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 সম্প�দকীয় �����য় 
উল্� পাল্টে �ল্� একীয় ����টা বই পড়ার রোমাঞ� বই পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ�র 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছের�মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�দ�। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ��র� পাল্টে ল্ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্�ন, 
যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ��র� পাল্টে ল্ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁন,  তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে��র�ই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেব�ল্ ন। দ!ল্"র 
স�" রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে#�ল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্টা বই পড়ার রোমাঞ ন�,  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যনই 
বইল্য়র তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে$ প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��& রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ব�ইল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ব� 
লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা'�পাল্টে টা বই পড়ার রোমাঞল্পাল্টে ও আল্স ন�। এই সহজ 
সপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে'টা বই পড়ার রোমাঞ� শুরুল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্ন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনওয়� ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। 
এ প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্য় রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����নও প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেকীয় ����.ও রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনই। 

এই সহজ সপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে'টা বই পড়ার রোমাঞ� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্ন প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্য়ই ই-
মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য'�গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��জন কীয় ����র� উপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��1তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে। "র� যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ�কীয় ����, 
স!দ2র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাল্ব�ন. ব� প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��সডপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নর পাল্টে �ঠকীয় ����। 
ব� "রুন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে1ন্নাই বা মুম্বইয়ের বাংলা পাঠক। তাঁর কাছে সেই ছাপা বই পৌঁছবে কী করে ? একে তো ছাপা বই ব্যয়বহুল। তাছাড়�ই ব� মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য!ম্বইল্য়র ব�7লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা� 
পাল্টে �ঠকীয় ����। তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে��র কীয় �����ল্� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই ��পাল্টে � বই 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেপাল্টে 8�ল্ব কীয় ����� কীয় ����ল্র ?  এল্কীয় ���� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে� ��পাল্টে � 
বই ব'য়বহুলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে���ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ�,  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসটা বই পড়ার রোমাঞ�ল্কীয় ���� 
সবপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer���������������������������������������������������������������ল্< �প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্য় রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেদওয়�র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনটা বই পড়ার রোমাঞওয়�কীয় ����. 
যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ��ল্দর রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনই,  তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে�র� কীয় ����� কীয় ����রল্ব ? 
তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে�ল্দর ই –মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য'�গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��জনই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবল্� প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে 
হল্ব। 

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�বন� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয় ����ই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবঙ্গলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা টা বই পড়ার রোমাঞ�ইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্সর 
ই-মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য'�গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��জন। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ� হঠ�ৎ কীয় ����ল্র শুরু 
হল্য়প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ���লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে ব�র। মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ত্র 1�র-
পাল্টে ��1প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��দল্নর রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে1ষ্টায় দিনের আলো দেখেছিল পুজো সংখ্যা। বেশ ভালই সাড়া ফেলেছিল। শীতকাহনকে ঘিরে সেই সাড়া আরও বাড়ল। আর আগ�য় প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��দল্নর আল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা� 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেদল্Cপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ���লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা পাল্টে !ল্জ� স7C'�। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবশ ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই 
স�ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেEল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ���লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। শ�তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেকীয় �����হনল্কীয় ���� প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��#ল্র 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই স�ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ� আরও ব�ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। আর 
আল্গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মের মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্সর ‘মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যহ�ন�য়কীয় ���� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেGশ�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা!’ 
আমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্দর �ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ�ল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে হয়প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ন,  প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্জর 
প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নয়ল্মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যই ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�ইর�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা হল্য় রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ব�ইলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয় ���� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ব�ইল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা �প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্য় 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। এই প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer��������������������������������������������������������������জল্Jর যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ�র� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যন 
বইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য!C� নয়,  ব� উত্তমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য কীয় ����! মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�র প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্য় 
যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ�ল্দর প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বল্শষ আগ্রহ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনই,  তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে�র�ও 
প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer���������������������������������������������������������������য় প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer��������������������������������������������������������������প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC� পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। 
প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বল্Nর ন�ন�প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer���������������������������������������������������������������< রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয় ���� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবশ ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই 
স�ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ� পাল্টে �ওয়� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। 



পাল্টে !ল্জ� স7C'�র প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer��������������������������������������������������������������স্তুপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে 1লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ���লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��কীয় ����ন 
মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্ন হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা,  এতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে এতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে !ল্জ� স7C'� 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��রল্য়ল্�। পাল্টে �ঠল্কীয় ����র� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসগুল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�ই পাল্টে ল্ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ 
উঠল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে �ল্রনপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ন। এই অবস্থায় আরও একটা পুজো সংখ্যার সংখ্যা না বাড়ানোই ভাল। প্রস্তাব এল, দীপাবলি সংখ্যা করার। তাই পুজো সংখ্যা নয়, দীপাবলি �য় আরও 
একীয় ����টা বই পড়ার রোমাঞ� পাল্টে !ল্জ� স7C'�র স7C'� ন� 
ব�ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ�ল্ন�ই ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer��������������������������������������������������������������স্তাব এল, দীপাবলি সংখ্যা করার। তাই পুজো সংখ্যা নয়, দীপাবলি সংখ্যা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ হল। ���������������������������������������������������������ɰ�����Ì�com.sun.star.�ব এলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা, 
দ�পাল্টে �বপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স7C'� কীয় ����র�র। তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে�ই পাল্টে !ল্জ� 
স7C'� নয়, দ�পাল্টে �বপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স7C'� প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��হল্সল্বই 
আত্মপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer��������������������������������������������������������������কীয় �����শ হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। 

1�ইল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা আরও অল্নকীয় ���� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেদওয়� 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে। ইল্V কীয় ����ল্রই,  আয়তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবশ 
বড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ কীয় ����র� হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ন�। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��শ বড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ হল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ই 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ব� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেস�শ�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স�ইল্টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেশয়�র কীয় ����র� 
সমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যস'� হল্ব। তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে���ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ�,  এতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ�র 
ধৈর্যও অনেকের থাকবে না। তাই কিছু ভাল লেখাকে ইচ্ছে করেই সরিয়ে রাখতে হল। সেগুলিকে পরবর্তী নানা সংখ্যায় ব্যবহার করা যেতেই পারে। �";
	mso-padd"যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ.ও অল্নল্কীয় ����র >�কীয় ����ল্ব ন�। তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে�ই 
প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��কীয় �����! ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC�ল্কীয় ���� ইল্V কীয় ����ল্রই 
সপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��রল্য় র�Cল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসগুপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাল্কীয় ���� 
পাল্টে রবতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে.� ন�ন� স7C'�য় ব'বহ�র কীয় ����র� 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেই পাল্টে �ল্র। 

এব�র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয় ���� প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার নেটওয়ার্ক যাঁদের নেই, তারা কী করবে ? তাদের ই –ম্যাগাজিনই বেছে নিতে হবে। �;
	m��뽯Ș�츝蚦��%�Editorial.odt - OpenOffice.org Writer��������������������������������������������������������������প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্সই দ!ল্টা বই পড়ার রোমাঞ� কীয় ����ল্র 
প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বল্শষ স7C'�র পাল্টে প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��রকীয় ����ল্পন� আল্�। 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসগুপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা হল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে �ল্র প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বষয়প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.reপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ত্তকীয় ����। শু"! 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বষল্য়র উপাল্টে ল্রই কীয় ����ল্য়কীয় ����প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��টা বই পড়ার রোমাঞ ন�ন� 
আপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ঙ্গল্কীয় ����র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC�। আব�র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����নও 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����নও স7C'� হল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে �ল্র 
পাল্টে ��1ল্মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যশ�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসC�ল্ন স�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��হতাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে', 
র�জন�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে, প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��সল্নমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�, রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেCলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�, ভ্রমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যণ- সবই 
>�কীয় ����ল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে �ল্র।

নল্ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.reম্বর ও প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��ডল্সম্বর এই দ! মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�স মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্স 
দ!ল্টা বই পড়ার রোমাঞ� কীয় ����ল্রই স7C'� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেহ�কীয় ����। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��দ 
পাল্টে �ঠকীয় ����ল্দর মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্"' ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স�ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেEল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা, 
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসল্[ল্ত্র জ�ন!য়�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয় ���� মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্স 1�রপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��টা বই পড়ার রোমাঞ 
(অ>.�ৎ, স�&�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��হকীয় ����) কীয় ����র�র কীয় ����>�ও ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�ব� 
যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ�য়। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসল্[ল্ত্র আরও ন�ন�রকীয় ����মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য 
প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বষয়ল্কীয় ���� প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্য় রুপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��1শ�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ও সমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য$দ 
একীয় ����প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��টা বই পড়ার রোমাঞ স7C'� কীয় ����র� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে �ল্র। 



