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বোকা মনে হয়! X!comজল বোকা মনে হয়! X!com তDত্বও
ম কেত? মুকুললরা কেউ নন। দ কেত? মুকুল !কেত? মুকুল ই 7লকেত? মুকুলব । সমস4 ট
হকেত? মুকুলব অ 4 জ য়র য়।

প য় সব ব্লকেত? মুকুল ই অকেত? মুকুল
দব6ব
তDণমH দল দরড় জম কেত? মুকুলব ম ল দ দবকেত? মুকুলরা কেউ নন।।
ত0
আদ
দবকেত? মুকুলজদপ ব ম
ব
দবকেত? মুকুলজদপ স তট ম রা কেউ নন। ত্ম আ রা কেউ নন।
8 রা কেউ নন।ণ
রা কেউ নন।কেত? মুকুলব।
ব্লকেত? মুকুল
ব্লকেত? মুকুল
বোকা মনে হয়! X!comসই
দবত !, বোকা মনে হয়! X!comসই দবকেত? মুকুলরা কেউ নন। 8 র কেত? মুকুলব স ম ল
বোকা মনে হয়! X!com ওয় 3 কেত? মুকুলব, বোকা মনে হয়! X!comসট ই বড় 74 কেত? মুকুললঞ।
প প দ , ম লকেত? মুকুল এ ব রা কেউ নন। বোকা মনে হয়! X!com ওয়
হকেত? মুকুলল স রা কেউ নন। – রা কেউ নন। রা কেউ নন। ত সট হ ত
বোকা মনে হয়! X!com'কেত? মুকুল বোকা মনে হয়! X!comবদরা কেউ নন।কেত? মুকুলয় 3 কেত? মুকুলব। এই দ কেত? মুকুলয় আরা কেউ নন।
উBব 74 রা কেউ নন। ই 3 কেত? মুকুলব । এম দ
দসদবআই আরা কেউ নন।ও দঝদমকেত? মুকুলয় 3 কেত? মুকুলব। আরা কেউ নন।
দসদবআই ত কেত? মুকুলম ' কেত? মুকুলল বোকা মনে হয়! X!comর কেত? মুকুলটরা কেউ নন।
ব কেত? মুকুলK দবকেত? মুকুলজদপ–রা কেউ নন। দবকেত? মুকুল ষ সদব8 ও
হকেত? মুকুলব । সবদ (ই ম ল দ কেত? মুকুলজও
জ কেত? মুকুল । দবকেত? মুকুলজদপরা কেউ নন। বোকা মনে হয়! X!com ন য় বোকা মনে হয়! X!com তDত্বও
জ কেত? মুকুল । ত সকেত? মুকুলত্বও ম কেত? মুকুললরা কেউ নন। স মকেত? মুকুল
আপ তত বোকা মনে হয়! X!com ও দব ল্প বোকা মনে হয়! X!com ই।

অদমত হকেত? মুকুল রা কেউ নন।ও ম লকেত? মুকুল দ কেত? মুকুলত হকেত? মুকুলব। ত হকেত? মুকুলল এই বোকা মনে হয়! X!com8# য়
বোকা মনে হয়! X!com ? আসকেত? মুকুলল,
আর ম বোকা মনে হয়! X!com ষণ
রা কেউ নন।কেত? মুকুলল 7ম ' কেত? মুকুলব
। কেত? মুকুললরা কেউ নন। ম! কেত? মুকুল রা কেউ নন।
কেত? মুকুল( দবরপ
পদতদOয় ও হকেত? মুকুলত প কেত? মুকুলরা কেউ নন।। ত ই এ ট জল ম প রা কেউ নন। বোকা মনে হয়! X!com7ষ।
রকেত? মুকুলজরা কেউ নন। দ কেত? মুকুলরা কেউ নন। ম 3 ই
বোকা মনে হয়! X!comহ , দটদররা কেউ নন। দবকেত? মুকুলQষণ 3 ই বোকা মনে হয়! X!comহ , ম ল দবকেত? মুকুলজদপ–বোকা মনে হয়! X!comত 3 কেত? মুকুল% । আরা কেউ নন। এরা কেউ নন। জ 4
3 3 সবজ স কেত? মুকুল ত ল কেত? মুকুলর, ত আজ য়, অকেত? মুকুল
আকেত? মুকুলরই বোকা মনে হয়! X!com ওয় হকেত? মুকুলয় বোকা মনে হয়! X!comরকেত? মুকুল(।

পাহ হাড়ি  ড়ি মানু মানুষের ঘৃ নষের ঘৃণা আমরা  র ঘণা আমরা বুঝেও বুঝছি  আমানুষের ঘৃর বষের ঘৃণা আমরা  ও ব ড়ি মানু ন
শ খর ব গচী bt0

মানুষের ঘৃ ষের ঘৃণা আমরা  মানুষের ঘৃ ষের ঘৃণা আমরা  ই সমানুষের ঘৃস টা মাথাচাড়া দিয়ে ও মানুষের ঘৃ থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ চী bt0 ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা " ওষের ঘৃণা আমরা #। আমানুষের ঘৃর ধ মানুষের ঘৃ চী bt0 পাহ ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা " তখনক র
মানুষের ঘৃষের ঘৃণা আমরা ত স মানুষের ঘৃ ল শ!ও" র শচী bt0ষ কড়ি মানুর। ড়ি মানুকন সমানুষের ঘৃ ধ ষের ঘৃণা আমরা নর শচী bt0ষ কড়ি মানুর ন। ত ই
সমানুষের ঘৃস টা মাথাচাড়া দিয়ে ও ড়ি মানুক ড়ি মানু!ন ক ষের ঘৃণা আমরা পাহ*ষের ঘৃণা আমরা টা মাথাচাড়া দিয়ে ওর তল " থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ষের ঘৃণা আমরা ক। আব র মানুষের ঘৃ থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ চী bt0
ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা " ওষের ঘৃণা আমরা #।
শতমানুষের ঘৃনই একটা মাথাচাড়া দিয়ে ও সমানুষের ঘৃস র ন মানুষের ঘৃ শগ খ* ল ন। আমানুষের ঘৃর গ ষের ঘৃণা আমরা "র শ- ষের ঘৃণা আমরা র ! ড়ি মানুব কড়ি মানুর,
পাহ হাড়ি  আমানুষের ঘৃ ষের ঘৃণা আমরা !র অড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা 0! অঙ। ড়ি মানুকন পাহ হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা  র মানুষের ঘৃ ন ড়ি মানুক আমানুষের ঘৃ ষের ঘৃণা আমরা !র সড়ি মানুত ই
ড়ি মানুব2 স কষের ঘৃণা আমরা র? আমানুষের ঘৃ ষের ঘৃণা আমরা !র ড়ি মানুক আপাহন-ন বষের ঘৃণা আমরা ল মানুষের ঘৃষের ঘৃণা আমরা ন কষের ঘৃণা আমরা র? মানুষের ঘৃখ মানুষের ঘৃ4 যতব রই
পাহ হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা  য ন, ড়ি মানুকন পাহ হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা  র মানুষের ঘৃ নষের ঘৃণা আমরা  র মানুষের ঘৃষের ঘৃণা আমরা ন ক আষের ঘৃণা আমরা  , ত পাহরড়ি মানুনব* চী bt0ষের ঘৃণা আমরা নই স্পষ
হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা " শগষের ঘৃণা আমরা  । এখ ষের ঘৃণা আমরা ন র -ন ড়ি মানুতর আষের ঘৃণা আমরা ল চী bt0ন টা মাথাচাড়া দিয়ে ও নষের ঘৃণা আমরা ত চী bt0 ইড়ি মানু ন। গত কষের ঘৃণা আমরা "ক ব ষের ঘৃণা আমরা র
ভ রষের ঘৃণা আমরা ত অষের ঘৃণা আমরা নক শ টা মাথাচাড়া দিয়ে ও শ টা মাথাচাড়া দিয়ে ও র - হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  । শধ শধ ড়ি মানুনশ" শকন র - হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা ত
তষের ঘৃণা আমরা ল শ!"ড়ি মানুন। আল ! র ষের ঘৃণা আমরা - র ! ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা ত আষের ঘৃণা আমরা ; লন করষের ঘৃণা আমরা ত হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  । ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা নর পাহর

