লখা
পাঠান, আপনা�দর অ�নক ধন�বাদ জানাই, পা�শ থাকুন
এভা�বই।আমা�দর ি�য় �লখক-�লিখকা, আপামর
পাঠক-পািঠকার ভা�লাবাসা, উৎসাহ ব�ািততআমা�দর
এিগ�য় চলা কখ�নাই স�ব িছল না। তাই ধন�বাদ
জানাই সবাই �ক। �কাচিবহার বই �মলায় �কািশত �নট
ফিড়ং এর বই �মলা সংখ�া িঘ�র সক�লর উ�াদনা
আমা�দর ম�ু ক�র�ছ, পা�য় পা�য়আমরা �পৗ��ছ
�গলাম ৭০ সংখ�ায়। সবাই পা�শ থাকুন এভা�বই।



আর নয় �মা

ম�নার�ন দাস

সমা� সিপ�লপথ পব�তিশখ�র

অতঃপর সুদরূ নীিলমা;

কীআর উ��শ� খঁুিজ এই ন�� িনক�র ?

পিরপণূ� জনপদআর ধু ধু বালুচ�র-

এই �তা সু�র পিৃথবীর সীমা।

�ম�ল না অিমত িশ�বর সা�াৎ

না �তা অিত�দব ভগবান;

�ধুই দ�ুদ�ব ন�ীভৃি�আর সহ� িপশা�চর উ�াস,

ম�ার লাল�স ঊ���াস;

িসং�হর ভ��াবিশ� হ�য়

সহ�আত�জ�নরা খঁুিজ পির�াণ,

আত��আবৃত এই প�ৃাল�য়



সািজ�য় ত� �ল�ছ ওরা িনতা�ই শ�ঠরআ�ান।

�িত�া িব�তৃ শাস�কর দল

মা�ন না পরুাণ মা�ন না সংিহতা

�তা�ল বুভ� �ুর �কালাহল

আিদম �ম�� িদ�শহারা তা�দর অদম� িল�া

�ত�ল উ�াসীনৃ�ত� মা�তায়ারা অিবরাম অনগ�ল ।

তা�বনৃ�ত�র তা�ল �ধু অহিন�শ,

জড়- �ভরব স�ায় মনুষ�িবকা�র-�ব�খয়া�ল;

�লাপরটনায় চ�ল�ছ িম�থ�র কুিন�শ;

আপন �া�থ�র িবচ�ল উ�খু

তিম�ায়আবৃতআলস িনথর মানবতাআজ

মনুষ��ও র�য়�ছ অ�ধামখু!

িদ�য় চ�ল ঘষু িবনয় িল�ায়



অধরা �াি�র �লা�ভআপন িনিল��তায়

অনাথ দ�ুগ�র �ার

উ��ািচ িন�ব�াধ ��ায় বারবার

মানবতা নীিত�বাধ ভ� �ল কির স�ত�র সংহার ।

আর কত ও�র অথব� �ভরব?

�জ�গ ও�ঠা লু�ফ িন�ত হারা�না �গৗরব

তা�থ তা�থ নৃ�ত� ত� �ল দাও রব,

ঘষু নয় হা�তআর নাও হািতয়ার;

�তা�দর র��আ�ছ বী�রর �সৗরভ;

আপন িব��ম ক�র অদম� িচৎকার

ক�র চ�লা দিুব�নীত যত প�র সংহার।



এখন ঘ�র ব�সই �য �কা�না বই
িকননু খুব সহ�জ।

কু�িরয়া�রর মাধ��ম বই �পৗ��ছ
যা�ব আপনার কা�ছ।

ও�য়বসাই�ট র�য়�ছ অ�নক বই।
�কা�না বই�য়র �খাঁজ কর�ত

WhatsApp এ �ম�সজ ক�ন
9083000631

www.booksfort.com



কিবতা- িঠক এমূ��ত�

�সৗর�ীপ বধ�ন

ইদািনং চশমার ম�ধ� িদ�য় �চাখ �দখ�ত পাইনা,

�চাখ যা আয়না হ�ত পারত, তা �দখ�ত পাইনা।

কাজল অথবা সুরমা �দখ�ত পাইনা।

�চা�খ যিদ �� �দখা �যত তাহ�ল এ ম�ূ�ত� আমার
�কা�না �� �নই।

আিম �গাটা একজন দাঁিড়�য়আিছ সম�ু-মা�ঝ একটা
�ী�পর মত।

চািরিদ�ক �কালাহল অথচ একটা িনরবতা পালন করা
�ী�পআিছআিম!