সব স7C'�ল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেই প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��কীয় �����! আমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��_তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC� >�কীয় ����ল্ব। আব�র পাল্টে �শ�পাল্টে �প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��শ,  পাল্টে �ঠকীয় ����ল্দর 
জন'ও দরজ� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেC�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�ই >�কীয় ����ল্ব। তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে��র�ও রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বষল্য়র উপাল্টে র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC� পাল্টে �ঠ�ল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলেই 
পাল্টে �ল্রন। ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ�����«�com.sun.star.reflection.XTypeDescription::getName:@0,4:com.sun.star.reflection.XInterfaceMemberTypeDescription:@0,4:com.sun.star.re�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্নর রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC�ল্কীয় ����ও উপাল্টে যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ!ক্ত গুরুত্ব প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��দল্য়ই ��পাল্টে � হল্ব। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����ন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����ন 
প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বষয় প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��নল্য় প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��বল্শষ স7C'� হল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে পাল্টে �ল্র,  ব� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����ন স7C'�প্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় ����মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যন হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা,  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����>�য় 
ত্রুপ্তি মোবাইলে বা ল্যাপটপেও আসে না। এই সহজ সত্যিটা শুরুতেই মেনে নেওয়া ভাল। এ নিয়ে কোনও বিতর্কও নেই। �-style-qformat:yes;
	��Ǩ��টা বই পড়ার রোমাঞ,  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেস ব'�পাল্টে �ল্রও রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় �����নও পাল্টে র�মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যশ. ও সমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�ল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�1ন�ল্কীয় ���� রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেC�লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা�মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্নই গ্রহণ 
কীয় ����র� হল্ব। 

তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে�হল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা, আর কীয় ����>� নয়। এব�র পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্তাঁরাই বোঝেন। দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই বইয়ের তৃপ্তি মোবাইলে শুরু কীয় ����রুন। 

স্বরূপাল্টে  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে�স্ব�মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য�

সম্প�দকীয় ����, রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবঙ্গলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা টা বই পড়ার রোমাঞ�ইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যস
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  অপ� থেকে হর�কে হরিহর,� হরিহর, হরিহর থ�হ�, হরিহর, হরিহর থ�হ� থেকে হর�কে হরিহর,� অপ�
ময়�খ নস্ক�

হরিহর, হরিহর থ�হ� ল্যাপটপ��পটপ খ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� অরিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,�� 
বকে হরিহর,�য়� ��জ থেকে হর�ষ �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,�রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ- এমন 
�ময় �ব"জয়� অপ�কে হরিহর,� ল্যাপটপইয়� রিহর, হরিহর থ$য়� 
বরিহর, হরিহর থল্যাপটপল্যাপটপ,  ওকে হরিহর,$� থেকে হর�কে হরিহর,ল্যাপটপট�কে হরিহর,� এ�ট�  ধকে হরিহর,�� 
ন�?...ধকে হরিহর,�� রিহর, হরিহর থ)রিহর, হরিহর থ� এ�ট� ! হরিহর, হরিহর থ�হ� বকে হরিহর,ল্যাপটপ- 
উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::rele,হ,  ও�ব থেকে হর$�ল্যাপটপম�ল্যাপটপ এখন এখ�কে হরিহর,ন  
রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,য় একে হরিহর,�� ন�,  বড় ব�স। �ব"জয়� 
��রিহর, হরিহর থ$য়� থেকে হর�কে হরিহর,ল্যাপটপকে হরিহর,� থেকে হর�রিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� ��রিহর, হরিহর থখয়� 
চরিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য়। 

থেকে হরখ��� ম�ত্র )�ইরিহর, হরিহর থট ��� বরিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,� 
রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থখয়�কে হরিহর,�। মকে হরিহর,ন ��খ ��রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ল্যাপটপ ম�কে হরিহর,খ 
বকে হরিহর,ল্যাপটপ থেকে হরজ-থেকে হরজ-থেকে হরজ-থেকে হরজ এব4 )�কে হরিহর,ধ-)�,� 
ব�রিহর, হরিহর থহ� �রিহর, হরিহর থ�য়� হ�কে হরিহর,�। 

মকে হরিহর,ন )�5খ রিহর, হরিহর থহকে হরিহর,ল্যাপটপ বকে হরিহর,ল্যাপটপ, ন�-ন�-ন�-ন�। 
হরিহর, হরিহর থ�হ� ��জ �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,� �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,� হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা�ৎ 
থেকে হর)কে হরিহর,খ থেকে হর�কে হরিহর,ল্যাপটপ ��হ�� থেকে হরম�ব�ইল্যাপটপট� ম�কে হরিহর,খ 
ল্যাপটপইয়� চ� রিহর, হরিহর থষকে হরিহর,�কে হরিহর,�। হরিহর, হরিহর থ�হ� থেকে হর��নখ�ন� 
��রিহর, হরিহর থড়য়� ল্যাপটপইয়� বকে হরিহর,ল্যাপটপ,  আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্5,  )��কে হরিহর,খ�, 
ব�রিহর, হরিহর থধকে হরিহর,য় থেকে হর$ল্যাপটপ এ� ��ণ,  আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্রিহর, হরিহর থম আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্রিহর, হরিহর থ� 
এ�ট� ��জ রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,য়!

হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা�ৎ এ�ট� চড়� ই প�রিহর, হরিহর থখ আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্রিহর, হরিহর থ�য়� 
হরিহর, হরিহর থ�হকে হরিহর,�� ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দায় বসে। শহর��কে হরিহর,ট� এ���রিহর, হরিহর থল্যাপটপ ব���ন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের�য় 
বকে হরিহর,�। �হকে হরিহর,� চড়� ই প�রিহর, হরিহর থখ আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্জ��ল্যাপটপ 
)�ল্যাপটপ"ভ। থেকে হরখ��� ব�ব�� ম�কে হরিহর,খ� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,� 
চ�রিহর, হরিহর থহয়� অব�� হইয়� থেকে হর�রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,� 
থেকে হর)খ�ইয়� হ�� ন�রিহর, হরিহর থড়য়� বকে হরিহর,ল্যাপটপ- থেকে হরজ-থেকে হরজ-
থেকে হরজ-থেকে হরজ-

হরিহর, হরিহর থ�হকে হরিহর,�� রিহর, হরিহর থব�রিহর, হরিহর থ= )�� হইয়� রিহর, হরিহর থ$য়� 
ভ�রিহর, হরিহর থ� মম�� হইল্যাপটপ।

অকে হরিহর,ন� রিহর, হরিহর থ)ন আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,$� ��� ��হ�� মকে হরিহর,ন



পরিহর, হরিহর থড়ল্যাপটপ। �খন হরিহর, হরিহর থ�হ� রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,জই অপ� 
রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ। আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্� ��হ�� ব�ব� রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ল্যাপটপন 
হরিহর, হরিহর থ�হ�। 
...................................... 
�কে হরিহর,য়�রিহর, হরিহর থ)ন জ্বকে হরিহর,� থেকে হরভ�$�� প� অপ� 
(আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্জকে হরিহর,�� হরিহর, হরিহর থ�হ�)  রিহর, হরিহর থব��ন�য় শুইয়� 
রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ। থেকে হরখল্যাপটপ� বন, ��ই $Cহবরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের হইয়� 
থেকে হরব�� হইকে হরিহর,�রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ। ��হ�� ব�ব� অরিহর, হরিহর থ�� 
হইকে হরিহর,� রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থ�য়� এ�ট� প��কে হরিহর,�ট ��হ�� 
হ�কে হরিহর,� রিহর, হরিহর থ)য়� বরিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,ল্যাপটপন-  )��কে হরিহর,খ� থেকে হর�� 
থেকে হরখ���, রিহর, হরিহর থ� বল্যাপটপ থেকে হর)রিহর, হরিহর থখ?
 
অপ� ��ড়���রিহর, হরিহর থড় রিহর, হরিহর থব��ন�� উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releপ� উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releরিহর, হরিহর থঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবায়� 
বরিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ;  উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releৎ��কে হরিহর,হ� ��কে হরিহর,� রিহর, হরিহর থজজ্ঞাসা করিল- নতুন বই? না বাবা?������¨���蚴5����le蚜5��蚄��� 
�রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ- ন�� ন বই? ন� ব�ব�?