ড়ি মানু!ন শসই আষের ঘৃণা আমরা ; লন চী bt0ষের ঘৃণা আমরা লষের ঘৃণা আমরা  । শসই
আষের ঘৃণা আমরা ; লন শয খব ড়ি মানু<ড়ি মানু=" হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  ,
এমানুষের ঘৃনও ন"। অষের ঘৃণা আমরা নক শ>ষের ঘৃণা আমরা ?ই ড়ি মানুহাড়ি @স র
আশ" ড়ি মানুনষের ঘৃণা আমরা ত হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  । সরক র ক য*ত
ত ষের ঘৃণা আমরা কই মানুষের ঘৃ ন ত ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  । শ!খ শগষের ঘৃণা আমরা  ,
যB র
র ষের ঘৃণা আমরা - র
! ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা ত ল ই
কষের ঘৃণা আমরা রষের ঘৃণা আমরা  ন, পাহষের ঘৃণা আমরা র তB র ই শসই র ষের ঘৃণা আমরা - র
মানুষের ঘৃখ মানুষের ঘৃ4 হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  ন।
খণ নতন
র - হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা ল শসখ নক র মানুষের ঘৃখ মানুষের ঘৃ4
হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ড়ি মানু ষের ঘৃণা আমরা লন ড়ি মানু ব শস ষের ঘৃণা আমরা রন। শতষের ঘৃণা আমরা লঙ ন
আল ! র - হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা ল শসখ নক র
মানুষের ঘৃখ মানুষের ঘৃ4
চী bt0নষের ঘৃণা আমরা  খর।
এভ ষের ঘৃণা আমরা বই
উত্তর খণ, ড়ি মানুত্ত গ এষের ঘৃণা আমরা কর পাহর এক
র - হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  । ত রও আষের ঘৃণা আমরা গ স কড়ি মানুত
শপাহষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা 
খণ, শগ " ।
এইসব ! ড়ি মানুবর শথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধষের ঘৃণা আমরা ক অষের ঘৃণা আমরা নক পাহরষের ঘৃণা আমরা ন
! ড়ি মানুব হাড়ি ল শগ খ* ল ন। স ধ নত র পাহর
শথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধষের ঘৃণা আমরা কই এই ! ড়ি মানুব উষের ঘৃণা আমরা # আস ।
এমানুষের ঘৃনক পাহG
ব ষের ঘৃণা আমরা ররও আষের ঘৃণা আমরা গ
স@সষের ঘৃণা আমরা ! আন; পাহ #ক এই ! ড়ি মানুব
তষের ঘৃণা আমরা লড়ি মানু ষের ঘৃণা আমরা লন। ড়ি মানুবধ নসভ " রতনল ল
H হ্মণা আমরা বুঝেও বুঝছি 
এই
! ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা ত
শস J র
হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "ড়ি মানু ষের ঘৃণা আমরা লন। আষের ঘৃণা আমরা টা মাথাচাড়া দিয়ে ওর ! ষের ঘৃণা আমরা ক উত্ত ল

হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা " উষের ঘৃণা আমরা #ড়ি মানু ল পাহ হাড়ি  । আল !
শগ খ* ল ষের ঘৃণা আমরা নর
! ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা ত
সব স
ড়ি মানুঘড়ি মানুস@ষের ঘৃণা আমরা !র আষের ঘৃণা আমরা ; লন স র শ!ষের ঘৃণা আমরা  র
ড়ি মানু ষের ঘৃণা আমরা র ন ষের ঘৃণা আমরা মানুষের ঘৃ উষের ঘৃণা আমরা # এষের ঘৃণা আমরা সড়ি মানু ল। ড়ি মানুবমানুষের ঘৃল
গুL@র হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা ল এই ! ড়ি মানুব করষের ঘৃণা আমরা  ন,
এমানুষের ঘৃন ন"। ! ড়ি মানুবটা মাথাচাড়া দিয়ে ও অষের ঘৃণা আমরা নক পাহরষের ঘৃণা আমরা ন ।
শসই পাহরষের ঘৃণা আমরা ন ! ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা ত মানুষের ঘৃ ন ত ন ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা "
এষের ঘৃণা আমরা কর পাহর এক র - হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা " শগল।
শসখ ষের ঘৃণা আমরা ন পাহ হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা  র মানুষের ঘৃ নষের ঘৃণা আমরা  র একটা মাথাচাড়া দিয়ে ও
শ> ভ থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ক
স ভ ড়ি মানুবক। ভ ,
স@সড়ি মানুত এষের ঘৃণা আমরা কব ষের ঘৃণা আমরা রই আল ! । ব @ল র
-ন- বষের ঘৃণা আমরা নর সষের ঘৃণা আমরা ঙ তB ষের ঘৃণা আমরা !র সম্পক*
কতটা মাথাচাড়া দিয়ে ওক?
তB র
শমানুষের ঘৃ হাড়ি নব গ ন–
ইস্টষের ঘৃণা আমরা বঙষের ঘৃণা আমরা লর শখB - র ষের ঘৃণা আমরা খন? পাহLড়ি মানুল"
ব শমানুষের ঘৃড়ি মানু!ন পাহষের ঘৃণা আমরা র ক হাড়ি ল, ত ড়ি মানুনষের ঘৃণা আমরা "
তB ষের ঘৃণা আমরা !র মানুষের ঘৃ থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ব থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ আষের ঘৃণা আমরা  ? তB র ব @ল
ড়ি মানুসষের ঘৃণা আমরা নমানুষের ঘৃ –ন টা মাথাচাড়া দিয়ে ওক শ!ষের ঘৃণা আমরা খন? তB র ব @ল
স ড়ি মানুহাড়ি ত পাহষের ঘৃণা আমরা  ন? ত হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা ল ব @ল র সষের ঘৃণা আমরা ঙ
তB ষের ঘৃণা আমরা !র আড়ি মানুQক শয গটা মাথাচাড়া দিয়ে ও শক থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ "?
শ- র কষের ঘৃণা আমরা র এই আড়ি মানুQক শয গ Rতড়ি মানুর
কর য "? এত ড়ি মানুক যখন Rবপাহর ত,
তখন শ- র কষের ঘৃণা আমরা র ধষের ঘৃণা আমরা র র খ র শক নও
যড়ি মানুT আষের ঘৃণা আমরা  ড়ি মানুক?