যিদ এ ম�ূ�ত� , িঠক এই সময়টা�ত �কউ একজন এ�স
চশমাটা খু�ল বলত �য কাজলটা �ঘ�ট �গ�ছ িক?

আিম ম�ু হতাম,

আিম পািখ হতাম,

উ�ড় চ�ল �যতাম �কা� জলরািশ পার ক�র,



আরও সু�র �দ�শ

আরও 'শাি��ত' !

িঠক এম�ূ�ত� ই আমার একটা চশমা দরকার।



রাত

পিল �ঘাষ

অমর একু�শ �চাখ ব� ক�র �দওয়া অনু পরমাণু �বামা।

অিমতআহ�ম�দর আঁকা বাঁকা চাঁদ উ�ঠ�ছ ফুল ফু�ট�ছ
তার জন� অ�প�া ।

আজআমার জীব�নর সব�চ�য় ি�য় একজন মানুষ�ক
অ�নক িকছ� কথা ব�ল �জ�ন ��ন খুিশ হলাম ।

এখন �দিখ ম�ু হ�য় চাঁ�দরআ�লা।

ম�ন হ��আমার �িৃত ��লা আমায় উপহার �দওয়ার
জন� অনু�রাধ

কর�ছ বারবার।

আিম সাগর পা�ন �চ�য় �চ�য় রই সারা িনিশ রা�ত।

আিম তখন কাব� িলিখ অনুরা�গর আঁ�চ �ল�ছ �সই
আ��ন প�ুড় পরশ পাথর হ�য় িন�জই িন�জ�ক িন�জর
কা�ছ খুব খুিশর িদন ধ�র রাখ�ত পাির।

আজআকা�শ বাতা�স লা�শর গ� পাই �দখা যায়



ভা�লাবাসার টা�ন ত� িলর টা�ন নত�ন র�ঙ রািঙ�য়
যাওয়ার জন� অ�প�া।

আিমআজআমার ম�নর দয়ুা�র দয়ুা�র এ�স �তামার
অ�প�ায় রইলাম একা একা ব�স।

আজ ম�নর মা�ঝ �দখিছআিম তাই নত�ন ক�র
কাল�বশাখী নাচন।

রাত �জ�গ থাকা স��ও ব�ি�গত ভা�ব ম�ন হ��
আমার ম�নর িভতর চাপা ক� বু�ক �চ�প ধ�র প�ুজা
ক�র মদৃু হািসর জন� অ�প�াআিছ।

আজত� িম ি�য়আস�ব ব�লই ঈশান গগ�ন অমতৃ বাণী
িনভৃ�ত অিভমা�ন �কঁ�দ �কঁ�দ �কঁ�দ �চা�খর জ�ল
�ভজা �গালা�পর পাপিড় ��লা ��ভ�ার জন� �র�খ
�গলাম।

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



িনরাপদআ�য়

�পন কুমার রায়

আমা�কআজ গণত��র কবজ পড়�ত হ�লা |

�ছাট�বলায় মা�য়র হা�ত ভ� �তর ভ�য় কবজ পড়�ত
হ�য়িছল,

িব�া�স �মলায় ব� ত�ক� ব�দরূ |

-ভ�ত িক� ধ�রিন!

�ভ�বিছ বড় হ�ল ধম� ত� �থ�কআ�ার মিু� ঘট�ব,

ত�ব,

গণত�আজও ভ�ত ম�ু হ�ত পা�রিন,

ধ�ম�র অগণত��র ভ�য় সময় ভীষণ অি�র|

যতসব �তাষণ নীিত, �য �কান সময় মর�ত পাির !