অপ� �খনও এ�� এ�� বই রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,� 
থেকে হর�কে হরিহর,খ ন�ই। �কে হরিহর,ল্যাপটপজ রিহর, হরিহর থFট ��হ�� 
��কে হরিহর,� ��জপ���ন�� মরুপব"� রিহর, হরিহর থ� 
রিহর, হরিহর থ)রিহর, হরিহর থH-আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্গ্রার রংমহলের মতোই দূরদিগন্তের কোনও অজানা দেশ। �লে- উঁহু����Ġ�������হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হয়। �� �4মহকে হরিহর,ল্যাপটপ� মকে হরিহর,��ই 
)��রিহর, হরিহর থ)$কে হরিহর,J� থেকে হর��নও অজ�ন� থেকে হর)�। 

��হ�� ব�ব�ই ��হ�� জন� বই 
রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থনয়� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,ন।
 
অপ� ব�ব�� হ�� হইকে হরিহর,� ��ড়���রিহর, হরিহর থড় 
প��কে হরিহর,�টট� ল্যাপটপইয়� থেকে হর)রিহর, হরিহর থখল্যাপটপ-  বড় বড় 
অক্ষকে হরিহর,� ‘পকে হরিহর,�� প�,চ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপ’ ���ট� থেকে হরল্যাপটপখ�। 
থেকে হর� বরিহর, হরিহর থল্যাপটপল্যাপটপ,  এট� রিহর, হরিহর থ� থেকে হর��টকে হরিহর,)� বই 
ব�ব�?
��হ�� ব�ব� জ�রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,�ন ন�। রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থন 
�খনও �ম�র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল" পকে হরিহর,�� প�,চ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপ পকে হরিহর,ড়ন 
ন�ই। রিহর, হরিহর থ�ন্তু স্ক� কে হরিহর,ল্যাপটপ� রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ল্যাপটপব�কে হরিহর,�� 
ব�রিহর, হরিহর থহকে হরিহর,�ও যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������হ� রিহর, হরিহর থ��� রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থখব�� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,� 
থেকে হর�কে হরিহর,ল্যাপটপকে হরিহর,� ��হ� রিহর, হরিহর থ�খ�ইব�� জন� ��,হ�� 
এ�ট� অ)ম� অপ্র�মনRয় রিহর, হরিহর থপপ���। 
...................................... 
�খন��� ব�ব��� এমনট�ই রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ল্যাপটপন। 
��হ��� ভ�রিহর, হরিহর থবকে হরিহর,�ন,  এই বই ��হ�� 
�J�নকে হরিহর,�  অপকে হরিহর,�� )�5কে হরিহর,খ থেকে হরচ�কে হরিহর,খ� 
জল্যাপটপ থেকে হর�রিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,� রিহর, হরিহর থ�খ�ইকে হরিহর,ব,  ম��"রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ট� 
নম্বকে হরিহর,�� ম�ল্যাপটপ� রিহর, হরিহর থ� ইহ�� চ�ইকে হরিহর,�ও 
থেকে হরবরিহর, হরিহর থ�? 



�খন��� রিহর, হরিহর থব)��ল্যাপটপয়গুরিহর, হরিহর থল্যাপটপও রিহর, হরিহর থভন 
প্র�C রিহর, হরিহর থ�� রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ। থেকে হর�খ�কে হরিহর,ন প্র�ন 
গুরুম��ইকে হরিহর,)� �ন�ন  রিহর, হরিহর থমরিহর, হরিহর থল্যাপটপ�। 
যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������,হ��� ���কে হরিহর,ন� �ময় )ণপ�রিহর, হরিহর থর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল 
হইকে হরিহর,ল্যাপটপও,  শ্রুরিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপখকে হরিহর,ন� �ময়, 
‘জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির’ বর্ণনা শুনাইয়া, পড়ুয়াদের কচি কর্ণে মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিতেন, নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সহিত তাহাদের পরি�ন মধ�ব�"R প্রস্রবর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল রিহর, হরিহর থ$রিহর, হরিহর থ��’ 
বর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল"ন� শুন�ইয়�,  পড়� য়�কে হরিহর,)� �রিহর, হরিহর থচ �কে হরিহর,র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল" 
মহ�মধ�� �� হকে হরিহর,�� �Cরিহর, হরিহর থZ �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,�ন, 
নRল্যাপটপ�� Jল্যাপটপ� ��$�কে হরিহর,মখল্যাপটপ� ধ�র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুলR� 
�রিহর, হরিহর থহ� ��হ�কে হরিহর,)� পরিহর, হরিহর থ�চয় ���ইয়� 
রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�ন। 
�খন��� থেকে হরখ��� খ�রিহর, হরিহর থ���ও অন� 
প্র��কে হরিহর,�� রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ। রিহর, হরিহর থভরিহর, হরিহর থ[ও থেকে হর$ম� ন� 
থেকে হরখরিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� ��হ��� �� রিহর, হরিহর থঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা� ম�কে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা নRল্যাপটপ�ণ 
প�রিহর, হরিহর থখ থেকে হর)রিহর, হরিহর থখকে হরিহর,� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������ই�,  ��হ�কে হরিহর,)� ব�ব� 
��হ�কে হরিহর,)� ল্যাপটপইয়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������ইকে হরিহর,�ন,  [�=�� 
ইরিহর, হরিহর থ]রিহর, হরিহর থনয়�� ন� হইয়� ��হ��� ��জ�

��কে হরিহর,য়� ন��য় আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্ষ�ঢ়� � হ�কে হরিহর,ট ��ম�কে হরিহর,�� 
থেকে হর)���ন খ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,� চ�রিহর, হরিহর থহ�। 

�খন ��হ��� রিহর, হরিহর থনজ"ন )�প�কে হরিহর,�,  ম�কে হরিহর,য়� 
প�কে হরিহর,� শুইয়� চ�,কে হরিহর,)� প�হ�ড় পরিহর, হরিহর থড়�। 
যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������হ��� পরিহর, হরিহর থড়কে হরিহর,� থেকে হর�কে হরিহর,খ ন�ই,  ��হ�কে হরিহর,)� 
ম�কে হরিহর,য়�� রিহর, হরিহর থ)রিহর, হরিহর থ) ন�ম্ব�� ওয়�ন ন� থেকে হর)রিহর, হরিহর থখয়� 
�J�নকে হরিহর,� পরিহর, হরিহর থড়য়� পরিহর, হরিহর থড়য়� থেকে হর��ন�ইকে হরিহর,�ন। 
......................................
অনJ ��ল্যাপটপপ্রব�কে হরিহর,হ� �রিহর, হরিহর থহ� প�H� 
রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,� রিহর, হরিহর থ$য়� থেকে হর�ই�ব রিহর, হরিহর থ)ন �� ট�� মকে হরিহর,��, 
থেকে হর_উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releকে হরিহর,য়� থেকে হর�ন�� মকে হরিহর,�� ভ�রিহর, হরিহর থ�য়� 
রিহর, হরিহর থ$য়�কে হরিহর,�। ই��মরিহর, হরিহর থ�� চকে হরিহর,ল্যাপটপ�রিহর, হরিহর থম"চঞ্চল্যাপটপ স্বচ 
জল্যাপটপধ��� �চ� রিহর, হরিহর থ�প�ন�� )�কে হরিহর,ম মরিহর, হরিহর থজয়� 
রিহর, হরিহর থ$য়�কে হরিহর,�। রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ল্যাপটপব�কে হরিহর,�� অন�� কে হরিহর,প ম�খ 
_�রিহর, হরিহর থ�য়� পকে হরিহর,�� প�,চ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপ� রিহর, হরিহর থনব"�রিহর, হরিহর থচ� 
অ4� ব�ধ���ম�ল্যাপটপ� হইয়�কে হরিহর,�। প�Rক্ষ�� 
থেকে হরন�ট ম�খস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির’ বর্ণনা শুনাইয়া, পড়ুয়াদের কচি কর্ণে মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিতেন, নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সহিত তাহাদের পরি �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,� �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্জকে হরিহর,�� 
অপ��� ক্রকে হরিহর,ম হরিহর, হরিহর থ�হ� হইয়� ওকে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা। 

থেকে হরন�ট ম�খস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরির’ বর্ণনা শুনাইয়া, পড়ুয়াদের কচি কর্ণে মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিতেন, নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সহিত তাহাদের পরি �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,� �রিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,� ��রিহর, হরিহর থত্র 
$ভR� হয়। থেকে হরহমকে হরিহর,J� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্,চ ল্যাপটপ�$�



রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থ���র্দ্র ন" নৈশ বায়ুর প্রন� ব�য়�� প্রকে হরিহর,ব� থেকে হর��ধ 
�রিহর, হরিহর থ�য়� এরিহর, হরিহর থ�-� ব���কে হরিহর,� ভরিহর, হরিহর থ�য়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য় 
��হ�কে হরিহর,)� থেকে হরব[রুম। �ভ���� থেকে হরচ�খ-
ধ�,ধ�কে হরিহর,ন�,  অকে হরিহর,��ভন আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,ল্যাপটপ�য় 
�C ষ্ণপকে হরিহর,ক্ষ� চ�,কে হরিহর,)� ম্লান জ্যোৎস্না আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় পূর্ণ যে রাত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যে ভরা, তাহা অপুদের অগোচর�ন থেকে হরজ��ৎস্না আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় পূর্ণ যে রাত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যে ভরা, তাহা অপুদের অগোচরেই থাকিয়া যায়। �������� 
আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্পন অরিহর, হরিহর থসত্ব হ���ইয়� থেকে হর�কে হরিহর,ল্যাপটপ। আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,ল্যাপটপ� 
আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্,ধ�কে হরিহর,�� অপরূপ ম�য়�য় প�র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল" থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer������������������������������������������������������� ��� 
ঘ�মJ প�R� থেকে হর)কে হরিহর,�� ম� �হকে হরিহর,�� ভ��, 
��হ� অপ�কে হরিহর,)� অকে হরিহর,$�চকে হরিহর,�ই ��রিহর, হরিহর থ�য়� 
যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য়। 