হাড়ি B , ! ড়ি মানু-*ড়ি মানুল@ আমানুষের ঘৃর ভ লব ড়ি মানুস। গরমানুষের ঘৃ
হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা লই ব ঙালির মন ছুটে চলে দার্জিলিংয়ে। সে তো আমরা স ড়ি মানুলর মানুষের ঘৃন
ষের ঘৃণা আমরা টা মাথাচাড়া দিয়ে ও চী bt0ষের ঘৃণা আমরা ল
! ড়ি মানু-*ড়ি মানুল@ষের ঘৃণা আমরা "।
শস শত
আমানুষের ঘৃর
ড়ি মানুসড়ি মানুকষের ঘৃণা আমরা মানুষের ঘৃও য ই। গ @টা মাথাচাড়া দিয়ে ওক, শপাহড়ি মানুল@,
ন মানুষের ঘৃড়ি মানুচী bt0, র ব @ল , ন থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধল , ঙ য ই।
পাহয*টা মাথাচাড়া দিয়ে ওক ড়ি মানুহাড়ি ষের ঘৃণা আমরা সষের ঘৃণা আমরা ব শক নও সমানুষের ঘৃস শত
হাড়ি " ন । শযমানুষের ঘৃন গ @টা মাথাচাড়া দিয়ে ওক য ড়ি মানু0,
শতমানুষের ঘৃনই ন হাড়ি " ! ড়ি মানু-*ড়ি মানুল@ য ব। যড়ি মানু!
র ষের ঘৃণা আমরা - র র -ষের ঘৃণা আমরা সর কথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ই ভ ষের ঘৃণা আমরা বন,
ত হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা লও ল ভ। পাহ হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা  র শপাহ ষের ঘৃণা আমরা ন
আমানুষের ঘৃ ষের ঘৃণা আমরা !র যত খরচী bt0, ততটা মাথাচাড়া দিয়ে ও ড়ি মানুক র -স
উষের ঘৃণা আমরা # আষের ঘৃণা আমরা স? ত হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা ল শ- র কষের ঘৃণা আমরা র ধষের ঘৃণা আমরা র
শরষের ঘৃণা আমরা খ ল ভটা মাথাচাড়া দিয়ে ও ই ব ক ? হাড়ি B , আ"তষের ঘৃণা আমরা ন
শ টা মাথাচাড়া দিয়ে ও। হাড়ি "ত আল ! র - হাড়ি ও" র
উপাহষের ঘৃণা আমরা য গ ন"। শস শত ক ড়ি মানুলম্পঙালির মন ছুটে চলে দার্জিলিংয়ে। সে তো আমরা সও
একটা মাথাচাড়া দিয়ে ও ই ড়ি মানুবধ নসভ । শসই একটা মাথাচাড়া দিয়ে ও
ড়ি মানুবধ নসভ ড়ি মানুনষের ঘৃণা আমরা " আল ! শ-ল হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা "
শগল। কই, তখন শত =শ্ন উ#ল ন !
সতর @, আ"তনটা মাথাচাড়া দিয়ে ও খব একটা মাথাচাড়া দিয়ে ও ব

ফ ক্টর ন", আসল কথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ হাড়ি ল
র -নৈতিক সদিচ্ছা আছে কিনা। যে যনড়ি মানুতক সড়ি মানু!0 আষের ঘৃণা আমরা  ড়ি মানুকন । শয
যখন ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা র ধ শথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধষের ঘৃণা আমরা কষের ঘৃণা আমরা  , শসই আল !
র ষের ঘৃণা আমরা - র উস ড়ি মানুনষের ঘৃণা আমরা ত স " ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  ।
পাহ ষের ঘৃণা আমরা  থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ক র কথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা "ষের ঘৃণা আমরা  । ব ষের ঘৃণা আমরা মানুষের ঘৃর
একসমানুষের ঘৃ" ! ড়ি মানুব তষের ঘৃণা আমরা লড়ি মানু ল। ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা র ধ
থাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধ ক র সমানুষের ঘৃ" তণা আমরা বুঝেও বুঝছি মানুষের ঘৃ[লও গুL@ষের ঘৃণা আমরা "র সষের ঘৃণা আমরা ঙ
ব রব র ড়ি মানুমানুষের ঘৃড়ি মানুটা মাথাচাড়া দিয়ে ও@ কষের ঘৃণা আমরা রষের ঘৃণা আমরা  , ড়ি মানু-ড়ি মানুটা মাথাচাড়া দিয়ে ওএ শত
শগ খ* ল ন ব্দটা মাথাচাড়া দিয়ে ও শরষের ঘৃণা আমরা খষের ঘৃণা আমরা  । ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা -ড়ি মানুপাহ
শত আল ! র ষের ঘৃণা আমরা - র আ2 স ড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা "ই
পাহরপাহর !ব র শসখ ন শথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধষের ঘৃণা আমরা ক ড়ি মানুনষের ঘৃণা আমরা -ষের ঘৃণা আমরা !র
এমানুষের ঘৃ ড়ি মানুপাহ– শক ড়ি মানু-ড়ি মানুতষের ঘৃণা আমরা " আনল।
অত ষের ঘৃণা আমরা ত ক@ষের ঘৃণা আমরা ]সও ত ই কষের ঘৃণা আমরা রষের ঘৃণা আমরা  ।
একব র শভষের ঘৃণা আমরা ব শ!খন শত , সমানুষের ঘৃতষের ঘৃণা আমরা লর
এই !লগুষের ঘৃণা আমরা ল ষের ঘৃণা আমরা ক পাহ হাড়ি  ষের ঘৃণা আমরা  র মানুষের ঘৃ ন
শকন ড়ি মানুব2 স করষের ঘৃণা আমরা ব? হাড়ি B , ত র শথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা ধষের ঘৃণা আমরা ক
ওষের ঘৃণা আমরা !র আল ! র - অষের ঘৃণা আমরা নক ভ ল।
অ-*ন মানুষের ঘৃন ব ব বল ল মানুষের ঘৃ র ড়ি মানুন যড়ি মানু!
মানুষের ঘৃখ মানুষের ঘৃ4 হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা ত পাহ ষের ঘৃণা আমরা রন, ত হাড়ি ষের ঘৃণা আমরা ল ড়ি মানুবমানুষের ঘৃল
গুL@ও পাহ ষের ঘৃণা আমরা রন। ত ই ‘ অড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা 0!
অঙ’
এই
আড়ি মানু!ষের ঘৃণা আমরা খ ত
শ ষের ঘৃণা আমরা 
ত ড়ি মানুধক ব ষের ঘৃণা আমরা রর পাহরষের ঘৃণা আমরা ন ! ড়ি মানুবষের ঘৃণা আমরা ত
এব র স " ড়ি মানু!ন। ওষের ঘৃণা আমরা !র আল !
র ষের ঘৃণা আমরা - র স কড়ি মানুত শ!ও" শহাড়ি  ক।

বিম মল গুরুং বলছি 

লবিম

প হাড ড়ের  র গোপন ডেরা  পন গোপন ডেরা  র গোপন ডেরা  ড়ের  হুঙ্কার ছেড়েই চলেছেন বিমল গু র গোপন ডেরা  ড়ের  ই চড়ের লড়ের  ন বিম মল
গুরুং বলছি  । ধর য , বিম বিমন বিম নয় ম ড়ের 
বিম!ড়ের  চ ন।
বিমচবিম" বিমলখড়ের  চ ন। $ বিমলখড়ের  ন গোপন ডেরা %ই বিমচবিম"ড়ের  । উড়ের " এল
গোপন ডেরা  ঙল ট ইমড়ের %। বিম মড়ের লর য় ড়ের ন গোপন ডেরা %ই বিমচবিম"ই বিমলখড়ের লন
সরপ গোপন ডেরা  স ম$।।
বিম নয়ভাই,
হ ই,
হাড-. , এখনও গোপন ডেরা  ম ড়ের 
বিম । ম ড়ের 0 ম ড়ের 0ই
বিম । হুঙ্কার ছেড়েই চলেছেন বিমল গু র
বিমভাই,
হবিম ও
ও নয়।
গোপন ডেরা  ট ভাই,
হ ইড়ের য়র প্রবিম
পর মর।

ভাই,
হ ই ড়ের লই
আবিমম বিমভাই,
হবিম ও
বিম!চ
। এট
হুঙ্কার ছেড়েই চলেছেন বিমল গু রও নয়।
!!র

