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১৫ জুলাই ২০২২  দাম ১৪ রাকা

• হাবর্টর অসুবখর রকমবের 

• অল্পেয়বসই হার্ট অথ্যারাক? 

• মহহলা, বশশুবদর হাবর্টর সমসথ্যা  

• সুগাবর হাবর্টর যত্ন

• টকাবলবটেরল ও টরেশার কবট্াল 

• হৃদবরাবগ টহাবমওপথ্যাবি, আয়ুবেবেদ, ডাবয়র  

• টটেন্ট, টপসবমকার, োইপাস 

• দাবম হিবকৎসা ছাড়াই ভাবলা হার্ট 

Average Net Paid Circulation - 70,396* (* সূত্র : এ বে বস জুলাই-হডবসম্বর ২০১৯)

রেকাবশে  হবয়বছ

 ম�োগলোই �োনেই বিবিয়োবে। আি 
স্োর্োনি কোিোি থোকনল ম�ো মেরেুন�ো 
ম�োনলো আেো। এই ধিনেি খোিোনিি 
সন্োনে যোঁিো থোনকে �োঁিো আব�বেয়ো 
মিস্তিোঁি েো� অিশ্যই �োনেে। 

মখনয়ওনেে বেশ্চয় মসখোেকোি 
খোিোি। বকন্তু িোড়িন� মসই মিবসবে 
িোন্ো কনিনেে বক কখেও? যবি েো 
কনি থোনকে �োহনল আি ড়িন্ো মেই। 
আব�বেয়ো মিস্তিোঁ মথনক িু’ড়র মিেো 
ম�োগলোই েনিি মিবসবে বেনয় হোব�ি 
আ�িো। আি মসই মিবসবে সহনযোনগ 
আেেোিোও সহন�ই হনয় উঠন� 
েোনিে মহো� মশফ। িোড়িি মহঁনশল 
এিোি ম�োগলোই খোিোনিি গনন্ ভনি 
উঠনি। আি আেবে হনয় উঠনিে 
বকনিে কুইে। �োহনল আি মিবি 
কিনিে েো, িোন্োঘিনক মিস্তিোঁ িোবেনয় 
মফলুে আ�ই।

�োরে বিবিয়োবে
উপকরণ: িোস��ী িোল ৩ কোে। 
(িোল �নল ধুনয় আধ ঘণ্ো বভব�নয় 
মিনখ বিে। �োিেি �ল ঝবিনয় �ো 
শুবকনয় বেে।)
মগোরো �শলো: মেোর এলোি ৬রো,    
লিঙ্গ ৫রো, িোিড়িবে ১ ইবচি কোড়ঠ, 
কোনলো ব�নি  িো িো�ি, �োয়ফল  
অংশ, �বয়ত্ী ১রো ফুল, শো�বিি  
িো িো�ি। 
অে্যোে্য উেকিণ: বঘ  িো িো�ি, 
�ল প্রনয়ো�ে �ন�ো, েুে স্োি �ন�ো, 
ব�ড়িয়ো� কোবি কোর �োংস ১ মকব�, 
�ল ঝিোনেো রক িই ১ কোে, আিো-
িসুে িোরো ৩ মরবিল িো�ি, শুকনেো 
লঙ্ো গঁনিো ২-৩ িো িো�ি, ম�ল ২ 
মরবিল িো�ি, বঘ ২ মরবিল িো�ি, 
সরু কনি কোরো মেঁয়ো� ২ কোে, 
গি��শলো গঁনিো ১ িো িো�ি, 
আলুনিোখিো ৫রো, গি� �ল  কোে, 
আলু ৫রো (মখোসো েোড়িনয় অনধধেক 

কনি কোরো), �োফিোে কনয়ক গোড়ে, 
হলুি িো ক�লো ফুি কোলোি ১ ড়ি�নর।
পদ্ধতি: মগোরো �শলো একসনঙ্গ বেনয় 
সো�োে্য মিোস্ কনি ব�বসিন� গঁনিো 
কনি বেে। এি সনঙ্গ গি��শলো গঁনিো 