�ব�ও এ� এ� রিহর, হরিহর থ)ন এমন �ময় 
অপ�� ঘ�ম ভ�রিহর, হরিহর থlয়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য়। �ন�ন 
�রিহর, হরিহর থ�য়� হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা�ৎ এ� ঝল্যাপটপ� হ�ওয়� ড্ররিহর, হরিহর থয়4 
রুকে হরিহর,ম� থেকে হর�oরিহর, হরিহর থখন প)"� উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releড়�ইয়� বরিহর, হরিহর থহয়� 
যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য়। থেকে হর���� হইকে হরিহর,� ��রিহর, হরিহর থ�ম �� কে হরিহর,ল্যাপটপ� 
উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releগ্রার রংমহলের মতোই দূরদিগন্তের কোনও অজানা দেশ। �লে- উঁহু����Ġ�������হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হয়।  ��ব�� ভ�রিহর, হরিহর থ�য়� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,�। অপ�� মকে হরিহর,ন 
হয়,  থেকে হর�ই �রিহর, হরিহর থব থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer�������������������������������������������������������ন আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্রিহর, হরিহর থ�য়�কে হরিহর,�ন, 
ঔপন��রিহর, হরিহর থ�� নন �রিহর, হরিহর থব,  পকে হরিহর,�� �রিহর, হরিহর থব, 
রিহর, হরিহর থবভ� রিহর, হরিহর থ�ভ� ষর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল বকে হরিহর,ন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের��প�ধ��য়। 

অপ��� ��হ�কে হরিহর,� ভ� রিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,� বরিহর, হরিহর থ�কে হরিহর,ল্যাপটপও, 
রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থন রিহর, হরিহর থ�ন্তু অপ�কে হরিহর,)� থেকে হরভ�কে হরিহর,ল্যাপটপন ন�ই। 
হরিহর, হরিহর থ�হ�কে হরিহর,)� থেকে হরভ�কে হরিহর,ল্যাপটপন ন�ই।  প্রয়�কে হরিহর,র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল� 
৫০  ব�� পকে হরিহর,�ও রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থন ��হ�কে হরিহর,)� 
থেকে হর��ন�[�l�� ম�কে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা,  মধ�খ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপ� রিহর, হরিহর থবকে হরিহর,ল্যাপটপ, 
ধল্যাপটপরিহর, হরিহর থচকে হরিহর,�� থেকে হরখয়�ঘ�কে হরিহর,ট,  �ল্যাপটপকে হরিহর,�খ�রিহর, হরিহর থ$ 
�ল্যাপটপ�য় ল্যাপটপইয়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������ন। ম�কে হরিহর,ঝ�প�ড়� 
থেকে হরs�কে হরিহর,ন ল্যাপটপইয়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������ন। থেকে হরল্যাপটপ��জন, 
��ম�কে হরিহর,�� $�,ট,  হ�, �রিহর, হরিহর থ�য়� )�,ড়�ইয়� 
���� রিহর, হরিহর থহরু $�কে হরিহর,ড়�য়�ন,  ��ল্যাপটপকে হরিহর,� 
রিহর, হরিহর থপ�কে হরিহর,ন থেকে হর�কে হরিহর,ল্যাপটপ থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer������������������������������������������������������� থেকে হর�ল্যাপটপ$�রিহর, হরিহর থড় ব�রিহর, হরিহর থহকে হরিহর,�� 
উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releল্যাপটপ�খকে হরিহর,ড়� ম�ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা রিহর, হরিহর থচরিহর, হরিহর থ�য়� ��রিহর, হরিহর থটয়� 
রিহর, হরিহর থ$য়�রিহর, হরিহর থ�ল্যাপটপ,  ��হ�কে হরিহর,� রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থন আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্ব�� 
ম�কে হরিহর,ঝ�প�ড়� থেকে হরs�কে হরিহর,ন রিহর, হরিহর থ���ইয়� 
আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,নন। ব�ল্যাপটপ� প�কে হরিহর,ত্র� হ�� ধরিহর, হরিহর থ�য়� 
যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������ব� অপ� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্ব�� রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ�কে হরিহর,� 
রিহর, হরিহর থ�রিহর, হরিহর থ�য়� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্কে হরিহর,�। 

......................................



হরিহর, হরিহর থ�হ� ঘ�ম ভ�রিহর, হরিহর থlয়� ওকে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা। ল্যাপটপ��পটপ 
থেকে হর�রিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� ওকে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা। 
থেকে হরম�ব�ইল্যাপটপ ল্যাপটপইয়� ক্রRড়��� রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,জ� 
�J�কে হরিহর,ন� থেকে হরচ�কে হরিহর,খ� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,� ����ইয়� 
রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,জ� প্ররিহর, হরিহর থ�চরিহর, হরিহর থব থেকে হর)রিহর, হরিহর থখকে হরিহর,� প�য়। মকে হরিহর,ন 
পরিহর, হরিহর থড়য়� যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য় অমল্যাপটপ নৈশ বায়ুর প্র��কে হরিহর,ব� ���, 
��হ�� রিহর, হরিহর থনজস্ব এ� রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ�কে হরিহর,�� 
���।

আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্জ ��রিহর, হরিহর থ)ন থেকে হর� থেকে হর�ই রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ�� 
থেকে হর)কে হরিহর,খ ন�ই! ����ল্যাপটপ! 

হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা�ৎ থেকে হর� ��,রিহর, হরিহর থ)য়� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্�� ল্যাপটপ হয়। 
উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releচ্ছ্বরিহর, হরিহর থ�� থেকে হরচ�কে হরিহর,খ� জল্যাপটপ ঝ�-ঝ� 
�রিহর, হরিহর থ�য়� ��হ�� �কে হরিহর,প�ল্যাপটপ ভ���ইয়� থেকে হর)য়, 
থেকে হরচ�খ ম�রিহর, হরিহর থ�য়� হ�� উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে  নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::releঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা�ইয়� আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্�� ল্যাপটপ 
��কে হরিহর,� মকে হরিহর,ন মকে হরিহর,ন বকে হরিহর,ল্যাপটপ- আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্ম�� থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer�������������������������������������������������������ন

রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ�কে হরিহর,� থেকে হর��� হয়, আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্ম�� �J�ন 
থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer�������������������������������������������������������ন রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ�কে হরিহর,� থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer�������������������������������������������������������কে হরিহর,� প�কে হরিহর,� – থেকে হরহ 
রিহর, হরিহর থবভ� রিহর, হরিহর থ�ভ� ষর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল -  �� রিহর, হরিহর থম এই থেকে হর��কে হরিহর,��, 
আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্ম�কে হরিহর,)� রিহর, হরিহর থঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা� থেকে হরযায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer�������������������������������������������������������ন রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ�কে হরিহর,� 
যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������ওয়� হয়-প�কে হরিহর,য় পরিহর, হরিহর থড় থেকে হর��ম��- 
পকে হরিহর,�� �রিহর, হরিহর থব প্র�ন হ�কে হরিহর,�ন। থেকে হর��নও 

��� ন� বরিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� হ�� �� রিহর, হরিহর থল্যাপটপয়� ��হ�কে হরিহর,� 

আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্হব�ন জ�ন�ন,  ধ�কে হরিহর,ল্যাপটপ� পড়� বইকে হরিহর,য়� 

��কে হরিহর,�� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�। ই��ম�R� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�, 

আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আমি আছি একটা কাজ নিয়ে!��������������������������Ř�������তখন তাহারা নির্�ন�কে হরিহর,�� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�,  চ�,কে হরিহর,)� প�হ�কে হরিহর,ড়� 

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�,  রিহর, হরিহর থম�রিহর, হরিহর থমকে হরিহর,)� �বকে হরিহর,চ� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�... 

পকে হরিহর,�� প�,চ�রিহর, হরিহর থল্যাপটপ� রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,�...