ইবিম হাড ড়ের %র $ বিমনমম পবিমরণবিম । ম %
বিম ড়ের ন আড়ের  ও আবিমম প হাড ড়ের  র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  র
মড়ের  ঘ8ড়ের র গোপন ডেরা 
ম। আজার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  প8বিমলর
আম ড়ের  খ8-ড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  গোপন ডেরা  ড়ের ।চ এ প হাড
গোপন ডেরা  ড়ের  ও প হাড প বিমলড়ের য় গোপন ডেরা  বিমচ
।
প্রবিম ড়ের  র$ র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ . বিম%বিম ড়ের ম বিম ড়ের য়ও
বিমনস র গোপন ডেরা নই। গোপন ডেরা %খ ড়ের নও ধ ওয় রড়ের 
ল র প8বিমলর। ন ন বিম! গোপন ডেরা  ড়ের 
চপ
ড়ের ।চ ল8 আউট গোপন ডেরা ন বিমটর
জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমর ড়ের রড়ের  ।
$ জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমন, এ র হাডয়
গোপন ডেরা !ড়ের রর ইড়ের রই প ল ড়ের  হাডড়ের  ।
আম র এই অ স্থা দেখে ত গোপন ডেরা !ড়ের খ গোপন ডেরা  ম র
বিমনশ্চয় খ8 আনন্দ হাডড়ের চ। ভাই,
হ ,
এ র প হাড ড়ের  র র র
ড়ের  গোপন ডেরা  ম র
হাড ড়ের  । গোপন ডেরা  ম র
ড়ের  ই প হাড

উ"ড়ের  – %ড়ের  । এই ধ রন এখনই
মন গোপন ডেরা  ড়ের  ম8ড়ের  গোপন ডেরা ?ড়ের ল ন8। 8 বিমম
গোপন ডেরা জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ড়ের ন গোপন ডেরা রড়ের খ , 8 বিমম গোপন ডেরা  উ নও। 8 বিমম
হাড ড়ের  র প8 8 ল ম ত। গোপন ডেরা  ম ড়ের 
বিম!বিমন গুরুং বলছি ত্ব গোপন ডেরা !ওয় হাডড়ের  , য বিম!ন
গোপন ডেরা  ম ড়ের 
!র র।
রপর
গোপন ডেরা  ম ড়ের  ও এ প হাড
গোপন ডেরা  ড়ের 
ও
প হাড ড়ের  ল8 বিম ড়ের য় গোপন ডেরা  ড়ের  হাডড়ের  । $
জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমন,
র গোপন ডেরা  ড়ের  ও হাডয় ভাই,
হয়ঙ্কার ছেড়েই চলেছেন বিমল গুর
পবিমরণবিম হাডড়ের  । জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ঙলমহাডড়ের ল র গোপন ডেরা যন
হাডড়ের য়বিম ল! %ময় গোপন ডেরা  ড়ের ম ড়ের  ন ।

র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ .প টও !ল য়। এ বিম!ন %8 %
বিমঘবিম% ড়ের য়র
য় চল প হাড ।
র
!ড়ের র আড়ের  , আম র র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ত্ব শুরুং বলছি ।
%র %বিমর
বিম ড়ের E হাড
ড়ের রবিম ল ম।
জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ন ম, বিমঘবিম% % ড়ের হাড
প হাড ড়ের 
ড়ের ল বিম" এ %ময় ঘ8ড়ের র !- ড়ের  ।
ই বিমঘবিম% % ড়ের হাড ড়ের 
প হাড
ড়ের রবিম ল ম।
খ8
গোপন ডেরা য
আনন্দ
গোপন ডেরা পড়ের য়বিম ল ম,
নয়। বিম ন বিমনড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ র
% G জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ . অক8ন্ন র খড়ের  ই এমনট
রড়ের  হাডড়ের য়বিম ল।

8 বিমম ভাই,
হ ড়ের  , আম র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  য় ট 8 বিমম
!খল
ড়ের রড়ের  । গোপন ডেরা  ম ড়ের 
গোপন ডেরা %ট ই
গোপন ডেরা  0 ড়ের ন হাডড়ের ।চ র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ . লড়ের  , আমর
গোপন ডেরা  ম র %ড়ের ঙ আবিম । 8 বিমম গোপন ডেরা ম চ য়
8 বিমম প8বিমলড়ের %র
ভাই,
হ ঙন ধর ও।
গোপন ডেরা ঘর ড়ের ট ড়ের প এ –!8 ড়ের ট বিমমবিমট
ড়ের র
গোপন ডেরা ভাই,
হড়ের  বিমনড়ের ল, প হাড ড়ের  র ম ন8 ষ গোপন ডেরা  ম র
%ড়ের ঙই আড়ের  । গোপন ডেরা ভাই,
হড়ের  বিমনড়ের ল, 8 বিমম
হাডয় র ড়ের হাডনর হাডড়ের য়ই গোপন ডেরা  ড়ের ল।
লর
জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ গুড়ের ল বিম!বিম!মবিমণর ভাই,
হড়ের য়ই অবিমস্থা দেখে তর।
- ড়ের  ! বিমরর
বিমLবিমটরন
চলড়ের  ।
বিম!বিম!মবিমণ গোপন ডেরা রড়ের  য য়, এমন গোপন ডেরা  নও
ই
র বিমলখড়ের 
ন । বিমলড়ের খ
চড়ের লড়ের  , 8 বিমমই ন বিম প হাড ড়ের  র ন 8 ন
গোপন ডেরা ন ।
রণ, বিম!বিম!মবিমণ এমনট ই
চ য়। এর %বিম .ই অ%হাড য় ন বিম
বিমনড়ের  ধ, গোপন ডেরা  জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ড়ের ন!
হাড-. , আবিমম এখন ল8 বিম ড়ের য় গোপন ডেরা  বিমচ,
এট ঘটন । বিম ন গোপন ডেরা জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ড়ের ন গোপন ডেরা রড়ের খ ,
প হাড ড়ের  র ওপর, গোপন ডেরা ম চ র ওপর
গোপন ডেরা  ম র গোপন ডেরা  ড়ের  আম র প্রভাই,
হ এখনও
অড়ের ন গোপন ডেরা  বিমর। % ই গোপন ডেরা য আম ড়ের  খ8
মন গোপন ডেরা  ড়ের  ভাই,
হবিমM ড়ের র, এমন নয়।

অড়ের নড়ের  ভাই,
হড়ের য়ই ভাই,
হবিমM ড়ের র। বিম ন
র গোপন ডেরা য গোপন ডেরা  ম র !ড়ের ল ন ম গোপন ডেরা লখ ড়ের  ,
এমনট গোপন ডেরা ভাই,
হড়ের  বিমনও ন । গোপন ডেরা  ম র
মড়ের 
গোপন ডেরা লখ প
আম র বিম ল ন।
ড়ের  % হাড% বিম ল। মড়ের নর গোপন ডেরা জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  র বিম ল।
বিমঘবিম% ড়ের  বিমনড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ র গোপন ডেরা জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ড়ের রই প হাড
ড়ের রবিম ল ম। গোপন ডেরা  ম র মড়ের 
র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ .
%র ড়ের রর প8 8 ল হাডড়ের য় য ইবিমন। আম র
গোপন ডেরা প ড়ের ন প8বিমলরও বিম ল ন , র %
!লও বিম ল ন । র
র বিমঘবিম% ড়ের  ই
হাড ল র খড়ের  গোপন ডেরা চড়ের য়বিম ল। আবিমম য
ড়ের রবিম , বিমনড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ র গোপন ডেরা জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ড়ের রই
ড়ের রবিম ।
বিম ন 8 বিমম এ বিম!ন হুঙ্কার ছেড়েই চলেছেন বিমল গু র
ড়ের ল,
পড়ের রর বিম!ন বিমনড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ই N হাড ন্দ$ হাডড়ের য়
গোপন ডেরা  ড়ের ল।
ইড়ের র প8বিমলড়ের র
য়ল প।
র % ই গোপন ডেরা  ম ড়ের  প হাড র বিম!ড়ের ।চ
% %ময় আম র ভাই,
হO গোপন ডেরা !খড়ের  । আবিমম
ন বিম গোপন ডেরা  ম ড়ের  খ8ন রড়ের  প বিমর।
ন ন8, আবিমম গোপন ডেরা ম ড়ের টই এমনট র
ন । আবিমম জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমন, এ বিম!ন গোপন ডেরা  ম র
ভাই,
হ8ল বিম" ভাই,
হ ঙড়ের  । গোপন ডেরা  ম র গোপন ডেরা  ড়ের  ও
বিমরবিমক গোপন ডেরা ল
বিম ল হাডর
হাড !8 র
গোপন ডেরা  বিম।ত র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ . %র র ড়ের  গোপন ডেরা  ল ই