বাঁচা�ত পা�র �কাথাও �নই মনুষ�� মানুষ |

রাত িদ�নর ম�তাই ওরা যখন সাম�নআ�স

হাত ধ�র,



ভা�লাবা�স,

িব�াস, �িত�িত |

িঠক চ�ল িগ�য়ই অ�কা�র িব�াসভ��র �িত�াব� |

িক� যারা বাঁচা�ত এ�সিছল,তা�দর বাঁচ�ত �দওয়া হয়িন,

তবুও িনর�প�তার র��আজও মািট িভ�জ যা�� |

আমার িনরাপদআ�য় িক ধম�া�করণ?

�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।



িনরাশ ভা�লাবাসা

ভগবতী দাস

আজআিম মন িদ�য়িছ;

�কবল তা�রই!

িক�.... তার ম�ন নাই �মা�র।

জািনআিম �কা�নািদনই পা�বানা....

�মার এই �দয় অ��র।

�স �য নািহ ভা�লাবা�স �মা�র।।

�ধুই �কবল চাওয়ার আশা,

আর �য িকছ�ই নাই।

হয়�তা এই গভীর ম�ন;

আ�ছ তাহার জন� গভীর �ভা�লাবাসা....

িক� �সই ভা�লাবাসা �কবলই িনরাশা।



সভ�তা

ইনসানআিল

সভ�তার ব� ��ণ হা�ামার আবর�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 মরীিচকায় �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 এথা।