ব�বশনয় ভোনলো কনি ঝোঁবকনয় বেে। 
সি �শলো ব�নশ মগনল �ো এয়োিরোইর 
কনটেেোনি মিনখ বিে। এিোি �োরনেি 
রুকনিোগনলো েুে, িই, আিো-িসুে 
িোরো ও শুকনেো লঙ্ো বিনয় �্যোবিনের 
কনি মিনখ বিে অন্� ১০ ঘণ্ো। 
একরো িি হোঁড়িন� �ল মফোরোে।  
�োন� অল্প েুে ও ফুি কোলোি 
ব�বশনয় বিে। ফুরন� শুরু কিনল 
অল্প েবি�োনণ গি��শলো বিনয় বিে। 
আলু বিনয় খোবেকরো ফুড়রনয় বেে।    
ম�োরো�ুড়র আধ মসদ্ধ হনল �ল মথনক 
আলু �ুনল িোখুে। এিোি �োন� িোল 
বিনয় আধ মসদ্ধ ভো� িোন্ো কনি বেে। 

আধ মসদ্ধ হনল �ল ঝবিনয় ভো� 
আিোিও ঠোন্ো হন� বিে। ইব��নধ্য 
একরো কিোইন� বঘ ও ম�ল ব�বশনয় 
গি� কনি বেে। �োন� মেঁয়ো� মভন� 
বেে। মিনিস্তো কনি মেঁয়ো� মভন� 

�ুনল িোখুে। ওই একই ম�নল আি 
সো�োে্য বঘ মযোগ কনি �োন� আলুগনলো 
মভন� িোখুে। এিোি েিোনেো 
�লোন�োরো হোঁড়ি বেনয় �ো ভোনলো কনি 
বঘনয় ব্োশ কনি বেে। �োন� প্রথন� 
এক মলয়োি ভো� েড়িনয় বিে। �োিেি 
�্যোবিনের কিো �োংস খোবেকরো বিে, 
আলু বিে। অল্প মিনিস্তো কিো মেঁয়ো� 
বিে, গঁনিো কিো �শলো বিে। আি িুনধ 
মভ�োনেো �োফিোে িোরো অল্প েবি�োনণ 
বিে। �োিেি আি এক মলয়োি ভো�, 
�োংস, আলু, মিনিস্তো, গঁনিো�শলো 
ও �োফিোে েড়িনয় বিে। এইভোনি 
স্তনি স্তনি ভো� ও অে্যোে্য উেকিণ 

সো�োে। এ�েভোনি সো�োনিে যোন� 
সিনিনয় উেনিি আস্তিনণ ভো� 
থোনক। �োিেি হোঁড়িি �ুখরো আরো 
বিনয় িন্ কনি বিবিয়োবে িন� িবসনয় 
িোখুে। ড়িন� আঁনি িোন্ো কিনিে। 
ম�োরো�ুড়র ৪৫ ব�বের মথনক ১ ঘণ্ো 
িন� িবসনয় িোখোি েি আঁি িন্ কনি 
আিও িশ ব�বের ওইভোনিই মিনখ 
বিে। �োিেি ি� মথনক খুনল মিনখ 
বেে �োংস মসদ্ধ হনয়নে বক েো। েো 
হনল আিোিও িশ ব�বের িন� িবসনয় 
িোখুে। �োংস মসদ্ধ হনল �োিেি ি� 
মথনক খুনল গি� েবিনিশে করুে 
�োরে বিবিয়োবে।  