বিম!ড়ের 
শুরুং বলছি 
রল। গোপন ডেরা ম চ ভাই,
হ ঙ র
ড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ 
ড়ের 
. হাড র
রল। গোপন ডেরা %
বিমনড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ও ভাই,
হ ল গোপন ডেরা  ধ হাডয় বিম র ট হাডন8
হাডড়ের য় গোপন ডেরা  । বিম!বিম!মবিমণর . % গোপন ডেরা খড়ের য়
গোপন ডেরা %ও বিম ড়ের E ড়ের হাড গোপন ডেরা নড়ের ম প ল। ?ল $
হাডল? বিম ধ ন%ভাই,
হ য় গোপন ডেরা  হাড র ন হাড রড়ের 
হাডল। এমন $ প8র%ভাই,
হ গোপন ডেরা ভাই,
হ ড়ের টও হাড ড়ের ল
প বিমন গোপন ডেরা পল ন

এ %হাডজার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  নয় ন8। . % খ ওয় র
পবিমরণবিম
$ হাডড়ের 
প ড়ের র, হাডর
হাড !8 র 8 বিম0বিম ল। 8 বিমম বিম
র
গোপন ডেরা  ড়ের  ও হাড !8 র? 8 বিমম বিম ন বিম মল
গুরুং বলছি  ড়ের য়র %ড়ের ঙ প ঙ গোপন ডেরা নড়ের  ? 8 বিমম
লড়ের ল, আম র !8 ন$বিম ?- % রড়ের  ।

য খ8বিমর ?- % ড়ের র । আম র বিম চ8
য য় আড়ের % ন। আবিমম ! রুং বলছি ণ %ৎ ,
এ
আবিমম বিমনড়ের জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ ই বিম T % বিমর ন ,
গোপন ডেরা ল ড়ের  গোপন ডেরা  ন রড়ের  ? আবিমম ! রুং বলছি ণ
ভাই,
হEড়ের ল ? আম র অবিম
ভাই,
হMও
লড়ের 
ন । আবিমম মস বিমন
বিমর,
গোপন ডেরা  ল বিমজার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমর, এ আর ন 8 ন
$? বিম ড়ের !ড়ের র আম র %LবিমU আড়ের  ,
এট ও % ই জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ড়ের ন। আবিমম গোপন ডেরা  মন,
গোপন ডেরা %ট % ই জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ড়ের ন। জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  ন র পড়ের রও
র আম ড়ের  ই গোপন ডেরা ন
ড়ের ল গোপন ডেরা মড়ের ন
8 বিমম ন 8 ন $ আর ?- %
বিমনড়ের য়ড়ের  ।
রড়ের  ?
আবিমম ন বিম গোপন ডেরা !রড়ের E হাড$। আড়ের র
,
আবিমম গোপন ডেরা  শুধ8 এ ট আল ! র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ .
গোপন ডেরা চড়ের য়বিম । গোপন ডেরা %ই ! বিম ড়ের 
আড়ের ন্দ লন
ড়ের রবিম । গোপন ডেরা %ই আড়ের ন্দ লন র বিমVপO ণ
ড়ের  বিমন।
র
!8 ই
আড়ের  ই
গোপন ডেরা  ড়ের লঙ ন আল ! র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ . হাডল।
র
বিম খ8 র বিমVপO ণ আড়ের ন্দ লন ড়ের রবিম ল?
গোপন ডেরা %খ ড়ের ন
% গোপন ডেরা প ড়ের  বিমন?
বিম ড়ের 
আগুন ল ড়ের ন হাডয়বিমন?
রপড়ের রও
ড়ের !র র জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ . গোপন ডেরা !ওয় হাডল।

আম ড়ের !র ! বিম গোপন ডেরা  অড়ের ন প8রড়ের ন । র র র বিমVপO ণভাই,
হ ড়ের  ই !র র ড়ের রবিম ,
! বিম জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমনড়ের য়বিম , গোপন ডেরা  নও ল ভাই,
হ হাডয়বিমন। বিম!বিমলও র র ল ড8 খ ইড়ের য় বিম প বিম"ড়ের য়
বিম!ড়ের য়ড়ের  । %
. ট ড়ের  ই গোপন ডেরা চন হাডড়ের য় গোপন ডেরা  ড়ের  ।
ই ধ. হাডড়ের য়ই চরম আড়ের ন্দ লড়ের ন
গোপন ডেরা নড়ের মবিম ল ম। আড়ের ন্দ লন যখন চরড়ের ম গোপন ডেরা প-X ড়ের চ, গোপন ডেরা %ই%ময় 8 বিমম গোপন ডেরা  ইম বিমন রড়ের ল!
য য গোপন ডেরা রখ ড়ের ন হাডড়ের চ, 8 বিমম ই ই লড়ের  । এমন গোপন ডেরা জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  হুজার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ 8র র গোপন ডেরা 
প বিমখ
খনও গোপন ডেরা ন

হাডড়ের 

প ড়ের র?

গোপন ডেরা ন হাডওয় এ %হাডজার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  নয়, ন8। আবিমম মO খ, 8 আবিমম র %ড়ের  র বিম রুং বলছি ড়ের Y ল র
বিমহাডম্মৎ গোপন ডেরা !বিমখড়ের য়বিম । আর 8 বিমম বিমরবিমক হাডড়ের য়ও বিম ন অড়ের ন.র গোপন ডেরা রখ ড়ের ন 8 বিমল
আও ড়ের চ
।
আবিমম য ই প বিমলড়ের য় গোপন ডেরা  ই, আবিমমই প হাড ড়ের  র গোপন ডেরা ন । গোপন ডেরা  ম ড়ের 
প8বিমলর বিমনড়ের য়ই ঘ8রড়ের  হাডড়ের  ।
$ জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমন, প8বিমলড়ের রর মড়ের ধ.ও হাডয় আম র ভাই,
হO
গোপন ডেরা !খড়ের  । অড়ের নড়ের  ই গোপন ডেরা ম চ গোপন ডেরা  ড়ের  গোপন ডেরা  ড়ের  , আ র বিম?ড়ের র এড়ের %ড়ের  । এ বিম!ন
গোপন ডেরা  ম ড়ের  ও ওর 8 -ড়ের  গোপন ডেরা ?ড়ের ল গোপন ডেরা !ড়ের  । গোপন ডেরা %বিম!ন 8 বিমমও বিম?ড়ের র আ%ড়ের  । গোপন ডেরা %ই বিম!ড়ের নর
অড়ের পক য় রইল ম।
ইবিম
বিম মল ! জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ 8

(ন , এমন গোপন ডেরা  নও
বিমন

ই

লবিমন

বিম মল গুরুং বলছি  গোপন ডেরা  ঙল ট ইমড়ের %র !প্তড়ের র প " নবিমন । এট

এ বিমট গোপন ডেরা লখ।

$ জার মতো ঘুরে বেড়াতাম। আজ পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ  বিমন, মড়ের ন মড়ের ন গুরুং বলছি 