হরিহর, হরিহর থ�হ� ল্যাপটপ��পটপ বন �রিহর, হরিহর থ�য়�,  অপ�কে হরিহর,� 

ল্যাপটপইয়� থেকে হর�ইরিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,� এরিহর, হরিহর থ$কে হরিহর,য় যায়। �����Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,2:com.sun.star.script.XPersistentLibraryContainer��������������������������������������������������������য়।
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ভ��রে � উঠ	 ন, চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ চিঠি লিখুন ��খ	ন 
ভ��রে � চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ চিঠি লিখুন ��খরে �ই �	 রে � ভ�রে �। চিঠি লিখুন ��ন্তু ভ��রে � উরে ঠ যচিঠি লিখুন �� চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ 
ভ�রে খন,  ��হরে � ভ�মন হয়?  এই চিঠি লিখুন �নরে য় চিঠি লিখুন ��রে খরে �ন মরে ন�চিঠি লিখুন ��� 
�	 ণাল সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক �� সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের �হ�। 

�� চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ ভ�রে খ ভ��রে �,  �� সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের 	রে খ 
ভ"রে ম আরে �রে � স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে। সেই কতকাল আগে %চিঠি লিখুন ��রে �,  �� �	&রে খ 
ও ভ(�রে �। ভসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ই ����� আরে � ভ�খ� 
সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের 	��ন্ত� �চিঠি লিখুন ����। চিঠি লিখুন ��ন্তু এখন ভযন 
চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ ভ�খ�� ভ�ওয়�জটাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে �ই হ�চিঠি লিখুন ��রে য় 
য�রে ,। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্ত����ক্সগুরে �� "�য় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ���������������1��ই 
পরে 3 থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? �������������������������������������রে �। ভ(ষ আপন�� ��চিঠি লিখুন �3রে � 
�রে � চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ এরে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের রে �, মরে ন �রে � ভ�খ	ন। 
ইরে ��চিঠি লিখুন �6� চিঠি লিখুন ���,  ভটাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে চিঠি লিখুন ��রে ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ���������������ন চিঠি লিখুন ��� 
চিঠি লিখুন ��রে � চিঠি লিখুন �পওন ম�রে 7 ম�রে 7 আরে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের  
চিঠি লিখুন �ঠ�ই। চিঠি লিখুন ��ন্তু �8চিঠি লিখুন �9�� চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ ভ(ষ 
�রে � এরে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের রে �? 

আ,�,  আপচিঠি লিখুন �ন চিঠি লিখুন �নরে জ ভ(ষ চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ �রে � 
চিঠি লিখুন ��রে খরে �ন?  �	 ��ইরে ন� ইরে ম� �� 
ভহ�য়�টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের  আপ, ভফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ��������������সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের �	� �8�রে টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে � �থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������� 
��� চিঠি লিখুন ��ন। ���রে জ ��রে ম চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ। �রে �

ভসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ই চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ খ�রে ম �রে � ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্ত����রে ক্স 
ভফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ��������������রে �রে �ন?  ভ��টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে  ভ��টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে  অন	�; চিঠি লিখুন ��গুরে �� 
আম�� ভ�মন ভযন হ�চিঠি লিখুন ��রে য় ভফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ���������������চিঠি লিখুন ��। 

সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের �8চিঠি লিখুন �জৎ ��য় ভ��জ ভ��রে � উরে ঠ �= 
��রে �ন ?  সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ��� আরে � চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ন চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ 
চিঠি লিখুন ��খরে � �সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের রে �ন। অরে ন� চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ জরে ম 
থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ���������������������������������������। শুচিঠি লিখুন �টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে ? ������=ন ভ�খ� হ� 
ন�। �রে � এ�টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে 	  ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ��������������	 �সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের � ভপরে �ই �রে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের  
ভযরে �ন চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন ��ন্ন "�ন্ত ভথাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������রে � আসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের � 
ভসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ইসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের � চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ চিঠি লিখুন �নরে য়। এরে �� প� এ�



চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ� উত্ত� চিঠি লিখুন ��খরে �ন। ��উরে � হয়� 
চিঠি লিখুন �নরে জ ভথাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������রে �ই চিঠি লিখুন ��খরে �ন। ভ��জ 
চিঠি লিখুন ��নরে টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে  �� ���রে টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে  চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ চিঠি লিখুন ��খরে �ন। 
�খনও ��চিঠি লিখুন �3� অন8 ভ�উ হয়� 
ঘ	চিঠি লিখুন �মরে য়ও ওরে ঠনচিঠি লিখুন �ন। ���প� ��জ শুর 
��রে �ন। 

সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ��� জ=�ন �চিঠি লিখুন �� ঠ��	 � ভয �� চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ 
চিঠি লিখুন ��রে খরে �ন,  ��� চিঠি লিখুন �হরে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের � ভনই। চিঠি লিখুন ���	 
চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ� হয়� নম	ন� প�ওয়� য�য়। চিঠি লিখুন ��ন্তু 
অরে ন� চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ� ভ��নও �চিঠি লিখুন �প ভনই। 
�	দ্ধরে �� গুহ� ভ�খ�� এ�টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে � �3 
অ?(জ	রে 3 �রে য়রে � এই চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ। 
চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠরে �চিঠি লিখুন �E� ভ�( চিঠি লিখুন ���	 উপন8�সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ও 
আরে �। ভসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের গুচিঠি লিখুন �� প3রে � প�রে �ন। 
��হরে �ই �	7রে � প��রে �ন চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ� 
ভ��ম�ঞ্চ ��টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে �।

অরে নরে � ��রে �ন,  ভ�খ�রে �চিঠি লিখুন �খ� অরে �8সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের  
ভ�� ভনই। ��ই চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ চিঠি লিখুন ��খরে � প��� 
ন�। এ���� ভ�ষ্টা করেই দেখুন না।���������������Ø�����_�com.sun.star.util.XModifiable� �রে �ই ভ�খ	ন ন�।

আপচিঠি লিখুন �ন ভ�� আ� ভ�( পচিঠি লিখুন �H��য় ভ�খ� 
প�ঠ�রে ,ন ন�। চিঠি লিখুন �ন�টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে  ভ��নও �ন	 রে � 
চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ প�ঠ�রে ,ন। ��হরে � এ� সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ?রে ��� 
�=রে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের �?  "থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������ম "থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������ম হয়� জ3�� 
থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ��������������������������������������রে �। ভ�খরে �ন,  আরে J আরে J 
স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। তখন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।�㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅔ•瑳汹㩥慦ǀ�∽整��ƫ�㐒祖�ꬁ�Ā�ŀĀ���ĀȀ�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯慎敭捁散獳��,挌浯猯湵猯慴⽲潣瑮楡敮⽲䕘敬敭瑮捁散獳���朌瑥祂慎敭��
愌祮���চিঠি লিখুন ��� হরে য় য�রে ,। �খন 
আত্মচিঠি লিখুন ��শ্বাস ফিরে পাবেন।�㰾瑳汹㩥瑳汹瑳汹㩥慮敭∽ㅔ•瑳汹㩥慦ǀ�∽整��ƫ�㐒祖�ꬁ�Ā�ŀĀ���ĀȀ�⤀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯慎敭捁散獳��,挌浯猯湵猯慴⽲潣瑮楡敮⽲䕘敬敭瑮捁散獳���朌瑥祂慎敭��
愌祮��猌牴湩g�ఀఀ乡浡e�㐀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥丯卯捵䕨敬敭瑮硅散瑰潩n�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡氯湡⽧牗灡数呤牡敧䕴捸灥楴湯���সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের  চিঠি লিখুন �ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ��������������রে � প�রে �ন।

য�ই ভনরে টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে � য	� আসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের 	�,  য�ই 
ভহ�য়�টাই হারিয়ে যাচ্ছে। ডাকবাক্সগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের  আপ �� ভফাঁকাই পড়ে থাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ��������������সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের �	� আসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের 	�, 
চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ� ভ��নও চিঠি লিখুন ���ল্প হয় ন�। এখনও 
চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ ভ�খ� ও চিঠি লিখুন ��চিঠি লিখুন �ঠ প�ওয়�� মরে O8 ভয 
আনন্দ আরে �,  �� অন8 ভ��নও 
ম�O8রে ম ভনই। ভয এই ভ��ম�ঞ্চ 
ভপরে য়রে �,  এ�ম�H ভসাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ই ভ��রে 7 এ� 
মমQ। 

��হরে �,  আ� ভ�চিঠি লিখুন �� ভ�ন?  আপচিঠি লিখুন �নও 
শুর �রে � চিঠি লিখুন ��ন। ��� ভথাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������রে � নয়, 
সাহা। ���������Ā�����t�আচ্ছা, আপনি নিজে শেষ চিঠি কবে লিখেছেন? দু লাইনের ইমেল বা হোয়াটস আপ, ফেসবুক চ্যাটের ম্ভ� হরে � আজ ভথাকে। শেষ আপনার বাড়িতে কবে চিঠি এসেছে, মনে করে দেখুন। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল দিতে পিওন মাঝে মাঝে আসে ঠিকই। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি শেষ কবে এসেছে? ������������������������������������রে �ই। 



 বে�ঙ্গল টাইমস (সম�ইমস (সময়ের থেকে এগিয়ে) ���র বে�য়ের থেকে এগিয়ে) ��� এগিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ���) 