ড়িনকে মিশব� কোিোি
উপকরণ: মিোেনলস ড়িনকে মব্স্ 
৪০০ গ্ো�, �ল ঝিোনেো রক িই ১ 
কোে, আিো-িসুে িোরো ২ মরবিল 
িো�ি, কো�ু িোিো� ১ িো িো�ি, আ�ন্ 
১ িো িো�ি, মলিুি িস ১ িো িো�ি, 
মরেশ বরি� ২ মরবিল িো�ি, শুকনেো 
লঙ্ো গঁনিো  িো িো�ি, মগোল�বিি 
গঁনিো  িো িো�ি, ধনেেো�ো কুড়ি ২ 
মরবিল িো�ি, সোিো ম�ল ১ মরবিল 
িো�ি, েুে স্োি �ন�ো।
পদ্ধতি: ড়িনকনেি রুকনিোগনলো ধুনয় 
বেে। �ো মেোর সোই� কনি মকনর 
বেে। আ�ন্ �নল বভব�নয় মিনখ 
বিে অন্� ২০ ব�বের। �োিেি �োি 
মখোসো েোড়িনয় বেে। এিোি একরো িি 
েোনত্ িই, আিো িসুে িোরো, মরেশ 
বরি�, েুে, মলিুি িস, ধনেেো�ো 
কুড়ি একসনঙ্গ বেনয় মফড়রনয় বেে। 
আ�ন্ আি কো�ু একসনঙ্গ মিনর 
বেে। িইনয়ি ব�শ্রনণ  মরবিল িো�ি 

ম�ল ব�বশনয় বেে। �োি সনঙ্গ িোিো� 
িোরো ব�বশনয় একিোি মলেন্ কনি বেে।  
�োন� ড়িনকে �্যোবিনের কনি মিনখ 
বিে অন্� ২ ঘণ্ো। ইব��নধ্য আনভে 
১৮০ ড়িবগ্ মসবটেনগ্নি বপ্রড়হর কনি 
িোখুে িশ ব�বের। এিোি �্যোবিনের 
কিো ড়িনকেগনলো বশনক মগঁনথ বেে। 
িোবক ম�ল ব্োশ কনি বিে। �োিেি 
�ো আনভনে িুবকনয় বিে। ম�োরো�ুড়র 
২০ মথনক ৩০ ব�বের ড়িনকে আনভনে 
বিনয় বগ্ল কনি বেে। ড়িনকে সুবসদ্ধ 
হনল আনভে মথনক মিি কনি মলিুি 
িস ও েুবিেোি িোরবে সহনযোনগ �ো 
েবিনিশে করুে। 

�সুি িোনলি বখিুড়ি  
উপকরণ: িোল ১ কোে, �সুি িোল ১ 
কোে, মেঁয়ো� ২মরো (কুড়ি কিো) আিো-
িসুে িোরো ১ মরবিল িো�ি, র�্যোনরো কুড়ি 
১রো, ব�নি গঁনিো ১ িো িো�ি, হলুি গঁনিো 
১ িো িো�ি, লঙ্ো গঁনিো ১ িো িো�ি, মগোরো 
গি��শলো, মগোরো ব�নি  িো িো�ি, 
ম��েো�ো ২মরো, সন�ধেি ম�ল েবি�োণ 
�ন�ো, বঘ ১ মরবিল িো�ি।  
প্রণালী: িোল, িোল ধুনয় বভব�নয় মিনখ 
�ল  ঝবিনয় বেে। কিোইনয় সন�ধেি ম�ল 
গি� কনি মগোরো ব�নি, ম��েো�ো, 
মগোরো গি��শলো, শুকনেো লঙ্ো মফোিে 
বিনয় মেঁয়ো� কুড়ি, র�্যোনরো কুড়ি, 
আিো-িসুে িোরো, মিিো কোঁিোলঙ্ো বিনয় 
েোিোিোিো কনি িোল, িোল বিে। এিোি 
একরো িোড়রন� ব�নি গঁনিো, লঙ্ো গঁনিো, 
হলুি গঁনিো একরু �নল গনল ব�বশনয় 
ে্যোনে বিনয় বিে। েবি�োণ �ন�ো গি� 
�ল বিনয় ফুরন� বিে। েুে, অল্প ড়িবে 
বিনয় বিে। এিোি আঁি �োঝোবি কনি িোকো 
বিনয় িোখুে। েোিোিোিো কনি বেে যোন� 
�লো েো ধনি যোয়। বকেুক্ষণ েি িোল মসদ্ধ 
হনয় িোনলি সনঙ্গ ব�নশ �োখো �োখো হনল 
বঘ  েড়িনয় গ্যোস িন্ কনি বিে। ১০-১৫ 
ব�বের েি েবিনিশে করুে। 