ঘিট�বনা আর িবর�না।

মানবতার সা�থ কল�াণ এর প�থ �ধু ।

বািকআর কথা হ�ব না।



িন��তা

উব�শী সরকার

আজসব িকছ�ই িন��

আজ �তামারও িকছ� বলার �নই,

আমার ও িকছ� বলার �নই।

আজসিত�ই খুবই িন��

িন��আজ সব িকছ�ই জ�ুড়,

সব িকছ��ত �যন একটা িবষ�তা ভাব।



�সই �ম�য়িট

অপ�প পাল

�দ�খিছ তা�ক �ভাত কা�ল, �কান এক ফা��ন

দাঁিড়�য় িছল একা একা বৃ�-ত�র ব�ন।

�থম িদ�নই ��নিছলাম, সু�র একটা নাম

নামিট তাহার মধুিমতা- ভািট অ��ল �াম।

বািড় তাহার আ�নক দ�ূর, দি�ণ ব��র �কা�ণ

যাবার প�থ বািড়র কথা ভা�ব ম�ন ম�ন।

সকাল টা�ন যায় �স, বৃ�-ছায়া রা�া িদ�য়

হা�ত ছাতা, কাঁ�ধ- ভ�ািনিট ব�াগ িন�য়।

িদন��লা তার যায় �ক�ট একা ঘ�রর �কা�ণ

অ�নক ভা�ব �সআপন ম�ন ম�ন।

ব�ায়াম ক�র সকাল-স��া একট� িনয়ম ক�র



এমিন ক�র ঘিড়র কাঁটা একট� একট� স�র।

মধুিমতা ভাির দ�ু, মজার ব�াপা�র

বুিড়চ� �খলায় তা�ক �কউ হারা�ত না পা�র।

তৃণসকল না�চ তাহার আচঁল ছায়া ত�ল

ব�-বা�ব িচমিট �দয় তাহার দ'ুিট গা�ল।

সু�র �স, চ�লা অিত, কা�লা ল�া চ�ল

স��ার আ�গ ঘ�র িফর�ত হয়না তাহার ভ�ল।

� দ'ুিট ধনুক-বাঁকা �যন ি�তীয়ার চাঁদ

ন���র সা�থ িমতালী ক�র, নাই�কা �কান খাঁত।

ম�নর ক� লুিক�য় রা�খ, ম�ুখ থা�ক হািস

মদৃ-ু��র কয় কথা, দা�ন িম� ভাষী।

মধুিমতার চলন ভাল, কয়না বাকা কথা

চলিত প�থ হা�ত থা�ক রিঙন একখান ছাতা।



কপাল-িটপ সবুজ-কা�লা, �খালা মাথার চ�ল

হাত দ'ুখািন খািল তাহার, কা�ন ঝুম�কা দলু।

�গালাপ রাঙা �ঠাঁট দ'ুিট, �মর কা�লা �চাখ

�দখ�ল তা�ক হািস ম�ুখ, দ�ূর যায় �শাক।

শ�ামা অ�� সবুজ বসন পর�ত �দিখ তাহার

িমি� ক�র তািক�য় থা�ক, ��পর িক বাহার।

ঘর-দয়ুার আগ�ল রা�খ, দইু হাত িদয়া

ক� পায় প�রর দঃু�খ, �কামল তাহার িহয়া।

�ান কির�ত উষার সকা�ল নদীর ঘা�ট যায়

কলসী ভ�র নদীর জল কাঁ�খ�ত উঠায়।

পড়� িব�ক�ল এ�লা �ক�শ সু�র �বণী বাঁ�ধ

স��া কা�ল �দীপ ���ল �ভ�র চরণ সা�থ!



ছিব ও ভাবনা

আসর...

িন�বদ�ন- কৃ���ু নাগ



পরমাণু কিবতা

�ম�ঘরআদ�ল ঘর �ব�ঁধ�ছ

পািখর বাসা

 �ম�ঘরআদ�ল ঘর �বঁ�ধ�ছ

একরাশ িনজ�নতা।

অ�প�ারা �হর �গা�ন

সময় কা�ড় ব��তা।

 পরমাণু কিবতার িবভােগ যিদ িনেজর �লখাও
�দখেত চান,

তেব দইু/চার লাইেনর অ�ঃিমল কিবতা পাঠান।



এক-নজের �গাটা স�াহ

 ই��া�নিশয়ায় সুনািম, মারা �গ�লন শতািধক
মানুষ।

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

 কা�ী�র যা�ী �বাঝাই বাস খা�দ, মতৃ ১১

 িসট সংর��ণ িবমা�নর ম�তা িনয়ম হ�� �র�লও।

 িব�কাপ �খলার আশা ছাড়�ছন না যবুরাজ িসং।

 অ��িলয়ার িব��� �ট� িসিরজ িজ�ত ইিতহা�সর
সাম�ন ভারত।





আট� গ�ালাির

অনন�া�ী রায়



সাজ-�গাঁজ

িল�খ�ছন- ি�য়দশ�িন �হ

শী�ত ��কর য� -

�চ�র পিরমা�ণ জল পান ক�ন: �ধু বাই�রর িদক �থ�ক
��তা �িত�রাধ করাই নয়। িন�জ�ক িভতর �থ�ক
সজীব ও স�তজ রাখার জন� �চ�র জল পান করা
দরকার। এমিন�ত �বিশ জল খাওয়ার উপকািরতার
�কান িবক� �নই। এই শী�ত তা �ক �তা ব�টই, সারা
শরী�র সু�তার জন�ই কাজ �দ�ব। ডাব এর জলও পান
কর�ত পা�রন। �লাশন ব�বহার না ক�র ি�ম ব�াবহার
ক�ন। ��কর �চ�র পিরমা�ণআ��তা দরকার। ি�ম
একটা �তলা�আবরণ �তির ক�র। শরী�র টান টান
ভাব দরূ ক�র। �ঠাঁট �ফ�ট যাওয়া এটা একটা বড়
�ব�ল। এটা �থ�ক �রহাই �প�ত হ�ল �প��ািলয়াম �জল
ব�াবহার কর�ত হ�ব। শী�তআমা�দর অ�ন�কর হাত পা
�ফ�ট যায় তা�দর�ক বলিছ এখিন �ভসিলন িক�ন
আনুন। �া�নর সময় সুগি� সাবান সাধারনত ব�বহার
ক�র থািক িক�আমরা এটা জািননা �য শীতকা�ল