���ল� ভাষার অ�ষার অন্যত�র অন্যতম সেরা 
ওয়�তম বেসর� 
ওয়ের থেকে এগিয়ে) ���� বে��টাইমস (সম��ল
www.bengaltimes.in 

   র�জন্যতম সেরা 
ওয়!গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunত

   স�গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun"ত�

   বে#ল� 

   গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ��ন্যতম সেরা 
ওয়�দন্যতম সেরা 
ওয়

   ভ্রমণ

  বেজল�

  বে'শাল ফিচা�ল গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun)চার����8�������র

আরও ন্যতম সেরা 
ওয়�ন্যতম সেরা 
ওয়� আ�ষার অন্যত�ণ!� 
গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�ভাষার অ��।

স� গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�ষার অন্যতয়ের থেকে এগিয়ে) ��� টাইমস (সম�টাইমস (সম�� #�র, 
গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ��.ষার অন্যতণ। প্রগিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunতম0"1 য়ের থেকে এগিয়ে) ��ত�র 
আ�য়ের থেকে এগিয়ে) ��2টাইমস (সম। ��লয়ের থেকে এগিয়ে) ���র ���য়ের থেকে এগিয়ে) ��জ 
যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� ���য়ের থেকে এগিয়ে) ���,  ত� আজয়ের থেকে এগিয়ে) ���ই 
�য়ের থেকে এগিয়ে) ��4 গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunন্যতম সেরা 
ওয়ন্যতম সেরা 
ওয়। ��গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�র� ��ল যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� 
জ�ন্যতম সেরা 
ওয়য়ের থেকে এগিয়ে) ���ন্যতম সেরা 
ওয়,  আ�গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunন্যতম সেরা 
ওয় আজয়ের থেকে এগিয়ে) ���ই 
বেজয়ের থেকে এগিয়ে) ��ন্যতম সেরা 
ওয় গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunন্যতম সেরা 
ওয়ন্যতম সেরা 
ওয়। সময়ের থেকে এগিয়ে) ���র বে�য়ের থেকে এগিয়ে) ��� 
এগিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ��� ���0 ন্যতম সেরা 
ওয়।।

      বে)�ন্যতম সেরা 
ওয়5  ০৩৩ ৪০৬৪৫৭৯৮ / ৯৮৩১২ ২৭২০১

       ই বেমল5  bengaltimes.in@gmail.com

http://www.bengaltimes.in/
mailto:bengaltimes.in@gmail.com


  বাম�ম�  নিতম্বে ���তম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ম 
প�গলা দ� দাশু �敩�শু 

নিতম্বে ���ঙ�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�� আজ নিতম্বে ��বামজয়মঞ

প� �তনিতম্বে ��� আনিতম্বে ��ম বাম��শ

ড�কম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ��ট� কম�� আনিতম্বে ��ম

ড�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�লা দ নিতম্বে ��বাম কম প��।

মঞ বাম��নিতম্বে ��!, মঞ খ�নিতম্বে ��লা দ

ডবামত� আম�� অল

ড�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�লা দ আম�� চাকরি পেত�䔌�কনিতম্বে ��� ডপত

যনিতম্বে ��দাশু �敩 হত নিতম্বে ��শল।

 

নিতম্বে ��শল ডগলা দ ম�ম�� বাম�নিতম্বে ��*

আম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�+�লা দম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ��� ডচাকরি পেত�䔌�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ট

ডবামক�� ড�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�লা দ ফ্যা ফ্যা কর-� ফ্যা ফ্যা কর-� কম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ��

ডবাম�ত�ম ডটম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�প ড.�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ট।

আনিতম্বে ��ম ডকবামলা দ মঞ বাম��নিতম্বে ��!

মম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ঞ .�ষণ জমম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�বাম

মঞ বাম��!�� বাম�ম�  ড1�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ক

আম��ই নিতম্বে ���তম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ম। 

ডবাম�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�3� নিতম্বে ��তনিতম্বে ��� অল 

প�গলা দ� দাশু �敩�শু
ডগ�য়�লা দম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ত�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�*  আম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�� নিতম্বে ��দাশু �敩নিতম্বে ��দাশু �敩�

হ�জ�� এক� .5 নিতম্বে ��ম

নিতম্বে ��দাশু �敩ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�য় ডদাশু �敩ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�বাম� গ�নিতম্বে ��* নিতম্বে ��শল

গম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�*� যনিতম্বে ��দাশু �敩 ত� নিতম্বে ��ম। 



নিতম্বে ��শল হম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�বাম, ডহ�ক ��,

নিতম্বে ��কন্তু জ�গম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�� মম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�� প্রশ

হ�জ�� এক� লা দ�গম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�বাম ডক�

নিতম্বে ��শল গ*�� জ�- ?

বাম�দ্ধ যখ� জনিতম্বে ��ম নিতম্বে ��দাশু �敩লা দ

হুগনিতম্বে ��লা দ ডজলা দ�� নিতম্বে ���ঙ�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ��

ক��� ডয� বামম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�লা দনিতম্বে ���লা দ

ক�জ ক� হ�জ�� একম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�� ?

�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�শ� এক� হম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�লা দই হম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�বাম

চাকরি পেত�䔌��ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�শ� এক� নিতম্বে ��দাশু �敩� বাম�দাশু �敩

এ�বাম নিতম্বে ���ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�য় ক5 টকচাকরি পেত�䔌�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�লা দ

প্রকলট�ই বাম�বাম�দাশু �敩।

�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�শ� একম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�� হয় �� .�য়�

গ�নিতম্বে ��* গ*�� নিতম্বে ��শল

নিতম্বে ��দাশু �敩নিতম্বে ��দাশু �敩মনিতম্বে ��ণ ডলা দম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�ট ডবাম�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�3�

নিতম্বে ��কম� ডবাম�ম্বে ��ᤇ8�ᄈଜ�3� অল। 

http://dl.flipkart.com/dl/appliancesfest?affid=bengaltim


অবশেষ�শেষ� 
স্বপ্না	 ঘোষ �ܺ໐ܺ0�	� 

অবশেষ�শেষ� ধ�শেষ�	ব	লি ভেবে উড়িয়ে � ঘোষ �ܺ໐ܺ0�শেষব উলি ভেবে উড়িয়ে �শেষ� ঘোষ �ܺ໐ܺ0�ন 
উপা	�	ন্তর ন	 ঘোষ �ܺ໐ܺ0�শেষ�
বহুকাল 	� পা�শেষ�শেষ�ন ক্ষীণ দুর্বল এক �ণ ��ব!� একাল  আ�	, হ�ত ব	 উদ্ভাসিত�����x�����2�বুক বাঁধেন, মালঞ্চ তুমি ক	লি ভেবে উড়িয়ে (ত
হশেষব একাল  অলি ভেবে উড়িয়ে হ)( মালঞ্চ, বাড়ির 	�ঞ, ব	লি ভেবে উড়িয়ে �র উশেষ,	ন হশেষত লি ভেবে উড়িয়ে �গন্ত অবলি ভেবে উড়িয়ে ধ ব.	প,
উদ্ধত অট্টালিকা	লি ভেবে উড়িয়ে �কাল 	 যত, (�	(ব!�	 লি ভেবে উড়িয়ে 3ৎকাল 	র কাল শেষর
কাল 	শেষকাল  ঘোষ �ܺ໐ܺ0�	ন	শেষত 3	� লি ভেবে উড়িয়ে নশেষ5র কাল থা!��䭁乁A�H�������ParaIsA	!
প্রলি ভেবে উড়িয়ে ত অট্টালিকা	লি ভেবে উড়িয়ে �কাল 	 3�ৎকাল 	র কাল শেষর
ঘোষ �ܺ໐ܺ0কাল  কাল 	র কাল থা!��䭁乁A�H�������ParaIsA	 শুনশেষব তশেষব,
(কাল শেষ�র 3�ৎকাল 	শেষর লি ভেবে উড়িয়ে বরক্ত হ	ও�	 ত	র হৃ��শেষকাল  �� =শেষ5 ঘোষ �ܺ໐ܺ0>শেষর। 
হৃ�� আপান ঘোষ �ܺ໐ܺ0��	শেষ� �	(মালঞ্চ, বাড়ির 	ন একাল  পা�কাল � শেষর �	পা�	র >� � 
�� =শেষ� (কাল � লি ভেবে উড়িয়ে বতকাল ! হশেষত বহু�@শেষর, ত	=র ঘোষ �ܺ໐ܺ0�	=5 যলি ভেবে উড়িয়ে � ঘোষ �ܺ໐ܺ0কাল হ ন	লি ভেবে উড়িয়ে হ
কাল শেষর, এ 5�বশেষন কাল তট� কাল �  এশেষ( য	�!
লি ভেবে উড়িয়ে �নশেষ�শেষ� লি ভেবে উড়িয়ে >রশেষবন আপান আ�শেষ�
লি ভেবে উড়িয়ে �কাল  �� � হশেষ� র	শেষতর ত	র	 ব	লি ভেবে উড়িয়ে � লি ভেবে উড়িয়ে 3লি ভেবে উড়িয়ে নশেষ� ঘোষ �ܺ໐ܺ0�শেষব �রমালঞ্চ, বাড়ির �
5শেষমালঞ্চ, বাড়ির  ও,	 হ	ও�	র যত কাল থা!��䭁乁A�H�������ParaIsA	 (@য!	শেষ�	কাল  �	শেষ�	ব	শেষ(,
ওশেষ�র কাল থা!��䭁乁A�H�������ParaIsA	 ঘোষ �ܺ໐ܺ0�শেষব পা�বমালঞ্চ, বাড়ির ��� 5	ন	�	 ��শেষ� ঘোষ �ܺ໐ܺ0�ন
ও�	ন ক্ষীণ দুর্বল এক �ণ ��ব!� একাল  আ�	 তব� ঘোষ �ܺ໐ܺ0যন থা!��䭁乁A�H�������ParaIsA	শেষকাল ন একাল  আ�	�
ব�কাল  ব	=শেষধন, মালঞ্চ, বাড়ির 	�ঞ ত� লি ভেবে উড়িয়ে মালঞ্চ, বাড়ির  কাল শেষব কাল লি ভেবে উড়িয়ে বত	র মালঞ্চ, বাড়ির শেষত	 (লি ভেবে উড়িয়ে ত. হশেষব? 