েিিত্ন বখিুড়ি
উপকরণ: িোস��ী িোল ১ কোে, �ুগ 
িোল ১ কোে, েবেি ১০০ গ্ো�, ফুলকবে 
রো, েোিনকল কুড়ি, গো�ি, বিেস,আলু, 
�রিশুঁড়র, কেধে (সি এক িোড়র �ন�ো), 
কো�ু, বকশব�শ ৫০ গ্ো�, েুে স্োি �ন�ো, 
ড়িবে ১ মরবিল িো�ি, ম��েো�ো ১রো, 
মেোর এলোি ৩মর, লিঙ্গ ২মরো, িোিড়িবে 
১ রুকনিো, গি��শলো গঁনিো  িো িো�ি, 
বঘ ২ িো�ি।
প্রণালী: প্রথন� িোস��ী িোল ১০ ব�বের 
�নল বভব�নয় মিনখ �ল মথনক �ুনল 
�ল ঝবিনয় িোখুে। �ুগ িোল শুকনেো 
মখোলোয় মভন� ভোনলো কনি ধুনয় িোখুে। 
কিোইনয় বঘ বিনয় বিে। েবেি মেোর 
বকউি কনি মকনর  হোলকো মভন�  �ুনল 
বেে। এিোি মেোর রুকনিো কনি কোরো 
ফুলকবে মভন� বেে। এিোি গো�ি, 
বিেস,আলু,  েোিনকল কুড়ি বিে। মভন� 
�ুনল বেে। এিোি আিও বকেুরো বঘ বিনয় 
ম��েো�ো, মগোরো গি��শলো মফোিে 

বিনয় িোল ও িোল বিে। ২ ব�বের ক� 
আঁনি মভন� বেে। হোঁড়িন� িোি কোে �ল 
বিে। �ল ফুনর উঠনল িোল, িোল বিে। 
মভন� িোখো সিব� বিে। েুে, ড়িবে, হলুি 
গঁনিো, ব�নি গঁনিো বিনয় বিে। ক� আঁনি 
১০-১২ ব�বের িোকো বিনয় িোখুে। ১০ 
ব�বের েি িোকো খুনল েোিোিোিো কনি 
বেে। প্রনয়ো�নে �ল  বিন� েোনিে। 
কো�ু, বকশব�শ, ভো�ো েবেি বিে। বঘ, 
গি��শলো গঁনিো বিে। এিোি গ্যোস িন্ 
কনি ওই অিস্োয় মিনখ বিে ৫ ব�বের। ৫ 
ব�বের েি েবিনিশে করুে।

িোবলয়োি বখিুড়ি
উপকরণ: িোবলয়ো ২৫০ গ্ো�, �ুগ িোল 
২০০ গ্ো�, গো�ি, বিেস, ফুলকবে, 
�রিশুঁড়র ১ িোড়র (মেোর রুকনিো কনি 
কোরো), মগোরো ব�নি  িো িো�ি, শুকনেো 
লঙ্ো ১রো, ম��েো�ো ১রো, ম�ল ২ িো 