8 হাডয় এমনট ই

ভাই,
হ ড়ের  ন। গুবিম ড়ের য় বিমলখড়ের  প রড়ের ল, এমন বিমচবিম" হাডয় বিমলড়ের খও গোপন ডেরা ?লড়ের  ন।)

সেল লফিতে আ তে আপনাক আপনাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক

ফিতে আ ফিতে আ ফিতে আ ল তে আপনাক

ষাণ ণ সেল নাকে বিচ্ছিরিগুপ

সেল লফিতে আ
লতে আপনাকল আপনাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক খ
তে আপনাক
ল তে আপনাক ।
খনাকে বিচ্ছিরিও এই থ ট সেল উ
আপনাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক
তে আপনাকলতে আপনাক!? তে আপনাকলফিতে আনাকে বিচ্ছিরি?
হতে আপনাকল
সেল তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি খনাকে বিচ্ছিরি, আপনাকে বিচ্ছিরি % ল ন
ড়ই অ% ।
অথচ, সেল লফিতে আ
সেল ল
*
*ব
আ ঙ্ক্ষা! বেড়াতে গেলে তো কথাই নে ! সেল ড় তে আপনাক সেল তে আপনাকল সেল
থই
সেলনাকে বিচ্ছিরিই। চ সেলখতে আপনাকল সেল লফিতে আ । তে আপনাক তে আপনাক

সেল লফিতে আ । সেল.তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক সেল লফিতে আ । একফিতে আনাকে বিচ্ছিরি
সেল ট 0 ফিতে আটতে আপনাক1 ফিতে আ2তে আপনাক হতে আপনাক সেল
তে আপনাক
ও1 তে আপনাকল।
প অতে আপনাকপক তে আপনাক , ট
ল ই আতে আপনাক । * * তে আপনাক3ন আতে আপনাক ।
এট সেল5 * 3 ত্ম সেল
হতে আপনাক1
20 ফিতে আড়তে আপনাক1তে আপনাক!!

সেল%তে আপনাক সেল2খনাকে বিচ্ছিরি, শুধ3 ত্র সেল লফিতে আ
লতে আপনাক
তে আপনাকল চ তে আপনাকট প্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্ ণ অ তে আপনাকল হ ফিতে আ তে আপনাক1
সেল ল। এ তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি ইতে আপনাক হল, চলন
সেল.তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি
2 1 20 ফিতে আড়তে আপনাক1 সেল লফিতে আ
লতে আপনাক । সেল5নাকে বিচ্ছিরি ফিতে আ ট এ
* ত।
অনাকে বিচ্ছিরি= সেল থ ও * ত ল তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি
1
সেলনাকে বিচ্ছিরিই।
ই সেল.তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি 20 ফিতে আড়তে আপনাক1 সেল লফিতে আ
সেল তে আপনাকল।
ধফিতে আনাকে বিচ্ছিরি= সেলল
তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি রফিতে আচ।
এগুতে আপনাকল তে আপনাক ল ই 3
সেলল ও তে আপনাকট
5 1! সেল উ 3তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি ফিতে আ তে আপনাক1 সেল21 নাকে বিচ্ছিরি , এই
সেল লফিতে আ
3তে আপনাকধ= সেল3 তে আপনাকটই সেল নাকে বিচ্ছিরিও
হ 2ফিতে আ সেলনাকে বিচ্ছিরিই। 5ফিতে আ2 3তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি ফিতে আ তে আপনাক1
ফিতে আ2 , হতে আপনাকল হ1 সেল!তে আপনাকলফিতে আট এ% তে আপনাক
সেল লফিতে আ
ল
নাকে বিচ্ছিরি । আ
তে আপনাক
খ0 তে আপনাক
ফিতে আ তে আপনাক1 আ ও ফিতে আ নাকে বিচ্ছিরি নাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক ও
সেল.তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি ট পড়তে আপনাক হ নাকে বিচ্ছিরি। এ তে আপনাক?
চ নাকে বিচ্ছিরি 5
চতে আপনাকল সেল ল। এ পতে আপনাক ও
আ3
তে আপনাকচ নাকে বিচ্ছিরি হ নাকে বিচ্ছিরি । এ পতে আপনাক ও
আ3 ড নাকে বিচ্ছিরি ড নাকে বিচ্ছিরি সেল লফিতে আ
ল ,
আ সেল
ও1 তে আপনাকল খ0 ফিতে আচতে আপনাক1 5 ।
ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিফিতে আA থ নাকে বিচ্ছিরি, এই চ
ন 3 =
সেলথতে আপনাক সেল নাকে বিচ্ছিরিও ফিতে আBক ই C ফিতে আল সেলনাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক
নাকে বিচ্ছিরি ।

% ল !ফিতে আ সেল নাকে বিচ্ছিরিগুতে আপনাকল ? সেল5 সেল নাকে বিচ্ছিরিও
প্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্2BDনাকে বিচ্ছিরি*তে আপনাক সেল5নাকে বিচ্ছিরি। সেল তে আপনাক গুতে আপনাক সেলপ
সেল2ও1 !ফিতে আ
নাকে বিচ্ছিরি তে আপনাকট E
0
প্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্2BDনাকে বিচ্ছিরি*তে আপনাক
তে আপনাকখনাকে বিচ্ছিরি? 3 নাকে বিচ্ছিরিতে আপনাকষাণ !ফিতে আ
থ তে আপনাকলও সেল গুতে আপনাকল 0 তে আপনাক2 নাকে বিচ্ছিরি
ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক1
সেল ল ।
ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক1 !ফিতে আ
লতে আপনাকলই
সেলচ খ3তে আপনাকখ এ ট অদ
আড়ষ্ট
এতে আপনাক 5 1। এ ট
ফিতে আত্র3
এতে আপনাক
5 1। 5 এ ট ন !ফিতে আ তে আপনাক নাকে বিচ্ছিরিষ্ট
তে আপনাক সেল2ও1 পতে আপনাকক 5তে আপনাকথষ্ট। আপনাকে বিচ্ছিরি
5 !ফিতে আ আতে আপনাক!,
3তে আপনাকধ= সেল
সেল নাকে বিচ্ছিরিগুতে আপনাকল ? এ ট I J 3 থ 1 সেল%তে আপনাক
সেল2খনাকে বিচ্ছিরি। সেল5গুতে আপনাকল আপনাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক
নাকে বিচ্ছিরি
ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক1 সেল ল হতে আপনাক1তে আপনাক!, সেল গুতে আপনাকল ই
নাকে বিচ্ছিরি= চ ল !ফিতে আ হতে আপনাক1তে আপনাক!। আ সেল5গুতে আপনাকল
ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক1 সেল ল হতে আপনাক1তে আপনাক!, সেল5গুতে আপনাকল তে আপনাক
আপফিতে আনাকে বিচ্ছিরি সেলপ
ফিতে আ2তে আপনাক1তে আপনাক!নাকে বিচ্ছিরি,
3তে আপনাকধ=
সেল 3নাকে বিচ্ছিরি এ ট সেল2খনাকে বিচ্ছিরি2 ফিতে আ
=প
আতে আপনাক!।