ন�রো’��’� ভোট-চাল 	�ট-চাল �����8���ল 
ভোট-চাল �বীপ�প্রসাদ ঘোষ �� ভোট-চাল ��ষ 

ভোট-চাল ����বীপ�বীপ�, ��ই ভোট-চাল �ন�রো’� প্র�� ন��

এ�ন�রো’� ক’বীপ�� নবীপরো’�শ ���

ভোট-চাল �শবীপ�সাদ ঘোষ �� ভোট-চাল ক�� ভোট-চাল ক�� অধ্যায় তোমার���P����"�� ভোট-চাল �����

হরো’�রো’$ সাদ ঘোষ ��ধ্যায় তোমার���P����� জাঁহাপন ঘুরে �&হ��� ��রো’� এ�ন��

য�য�ধ্যায় তোমার���P������ 	��, প্রচাল �����8���রো’� ভোট-চাল ����� ভোট-চাল �শই প্র�ণ

ভোট-চাল �শবীপ�সাদ ঘোষ �রো’ক ন�রো’�$ �ন্ত্র ‘��রো’�� ��নকস্তান’���������h�����(�private:res��’

হ�"�, ভোট-চাল �����ই এক সাদ ঘোষ ত্তা��@�������এতদিন�

জাঁহাপন ঘুরে �গাত�রো’�� ন�রো’�� করো’ল�নসাদ ঘোষ �রো’� যথা��������H�������ParaI�

অল�ক নজাঁহাপন ঘুরে ��/সাদ ঘোষ � 	রো’� ন�� �রো’�, উরো’1শ �শ2ক

�� ন�ও সাদ ঘোষ ফল, আগাত��� ভোট-চাল 	�রো’ট� ন�ণ2��ক

ভোট-চাল 6রো’ল$ ন�ষ� � চাল �����8���ল আহ�ম্মক

��রো’9� �� �বীপ" ন�রো’��, ভোট-চাল বীপহ�ল� বীপ��ক।
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  শ্রদ্ধার্�র্ঘ্যঃ  অম���  অমল দত
  ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি�����স গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ�����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����

ময়�খ �স্কর

অমল দতকে রাষ্ট্  র�ষ্ট্রীয় সম্মান"য় সম্মান জানাতে বড্ড দেরি �� জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্���কে রাষ্ট্� বড্ড দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���র হকে রাষ্ট্য় দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n�ল। বড্ড দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���র।
রব"ন্দ্র সদকে রাষ্ট্� ��*কে রাষ্ট্  ম�ল� গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���দকে রাষ্ট্ল� র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্� সর �কে রাষ্ট্রর প্রধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।��। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����ম�ল�য় ��*র 
সম্মান জানাতে বড্ড দেরি �কে রাষ্ট্� �কে রাষ্ট্জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্� উঠল পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰���0ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���লশ ব�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���হগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����র বন0 । ম0খ�মন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে। কিন্তু এই মালা, গান স্যালুট, নামকরণে অমল দত্তর আর কি কিছুই যায় আসে?�����������������Ș�������file:///C:/Program%20Files/OpenOffi" বলকে রাষ্ট্ল�, ��*র ��কে রাষ্ট্ম র�স্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে। কিন্তু এই মালা, গান স্যালুট, নামকরণে অমল দত্তর আর কি কিছুই যায় আসে?�����������������Ș�������file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/Basis/share/basic;file:///C:/Documents%20� 
হকে রাষ্ট্ব, দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n6গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���7য়�ম হকে রাষ্ট্ব। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু এই ম�ল�, ��� স��ল0ট, ��ম রকে রাষ্ট্ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर অমল দতর আর 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ছ0ই র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ�য় আকে রাষ্ট্স?



ম?�0 �র পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���র ��*কে রাষ্ট্  সম্মান জানাতে বড্ড দেরি �� জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্য় 
র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্� সর �র উপাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠90ݕক্ত  �জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ই 
 কে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ছ,  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্"গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ব� অবস্থায় কেন্দ্র, রাজ্য, এই সরকার, ওই সরকার, আই এফ এ, এ আই এফ এফ কেউ কি সম্মান জান�য় দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n ন্দ্র, 
র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্�,  এই সর �র,  ওই সর �র, 
আই এফ এ, এ আই এফ এফ দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n উ 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���  সম্মান জানাতে বড্ড দেরি �� জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্য়কে রাষ্ট্ছ? �� জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্���য়গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। 

আমর� অমল দতর গুণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעरম0গ্ধর� র�কে রাষ্ট্� 
ফ0 *কে রাষ্ট্স উগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ঠ ��*র প্রগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� এই অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���বচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদকে রাষ্ট্খ। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননকে রাষ্ট্ব দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদখ0�,  এই 
অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���বচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�কে রাষ্ট্রও অমল দতর গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ছ0ই র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ�য় 
আকে রাষ্ট্স ��। সর �র ��*কে রাষ্ট্  সকে রাষ্ট্ব��চ 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n �� সম্মান জানাতে বড্ড দেরি �� গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���দকে রাষ্ট্� পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����র�? দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� 
পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰���0ۈরস্ক�র ��ই দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n�� ? গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু এই অমল 
দত গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���  দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� ��কে রাষ্ট্মর উপাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠90ݕক্ত? �� 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� �� ��। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�কে রাষ্ট্র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ�র 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nGকে রাষ্ট্ ও উপাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���কে রাষ্ট্র। 

দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল� বল0� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��? 
পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����ণ্ডব এবI দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n Jরবকে রাষ্ট্দর অস্ত্রগুর। 
অজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্0 ��,  ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন"ম,  দ0কে রাষ্ট্র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ��ধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।�,  এ*র� স কে রাষ্ট্লই 
��*র ছ�ত। এ*র� স কে রাষ্ট্লই মহ�ব"র। 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু বল0� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��,  হগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���স্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে। কিন্তু এই মালা, গান স্যালুট, নামকরণে অমল দত্তর আর কি কিছুই যায় আসে?�����������������Ș�������file:///C:/Program%20Files/OpenOffice.org%203/Basis/share/basic;file:///C:/Documents%20��পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰���0ۈকে রাষ্ট্রর 
র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���রব�কে রাষ্ট্রর সন্তানদের মহাবীর�ললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, �����������鿨ݒ俨ൡ	�ൡൡ��������������H�������getNumberFormatSettings��t�on���P���긠Ԇ����m/금Ԇ규Ԇ귈Ԇฤ՞狘ൢ믬ൡ瓜ൡ瓄ൡㅜ=ㅜ=��쯐ൢā���H���瀰Ԇ����C��কে রাষ্ট্দর মহ�ব"র

ব���কে রাষ্ট্��য়  " এম�  ? গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����ত্ব আকে রাষ্ট্ছ? 
��*র� র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰���0ۈত,  ক্ষগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���তয়,  বIশ 
পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���রম্পর�য় ব"র। 

সগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����� �কে রাষ্ট্রর মহ�গুর হকে রাষ্ট্ল,  দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� 
র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���রব�কে রাষ্ট্রর ব�ইকে রাষ্ট্রর ম��0ষকে রাষ্ট্দর 
মহ�ব"র অস্ত্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���শক্ষ� গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���দকে রাষ্ট্��। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� ��  কে রাষ্ট্র�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। বরI 
আগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���দব�স" এ লব�,  স0�পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰���0ۈত  ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�কে রাষ্ট্  
দ�র দ�র  কে রাষ্ট্র ��গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���Sকে রাষ্ট্য় গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���দকে রাষ্ট্য়কে রাষ্ট্ছ�। 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�কে রাষ্ট্র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ�র এ  দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nছকে রাষ্ট্ল গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছল 
অশ্বত্থামা। তাঁকে তিনি অর্জুনের সমকক্ষ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পারেননি। আরও একটা ভয়ঙ্কর অমিলের উদাহরণ দেওয়া যাক। পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, দ্রোণ ছিলেন রাজাদের ধামাধরা। অন্যায় করছে জেনেও দুর্যোধনের পাশে ছিলেন। কিন্তু অমল �ম�। ��*কে রাষ্ট্  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� অজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্0 �কে রাষ্ট্�র 
সম ক্ষ  কে রাষ্ট্র �কে রাষ্ট্S �0 লকে রাষ্ট্� 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙কে রাষ্ট্য়গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল�। পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����কে রাষ্ট্র�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। আরও 
এ ট� ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননয়ঙ্কর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���মকে রাষ্ট্লর উদ�হরণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদওয়� র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� । পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर� শ্রদ্ধার্� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nরকে রাষ্ট্খই বলগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছ, 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল� র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্�কে রাষ্ট্দর ধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।�ম�ধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।র�। 
অ���য়  রকে রাষ্ট্ছ দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্কে রাষ্ট্�ও দ0কে রাষ্ট্র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ��ধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।কে রাষ্ট্�র 
পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����কে রাষ্ট্শ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল�। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু অমল দত 
 �উকে রাষ্ট্   খ�ও দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nরয়��  কে রাষ্ট্র�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। 
��ই  ���কে রাষ্ট্দর স0�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্কে রাষ্ট্র  খ�ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� 
G�কে রাষ্ট্ �গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। বরI দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nর্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ  কে রাষ্ট্য় জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n �চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙 
 ���কে রাষ্ট্দর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���প্রয়, দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nসই ��গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ল �য়  



স�মকে রাষ্ট্�র স�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���রকে রাষ্ট্�ই G� কে রাষ্ট্ব ��*র ��ম। 

এখ�কে রাষ্ট্�ই দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�কে রাষ্ট্র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ�র সকে রাষ্ট্W অমল 
দতর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���মল। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� শুধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।0 র�জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���রব�কে রাষ্ট্র 
ম�কে রাষ্ট্� বS ক্লাবে কোচিং করাননি। ছোট ক্লাবে গিয়েও দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। শুধু বড় বড় প্লেয়ারদের নিয়ে টিম গড়েননি। অসংখ�কে রাষ্ট্ব দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n �গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙I  র��গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nছ�ট ক্লাবে কোচিং করাননি। ছোট ক্লাবে গিয়েও দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। শুধু বড় বড় প্লেয়ারদের নিয়ে টিম গড়েননি। অসংখ�কে রাষ্ট্ব গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্য়ও দ�পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���কে রাষ্ট্টর সকে রাষ্ট্W 
 �জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্  কে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ছ�। শুধান। নিমতলায় তাঁর সম্মানে গর্জে উঠল পুলিশ বাহিনির বন্দুক। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাঁর নামে রাস্তা হবে, স্টেডিয়াম হবে।0 বS বS 
দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nZয়�রকে রাষ্ট্দর গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্য় গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���টম �কে রাষ্ট্S�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। 
অসIখ� এ লব�,   ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर� ��*র প্রগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���শক্ষকে রাষ্ট্ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर 
মহ�ব"র হকে রাষ্ট্য় উকে রাষ্ট্ঠকে রাষ্ট্ছ�। ��*র দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n ��ও 
অশ্বত্থামা। তাঁকে তিনি অর্জুনের সমকক্ষ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পারেননি। আরও একটা ভয়ঙ্কর অমিলের উদাহরণ দেওয়া যাক। পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, দ্রোণ ছিলেন রাজাদের ধামাধরা। অন্যায় করছে জেনেও দুর্যোধনের পাশে ছিলেন। কিন্তু অমল �ম�, ম�কে রাষ্ট্� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nপাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���য়�কে রাষ্ট্রর দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nZয়�র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছল 
��। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���টকে রাষ্ট্মর সকে রাষ্ট্W খ�পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ��� খ�কে রাষ্ট্ব �� বকে রাষ্ট্ল, 
ব��কে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ট�-ব�ইচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙0 Iকে রাষ্ট্ ও ‘চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�ই ��’  বকে রাষ্ট্ল 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���দকে রাষ্ট্য়গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল�। 

দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ� চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�ইকে রাষ্ট্�� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nর্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕ দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n ��ও ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন�কে রাষ্ট্ব 
র্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠90ݕকে রাষ্ট্দ্ধার্ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্�কে রাষ্ট্�। ��ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����,  চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙ক্রব��হ 
�কে রাষ্ট্S অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননম�0�কে রাষ্ট্  হ���  কে রাষ্ট্রগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল�। 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু অমল দত এম� চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙ক্রব��হ 
�Sকে রাষ্ট্�� ��। স�র� ম��চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙 জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্0কে রাষ্ট্S দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ল 
ব�*চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�ব। দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n ��ও র কে রাষ্ট্ম এ ট� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ল 
 রকে রাষ্ট্� পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����রকে রাষ্ট্লই  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্র দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��কে রাষ্ট্লর 
স�মকে রাষ্ট্� পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ����*গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙ল �0 কে রাষ্ট্ল দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদব, এম� দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n �চার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙 

গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���ছকে রাষ্ট্ল� ��। 7�য়মন্ড গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���সকে রাষ্ট্6ম 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্য় ৪  দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n��ল খ�ওয়�র পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���কে রাষ্ট্রও 
আক্রমণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעर�ত্ম  ফ0 টবল ছ�কে রাষ্ট্S�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����। 
স0নর ফ0 টবলকে রাষ্ট্  ছ�কে রাষ্ট্S�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����।

��ই স�ফকে রাষ্ট্ল�র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���বচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙�কে রাষ্ট্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� 
অকে রাষ্ট্�কে রাষ্ট্ র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���ছকে রাষ্ট্�,  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি��� ন্তু জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্�গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���প্রয়��য় 
সব�র ওপাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����n:ٱरּטरעररर醙र聠9ݕo횬ဂ뫰ۈ���কে রাষ্ট্র। জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্���র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���প্রয়,  ��ই 
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����  ���কে রাষ্ট্দর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���প্রয়। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� 
অ��কে রাষ্ট্দর দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nGকে রাষ্ট্  এগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����কে রাষ্ট্য়,  ��ই সব�ই 
��*কে রাষ্ট্  দ্রোণাচার্য পাননি������ꌰь塀ൢ�䆠ٹ������र����nদগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���রকে রাষ্ট্� ব0কে রাষ্ট্bকে রাষ্ট্ছ। ��ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি����গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি���� 
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   র�জন্যতম সেরা 
ওয়!গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunত

   স�গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun"ত�

   বে#ল� 

   গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ��ন্যতম সেরা 
ওয়�দন্যতম সেরা 
ওয়

   ভ্রমণ

  বেজল�

  বে'শাল ফিচা�ল গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun)চার����8�������র

আরও ন্যতম সেরা 
ওয়�ন্যতম সেরা 
ওয়� আ�ষার অন্যত�ণ!� 
গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�ভাষার অ��।

স� গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�ষার অন্যতয়ের থেকে এগিয়ে) ��� টাইমস (সম�টাইমস (সম�� #�র, 
গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ��.ষার অন্যতণ। প্রগিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunতম0"1 য়ের থেকে এগিয়ে) ��ত�র 
আ�য়ের থেকে এগিয়ে) ��2টাইমস (সম। ��লয়ের থেকে এগিয়ে) ���র ���য়ের থেকে এগিয়ে) ��জ 
যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� ���য়ের থেকে এগিয়ে) ���,  ত� আজয়ের থেকে এগিয়ে) ���ই 
�য়ের থেকে এগিয়ে) ��4 গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunন্যতম সেরা 
ওয়ন্যতম সেরা 
ওয়। ��গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�র� ��ল যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� 
জ�ন্যতম সেরা 
ওয়য়ের থেকে এগিয়ে) ���ন্যতম সেরা 
ওয়,  আ�গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunন্যতম সেরা 
ওয় আজয়ের থেকে এগিয়ে) ���ই 
বেজয়ের থেকে এগিয়ে) ��ন্যতম সেরা 
ওয় গিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sunন্যতম সেরা 
ওয়ন্যতম সেরা 
ওয়। সময়ের থেকে এগিয়ে) ���র বে�য়ের থেকে এগিয়ে) ��� 
এগিয়ে) ��ɴ뿨ɴ絨ඈ`�����&�com.sun�য়ের থেকে এগিয়ে) ��� ���0 ন্যতম সেরা 
ওয়।।
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