িো�ি, মগ্র কিো আিো  িো িো�ি, হলুি 
গঁনিো  িো িো�ি, ব�নি গঁনিো ১ িো 
িো�ি, কোঁিোলঙ্ো ১রো, বঘ  িো িো�ি, 
গি��শলো  িো িো�ি।
প্রণালী: িোবলয়ো ও িোল শুকনেো  
কিোইনয় েোিোিোিো কনি ধুনয় ১০ ব�বের 
বভব�নয় িোখুে। কিোইনয় ম�ল  বিনয় 
ব�নি, শুকনেো লঙ্ো, ম��েো�ো, মগ্র 
কিো আিো, েুে, হলুি গঁনিো বিনয় �োঝোবি 
আঁনি সিব� মভন� বেে। সিব� ভো�ো 

হনল িোবলয়ো ও িোল বিনয় েোিোিোিো 
কনি ব�নি গঁনিো, ড়িবে, �রিশুঁড়র ও 
৪ কোে গি� �ল বিনয় মপ্রসোি কুকোনি 
২মরো বসড়র �ুনল বেে। ১০ ব�বের েি 
বঘ, গি��শলো গঁনিো েড়িনয় েোব�নয় 
েবিনিশে কনি বিে।

ওরনসি বখিুড়ি
উপকরণ: ওরস ২ কোে, �সুি িোল ১ 
কোে, গো�ি, বিেস, মেঁনে ১ িোড়র, 
মেঁয়ো� কুড়ি ১রো, র�্যোনরো কুড়ি ১রো, 
আিোিোরো, ১ িো িো�ি, ব�নি গঁনিো ১ 
িো িো�ি, হলুি গঁনিো  িো িো�ি, েুে 
স্োি�ন�ো, মভব�নরিল অনয়ল অথিো 
অবলভ অনয়ল ২ িো�ি, গি��শলো গঁনিো 
 িো িো�ি, ধনেেো�ো কুড়ি ১ মরবিল 
িো�ি। 
প্রণালী: সিব� মেোর রুকনিো কনি মকনর 
বেে। �সুি িোল ধুনয় বকেুক্ষণ বভব�নয় 

িোখুে। কিোইনয় ম�ল বিনয় ব�নি, শুকনেো 
লঙ্ো মভন� মেঁয়ো� কুড়ি, মকনর িোখো 
সিব�, র�্যোনরো কুড়ি মভন� বেে। আিো 
িোরো, েুে, হলুি গঁনিো, ব�নি গঁনিো বিনয় 
িোল বিে। েোিোিোিো কনি ওরস বিে। 
�োন� েয় কোে েবি�োনণ গি� �ল বিনয় 
�োঝোবি আঁনি ১০-১৫ব�বের  িোকো বিনয় 
িোন্ো করুে। ১৫ ব�বের েি িোকো খুনল 
গি��শলো গঁনিো ও ধনেেো�ো েড়িনয় 
েোব�নয় বেে।

সুস্োিু ও স্োস্্যকি বখিুড়ি

ওহ ক্যোলকোরোয় ইবলশ উৎসি
 �নলি রুনেোবল শস্য েোন�ই িোকো মহোক িো �োনেি িোবে, 
আিি কনি যোই িলুে, মসিোি মসিো �োে ইবলশই। মসই ইবলনশি 
িক�োবি আইনর� বেনয় উৎসনিি আসি ��নে ওহ ক্যোলকোরোয়। 
ম�েুন� থোকনে ঝুবি আলু ভো�ো, মিগে ভো�ো, লুড়ি, আলুি 
ি�, আলু ফুলকবেি িোলেো, ভো�ো �ুনগি িোল, বস্�ি িোইস, 
ইবলশ ভো�ো, ইবলশ েো�ুবি, ইবলশ মিগনেি মঝোল, ড়িংড়িি 
কোরনলর, র�্যোনরো মখ�ুনিি িোরবে, িোনলি েোনয়স, �োলনেোয়ো, 
িোিড়ি। এক�নেি �ে্য খিি েিনি ১৪৯৫ রোকো, কি 
অব�বিক্ত।