সাবান ব�বহার কর�ল �ক �� ও �� হয় ।ফ�ল �ক
�ফ�ট যায় তাই সাবান ত�াগ ক�ন ।আর ব�বহার ক�ন
ি�ময�ু বিড-ওয়াশ। শীতকা�ল অ�নক সবিজ পাওয়া
যায় । ��কর য�� সবিজ ভ� িমকা অপিরসীম । সবিজ
ভাল লা�গ না ব�ল নাক কপা�ল ত�ল�বন না। বরং এই
সবিজর িভটািমনইআপনার �া�� ও �ক�ক স�তজ
রাখ�ব।ফলও একা� ��য়াজনীয়৷ জ�ির িভটািমন ও
খিনজ সরবরা�হ এ�দর িবক� �নই। শী�ত নার�কল
�তল ব�বহার করা �য�ত পা�র। ত�ব সিরষার �তল
ব�বহার না করাই ভা�লা। হালকা গরম জ�ল �ান
কর�বন।অ�জ�ল ও অ� সম�য় �ান কর�বন।
িনয়িমত চ�ল এবং চ��লর �গাড়া পির�ার ক�ন। চ�ল
আঁচড়া�তও ভ�ল কর�বন না কখ�নাই। শী�তর �রা�দ
��কর �িত হ�ত পা�র। বাই�র �ব�রা�ল ছাতা ব�বহার
ক�ন। ব�বহার কর�ত পা�রন সান ��া�টকশন ি�ম বা
�লাশনও। �া�নর পর ও রা�ত �শাবার সময় ��ক
অিলভ অ�য়ল, ি�সািরন বা �প��ািলয়াম �জিল
লাগা�ত পা�রন।



নীিত কথা

িন�বদ�ন-অিন�মশ পি�ত

১) ইিতহা�সর পাতায় �লখা অতী�তর কথা,

আরজীব�নর পাতায় গাঁথা শত ক��র কথা।

২) ভা�লা কা�জ বাধা আস�বই, �স��লা অিত�ম
ক�রই এিগ�য় �য�ত হ�ব।

৩) যার �যাগ�তা য�তা কম, তার অহংকার ত�তা �বশী।

8) সমা�লাচনা মা�নআরও এিগ�য় যাওয়ার
অনু��রণা।

৫) মািটর ম�তা সহ� �মতা রাখ�ত হ�ব, ত�ব সাফল�
ধরা �দ�ব।



আ�া�দআটখানা

�গৗরভ দাস

িতন ব�ু ঘমু �থ�ক উ�ঠ একজনআ�রকজন�ক ���র
কথা বণ�না কর�ছ।

�থম ব�ুঃ "জািনসআিম ��� �দখলাম, ম�ভ� িমর সব
বািল �সানা হ�য় �গ�ছআরআিম �স��লার মািলক
হ�য় �গিছ।"

ি�তীয় ব�ুঃ "আিম ��� �দখলামআকা�শর সব তারা
�ণ�ম�ুা হ�য় �গ�ছআরআিম তার মািলক হ�য় �গিছ।"

তৃতীয় ব�ুঃ "আিম ��� �দখলাম এ�তা িকছ� �প�য়
�তারা খুিশ�ত হাট��ফল ক�রিছসআর মরবার আ�গ
আমা�ক �তা�দর সব স�দ উইল ক�র িদ�য় �গিছস।"



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 ৭০ 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�া

কা�লা িজ�র বাটা িদ�য় কাজিলমাছ

পািঠ�য়�ছন- ি�য়া কু��

উপকরণঃ কাজিলমাছ ২৫০�াম, বিড় ৬টা, কাঁচাল�া
৪�ট, কা�লািজ�রবাটা ২চামচ, ধ�ন�ঁ�ড়া ২চামচ,
আদাবাটা ১ চামচ, স�ষ�র�তল ও হলুদ�ঁ�ড়া
��য়াজনম�তা, নুন �াদম�তা, কা�লািজ�র ১চামচ।

�ণালী: কাজিলমাছ ও বিড় �ভ�জ ত� �ল
রাখুন।কড়াই�ত �তল িদ�য় কা�লািজ�র ও কাঁচাল�া



�ফাড়ন িদন।নুন,হলুদ, আদাবাটা,ও ধ�ন�ঁ�ড়া িদ�য়
�ন�ড় সামান� জল িদন।মাছ��লা িদন।এরপর অ�
জ�ল কা�লািজ�রবাটা জ�ল ��ল মা�ছর ম�ধ� িদ�য়
ভা�লা ক�র �মশান।ফু�ট উঠ�ল ভাজা বিড়��লা িদ�য়
নািম�য় িনন।তারপর গরম গরম ভা�তর স�� পির�বশন
ক�ন।

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

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



�কান এক মায়াবী স��ায়...

Camera-man of the week

অিপ�তা সরকার



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