তে আপনাক সেল লফিতে আ গুতে আপনাকল তে আপনাক এ
সেলচ খ সেল ল নাকে বিচ্ছিরি । সেল 3নাকে বিচ্ছিরি এ ট সেল
সেল
= প । তে আপনাক2 সেলপ সগুতে আপনাকল পড়নাকে বিচ্ছিরি। অফিতে আধ LBতে আপনাককতে আপনাকত্রই নাকে বিচ্ছিরি নাকে বিচ্ছিরি %ল, এ ট Lল
ইL ফিতে আ
=ও ফিতে আI I ফিতে আলখতে আপনাক প তে আপনাক! নাকে বিচ্ছিরি । ফিতে আM ! প খ ই 3। স
রফিতে আচ ও ড়ই অ% ।
উতে আপনাক
=ফিতে আO % তে আপনাক সেল! ট
ইতে আপনাক নাকে বিচ্ছিরি1 । ফিতে আ ন
অতে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি সেলপ্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্ ইল সেল2তে আপনাকখ ধ ণ% তে আপনাক সেল5ট 3তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি হতে আপনাক1তে আপনাক!, সেল ট ই লল 3। সেল উ
আQ সেলপতে আপনাকল 3 Dনাকে বিচ্ছিরি সেলচতে আপনাক1 ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিফিতে আ । 50 এ ট 2তে আপনাকট তে আপনাকলতে আপনাক!নাকে বিচ্ছিরি, 0 তে আপনাক2
থ
লফিতে আ! নাকে বিচ্ছিরি । ফিতে আ ন 50 ফিতে আ2তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি ফিতে আ ফিতে আ B– চফিতে আSBট সেল লফিতে আ সেল তে আপনাকলনাকে বিচ্ছিরি, 0 সেল%তে আপনাক সেল2খনাকে বিচ্ছিরি,
সেল লফিতে আ তে আপনাক
ফিতে আ =ই ফিতে আ আপনাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক খ
ন ল তে আপনাক ? এ ট ন সেলচহ তে আপনাক
অ ন সেল2খ তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি আ2BD উপ 1 হল এই সেল লফিতে আ ।
ই 5ফিতে আ2 ফিতে আনাকে বিচ্ছিরিতে আপনাক তে আপনাক
% ল তে আপনাক নাকে বিচ্ছিরি, হতে আপনাকল সেল লফিতে আ সেলথতে আপনাক 2Tতে আপনাক থ নাকে বিচ্ছিরি। ফিতে আপ্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্1 নাকে বিচ্ছিরি 5ফিতে আ2 সেল লফিতে আ সেল তে আপনাকল,
5ফিতে আ2 3তে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি হ1, তে আপনাক % ল ল তে আপনাক! নাকে বিচ্ছিরি , 21 তে আপনাক এই ফিতে আ =ট
তে আপনাক
নাকে বিচ্ছিরি নাকে বিচ্ছিরি।
প্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্ তে আপনাকB= তে আপনাক3ন তে আপনাকU নাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক নাকে বিচ্ছিরি নাকে বিচ্ছিরি । প্রাণ অকালে হারিয়ে গেল। একজনের ইচ্ছে হল, চলন্ ইতে আপনাক%ট সেল3তে আপনাক তে আপনাক সেল
নাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক প তে আপনাক নাকে বিচ্ছিরি।
সেল

5ফিতে আ2 ফিতে আ =ই

নাকে বিচ্ছিরি তে আপনাক

সেলথতে আপনাক

প

0 চ তে আপনাক

প তে আপনাক নাকে বিচ্ছিরি,

হতে আপনাকল অতে আপনাকনাকে বিচ্ছিরি

সেল লফিতে আ –Bফিতে আহ2তে আপনাক

3 = হ

সময়ের ম র মত দন
অম্ ন র

চৌধুরী 8硥 ধর

ক লর
য়ের ম র চৌধুরী 8硥দ ক নটা  ঠিক আদালত চত্ব
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক
আদ লত
ত্বয়ের মরর
ম ঝখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন।
যথ র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরলল চৌধুরী 8硥" র প$ টা  ঠিক আদালত চত্ব । উয়ের ম&
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মকর স মন্ত চৌধুরী 8硥( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদর ) ন ল টা  ঠিক আদালত চত্ব ও
প
ওই সময়ের ম ই চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মল। স মন্ত
চৌধুরী 8硥( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদর আ( র সক ল চৌধুরী 8硥(ল )ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-.
কর র অ" স। ক লর স কয়ের মরদটা  ঠিক আদালত চত্ব

(য়ের মস থ য়ের মক কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী 8硥( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ চৌধুরী 8硥(র হয়ের ম(
)ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-. চৌধুরী 8硥প ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা ক পয়ের মর। ককয়ের ম2 য়ের মরর চৌধুরী 8硥2ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা
চৌধুরী 8硥(ল - আ$য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব স য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব চৌধুরী 8硥প ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা ক।
ক লর এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ম ঝ ( স, স.স য়ের মরর
পও তয়ের ম6। চৌধুরী 8硥ক নও ক য়ের মল ওরও
" ল ল -য়ের মত। আ)য়ের মক চৌধুরী 8硥দ ক য়ের মন প
আয়ের ম7। অয়ের মনয়ের মকই এয়ের মস পয়ের ম8য়ের ম7

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনই।

চৌধুরী 8硥কউ সদ

আ) ‘সময়ের ম র’ চৌধুরী 8硥2ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( য়ের মরর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন–

হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম

এই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রটা  ঠিক আদালত চত্ব একটা  ঠিক আদালত চত্ব অন রকয়ের মমর-

উপ )<য়ের মনর পথ (ন্ধ হও য়ের মত। চৌধুরী 8硥কউ

ক য়ের ম)ই আকষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা<= ।

হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম য়ের ম7 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখপ )নয়ের মক, ম হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম য়ের ম7

(হুঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন ধয়ের মর ন ন ন রকয়ের মমর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র

চৌধুরী 8硥7য়ের মল চৌধুরী 8硥ক, I হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম য়ের ম7 J ম য়ের মক।

( (স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স র

আ)

অন রকম এক সম । পশ সকয়ের মলর,

‘সম য়ের মক’ চৌধুরী 8硥দ ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা স ( স্ত কর হয়ের মত

ওটা  ঠিক আদালত চত্ব ই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক চৌধুরী 8硥সই সম । এই সমস্ত

প য়ের মর। স র চৌধুরী 8硥দয়ের ম2র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রয়ের মকর –

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখLত - থ

পর–

চৌধুরী 8硥( ধ

হ

কর চৌধুরী 8硥পয়ের ম য়ের ম7, চৌধুরী 8硥কউ স(
পয়ের মথ (য়ের মসয়ের ম7 - একম ত

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদক মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরর। তয়ের ম(

ন ন ন স A , ন ন ন পকরয়ের ম=র চৌধুরী 8硥2য়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা

স( ই চৌধুরী 8硥(2 নময়ের মন।

চৌধুরী 8硥( ধ হ

( য়ের মদ এই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র ( (স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স র উপর আস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স

আসয়ের মত

আ)য়ের মক একটা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসB য়ের মন্ত

র খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য । চৌধুরী 8硥(2 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনরয়ের মপA ময়ের মন হল।

ইয়ের ম7।

স ধ র= ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা চৌধুরী 8硥(2 স্তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখCত এ(.
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7টা  ঠিক আদালত চত্ব

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখDতও

আয়ের মল য়ের ম ন

(লয়ের ম7, এতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন

(য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব।

ননন

সর-রম। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক

স( ই ‘সম ’ টা  ঠিক আদালত চত্ব র সম য়ের মক ময়ের মন
করয়ের ম7 আর " (য়ের ম7 ------ হ ত (
চৌধুরী 8硥কউ তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন সদ য(ক, চৌধুরী 8硥কউ ( সল
চৌধুরী 8硥7য়ের ম8 কয়ের মলয়ের ম), চৌধুরী 8硥কউ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(শ্বঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(দ লয়ের ম
চৌধুরী 8硥7য়ের ম8য়ের ম7 সয়ের ম(- চৌধুরী 8硥কউ সদ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখহত-

চৌধুরী 8硥র ম ঞকর এক পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত।
‘সম ’ (ন্দী সেই চৌধুরী 8硥সই কয়ের ম ক (7র ধয়ের মর।
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র ধ ন (ন্দী সেই র মতন। আ) আসয়ের ম(
এ)ল য়ের মস।