ইবলশ উৎসি মেোনলো ম্োনরনল
 মেোনলো ম্োনরল এি ি্য বব্� বব্নস্ো িোি-এ ইবলশ উৎসি। 
১ �ুলোই মথনক শুরু হওয়ো এই উৎসি িলি ৩১ �ুলোই 
েযধেন্। �ধ্যোহ্ননভোন�ি স�য়সূড়ি ১২.৩০ মথনক ৩.৩০ এিং 
নেশনভোন�ি স�য় ৭- ১১.৩০ েযধেন্। ম�েুন� থোকনে সন�ধে 

ইবলশ, েোিন�সোে অ্যোন্ হোিধে রিোনস্ি ম্োকি ইবলশ, ইবলশ 
প্্যোরোি, ইবলশ েো�ুবি। িু’�নেি �ে্য খোিোি খিি ২৫০০ রোকো, 
কি অব�বিক্ত।

 সনের মহোনরনল সোেনি ব্োচি ম�েু
 সনের মহোনরল বেনয় এনসনে সোেনি ব্োচি ম�েু। �কনরল, 
স্োর্োনি ব�েড়র কনি মভ� এিং েে মভ� স্োর্োি থোকনে।  
সু্যে- েে মভ�/মভ�, িোিিক� মব্ি মিোল, ম্ভোিি িোরোি 
সহ। স্যোলোি- েোঁিড়র মভ� স্যোলোি, একড়র েেনভ� স্যোলোি, 
ব�সিি িোয়�ো, িড়হ িিো, ব�ে ধিনেি েোঁেি এিং িোরবে/
আিোি। ম�ে মকোনসধে থোকনে  �োরে, ড়িনকে এিং �োনেি ব�ে 
ধিনেি েে মভ� বপ্রেোনিশে, ব�েড়র ইবন্য়োে মভব�নরবিয়োে 

বপ্রেোনিশে, একড়র িোইবে� মভব�নরবিয়োে বপ্রেোনিশে, একড়র 
কবটেনেটেোল মভব�নরবিয়োে বপ্রেোনিশে। িু’ধিনেি িোল, �ন্ুবি 
রুড়র িোরোি েোে, মপ্ে েোে। িোইস/েুিলস-এি �নধ্য থোকনে 
মেোলোও, বস্�ি িোইস এিং েুিলস। মি�োনর্ি িক�োবি স্োি 
িোহোবি আইনরন�ি �নধ্য েোনিে িোিড়র ইউনিোবেয়োে মি�োর্, 
একড়র ইবন্য়োে মি�োর্, একড়র হর মি�োর্  এিং আইসবরি� বিনয় 
সো�োনেো এনিি ম�েু বলস্।

বেউ �োনক্নর িোিবিবকউ মেশে  
 কলকো�োয় বেউ �োনক্নর অষ্ট� আউরনলর িোলু কনিনে 
িোিবিবকউ মেশে। ৫৬৮৭ িগধেফুনরি আউরনলরড়রন� ১৬২ 
�েনক একসনঙ্গ েবিনিশে কিো মযন� েোনি। বি�নেস ব�র-
আে এিং ড়র� আউড়রংনয়ি �ে্য একড়র উেযুক্ত �োয়গো। 
আউরনলরড়র েোন্বেকভোনি ড়ি�োইে কিো হনয়নে এিং 
খোি্যিবসকনিি �ে্য থোকনে িক�োবি ম�েুি সম্োি। িোিবিবকউ 
মেশে িুনফন� ব�লনি বেিোব�� এিং আব�� িক�োবি ম�েু। 
আব��নভো�ীিো স্োর্োনি মিনে বেন� েোনিে বিখ্যো� ম�বসিকোে 
ড়িবল গোবলধেক বফশ, হর গোবলধেক ড়িনকে উইংস, �ন্ুবি মরংবি, 
কো�ুে বশক কোিোি, মকোস্োল িোিবিবকউ প্রে ই�্যোবি। 
মভব�নরবিয়োেনিি �ে্য কুড়র ব�ি্ কো েবেি, ওক রসি বশক 
কোিোি, শিে� মক ম�োব� �োশরু�, েুবি কোিোি, এিং হোবে 
বসস� বসেো�ে েোইে্যোেল। েে মভ� ম�ে মকোসধে বিভোনগ িনয়নে 
ড়িনকে ি� বিবিয়োবে, িো�স্োবে লোল �োস এিং ি� কো �ুগধে, 

মযখোনে বেিোব��োশীিো েবেি িোরোি �শোলো, ম�বথ �রি �োলোই, 
িোল-ই-ি� এিং মভ� ি� বিবিয়োবে মখন� েোনিে। লোইভ 
কোউটেোিগবল বিবভন্ ধিনেি আব��/বেিোব�� খোিোি অফোি 
কনি। যোি �নধ্য েোনিে ড়িবল বরিবপি েুবি, েোলক িোর, �োগধেোবিরো 
বেৎ�ো, বক�ো েোও এিং ড়িনকে বশক। মি�োনর্ িনকোনলর 
ব্োউবে, মিি মভলনভর মেব্রি, আঙ্গুবি গলোি �ো�ুে, মকশবি 
বফিবে। এই মিস্তিোঁয় কুলবফি প্রিুি সম্োি েোনিে, এ�েকী 
আেেোি েেন্�ন�ো বিবভন্ ম্ভোনিি ব�শ্রনণ ন�বি কনি বেন� 
েোনিে ে�ুে ম্ভোনিি কুলবফ।

এল এ� এে ও বকউ- এ ে�ুে ম�েু
 কলকো�োি অে্য�� স্োইিোি এল এ� এে ও বকউ- এ ে�ুে 
ম�েু শুরু হল। ম�েুন� িনয়নে লে্যোক িোইস এিং কুসকুস স্যোলোি, 
ড়িবল ড়ি� মরোবস্�, অ্যোনভোকোনিো মরোস্, আিোবি �োশরু� 
সোন�োসো, িনবে স্োইিোি, মিো�োে স্ুইি বিং, মিোেনলস ড়িনকে 
উইংস, �ন্ুবি প্্যোরোি, কবলওয়োিো প্রে, ই�োবলয়োে ক্যোবপ্রবস, 
মিোনস্ি মরেচি স্োইল ি্যোনগল স্যোন্উইি, মেোক সুবশ মিোলস, 
ি্যোন�ে মিোল এিং কুইনেোয়ো মকোপ্ো কোবি। মি�োনর্ি �নধ্য 
অ্যোেল েোই মরেচি মরোস্ এিং িবক মিোি ব্োউবে�। এই প্রিণ্ড 
গিন� গলো মভ�োন�, �ৃষ্ো ম�রোন� িোই বিনরেবশং মিোব� েোেীয়। 
বকউকোবেোি এিং বসলোনট্ো কুে, ভলক্যোনেো, উনেো�োস, মিো� 
সোংগ্য়ো িোিল েে, সুেোি সোইট্োস �োগধেোবিরো িোিল েনেি 
�ন�ো ককনরল থোকনে।

শেরী শ�াষ

আব�বেয়োয় বগনয়
        �ে িোয় ম�োগলোই

িৃবষ্ট বিনে বিবিয়োবে 
আি কোিোনি ��ুক 

খোওয়োিোওয়ো। আব�বেয়ো 
মথনক বিবিয়োবে ও 
কোিোনিি মিবসবে 

থোকনে অন্ি�হল-এি 
েোঠকনিি �ে্য।

ি�ধেোি িৃবষ্টি সনঙ্গ 
গি�োগি� বখিুড়িি িোরুণ 
মিোবস্ত। এিোি ি�ধেোয় �োই 
আেবেও িোবেনয় মফলুে 
সুস্োিু এই েিড়র। মিবসবে 
সহনযোবগ�োয় শেবারতি রায়।

ছবি: ভাস্কর মুখ�াপাধ্ায়

১৬ জুলাই ২০২২ বি্তমান ।। চার
ছব

ি:
 প্র
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