আ( র সও ল )( (

হয়ের ম(। তয়ের ম(ই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র চৌধুরী 8硥2ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা।
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু এটা  ঠিক আদালত চত্ব ম নয়ের মত হয়ের ম(, ‘সময়ের ম র’
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত যয়ের মথষ্ট আস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও
আয়ের ম7। ত ই আতপA সমথ<ন করয়ের মত

স হস চৌধুরী 8硥পল। চৌধুরী 8硥পয়ের মল ও সয়ের ময -। এই

চৌধুরী 8硥ময়ের মল ন ।

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতকTল পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতয়ের মত এই ধরয়ের মনর

অ(2 ই ‘সময়ের ম র’ এ ( প য়ের মর হ ত

আস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স , প2.স র দ ( র য়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7

আয়ের ম7 ক র= ‘সম ’ ই চৌধুরী 8硥 য়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা

)নসময়ের মAই পশ- উত্তর হয়ের ম(। তয়ের ম(ই

অ(2

এই

( (স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স টা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক

উয়ের মU2 মলক " (ল। ত য়ের মদর ধ রন ,

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসB ন্ত আসয়ের ম(।

এটা  ঠিক আদালত চত্ব (ত<ম য়ের মনর

প, চৌধুরী 8硥 য়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ধয়ের মল

সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক ম ন হয়ের ম( ন।

চৌধুরী 8硥দও র

পহসন।

স A র ( নই যয়ের মথষ্ট ন , ক র=

এক

আসল

অন থ

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসB ন্তয়ের মক
শুধ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<ষ্ট

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখহস (টা  ঠিক আদালত চত্ব আয়ের ম-ই হয়ের ম চৌধুরী 8硥-য়ের ম7।

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন স A

এইস(ই আয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ত এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ক লর

মহ ম ন আদ লত চৌধুরী 8硥ময়ের মনয়ের ম7।

চৌধুরী 8硥দ ক য়ের মন।

এঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক, স ধ র= ম নয়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার ময়ের মন ন ন ন

এয়ের মক( য়ের মর

আদ লয়ের মতর

ক য়ের ম7 এ প 8 র স( চৌধুরী 8硥 য়ের ম

)নঠিক আদালত চত্বরের মাঝখপ

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনরয়ের মপA হ

ন।

স.2 । চৌধুরী 8硥কন শুধ ‘সম ’- চৌধুরী 8硥কন শুধ

চৌধুরী 8硥দ ক ন। এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র ধ ন (ন্দী সেই র

‘সময়ের ম ’র পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখধ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক ন কয়ের মর -

চৌধুরী 8硥থয়ের মক শুর কয়ের মর আ) X$ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস হয়ের ম(

($ ধ হ ন এক ‘সম ’চৌধুরী 8硥ক ধর হল।

প

এমন আস ম ও

চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের ম চৌধুরী 8硥-য়ের ম7।

চৌধুরী 8硥সই

চৌধুরী 8硥Xয়ের মল

আস

সম ক য়ের মলর

প 8 র ( র নদ , প( = এ(. Y ন -

ঘটা  ঠিক আদালত চত্বন গুয়ের মল র চৌধুরী 8硥পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখAতটা  ঠিক আদালত চত্ব

ক লয়ের মক

চৌধুরী 8硥কন। )ন-য়ের ম=র স.2 ক য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব ন।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত (য়ের মল, -C র" য়ের ম(

আসয়ের ম( ন

(লয়ের মলন, ( (স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স টা  ঠিক আদালত চত্ব চৌধুরী 8硥(2 অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ন(, চৌধুরী 8硥দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের

এঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক স য়ের ম) –স য়ের ম) র( আদ লত

চৌধুরী 8硥কমন হ । সর সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর পশ – উত্তর---

ত্বয়ের মর। ক লর মতন অন ন চৌধুরী 8硥দ ক ন

এ" য়ের ম( )নসময়ের মA চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের র সয়ের ময -

গুয়ের মল ও চৌধুরী 8硥(2 চৌধুরী 8硥সয়ের ম) গুয়ের ম) (য়ের মসয়ের ম7।

চৌধুরী 8硥পল ম

ন।

স ন, চৌধুরী 8硥কমন চৌধুরী 8硥যন হতমম। স র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন

চৌধুরী 8硥পয়ের মল।

ধর 2 ল ,আ) শুধ ম ল-

আ`

চৌধুরী 8硥ক থ ও য য়ের ম(

প 8 র স( চৌধুরী 8硥 য়ের ম

ম র , ( .ল

চৌধুরী 8硥ময়ের ম য়ের মদর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম
)লয়ের মম
একটা  ঠিক আদালত চত্ব

অপদ থ< চৌধুরী 8硥7য়ের মলটা  ঠিক আদালত চত্ব -

প স
ক য়ের ম7

ম ল টা  ঠিক আদালত চত্ব ন -

সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত< কর – চৌধুরী 8硥) র
আদ --চৌধুরী 8硥নত য়ের মদর
ক য়ের ম7

থক,

যর

চৌধুরী 8硥ময়ের মর চৌধুরী 8硥-ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল চৌধুরী 8硥কন।

প

চৌধুরী 8硥ত রই চৌধুরী 8硥ত

" ইয়ের মপ

ন । ক ল এরকম

চৌধুরী 8硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন

স নয়ের মক
।

কল

এয়ের মদরয়ের মক চৌধুরী 8硥 য়ের মন রয়ের মc রয়ের ম।c
চৌধুরী 8硥কউ খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের র প ন
হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন।

চৌধুরী 8硥র )ক র চৌধুরী 8硥প2 – চৌধুরী 8硥সও প।
ক ল (য়ের মল, ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকয়ের মর স ন, এমন

কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও

সমরদ র

এর

। চৌধুরী 8硥লখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের প8 চৌধুরী 8硥(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2

চৌধুরী 8硥(ক র। উদ স হয়ের ম

এয়ের মদয়ের ম2

আস , অ" ( । সয়ের ময - প

প8র

চৌধুরী 8硥নত র। ওর এয়ের মদরই খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের$য়ের ম) চৌধুরী 8硥(8 ।

আ)য়ের মক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন, কত X লত ম ল প ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(

স ন্তুর টা  ঠিক আদালত চত্ব ক

ম ল ক ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(– (8দ র চৌধুরী 8硥ক নও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখbউঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্ব

আস্ত ন র

চৌধুরী 8硥দ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন। ক করঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( স র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন আ)য়ের মক।

ক য়ের ম)র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনময়ের ম

স ন (য়ের মল, সমরদ (য়ের মলঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল অয়ের মনক

দ দ য়ের মদর

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<য়ের মন

কথ , আ) চৌধুরী 8硥ক ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক অয়ের মনক লয়ের মক য়ের মন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7ই য

আয়ের মস ন ।

ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা আসয়ের ম(। ওয়ের মদরও ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র

স( ই ) য়ের মন এয়ের মদরয়ের মক – ত ই এয়ের মদর

হয়ের ম( অন ) -

তয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-য়ের ম ।

ই, দ দ র
খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের(র

চৌধুরী 8硥দ

টা  ঠিক আদালত চত্ব ক র
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)য়ের মদর

--- এটা  ঠিক আদালত চত্ব ই সম্পক<।
–

স ন্তুর

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম চৌধুরী 8硥সই টা  ঠিক আদালত চত্বকই কর –যতদর চৌধুরী 8硥-য়ের মল

2 ল , (ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখঝ ন এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মন চৌধুরী 8硥ল ক ধর র

ওর চৌধুরী 8硥ক নও পশ করয়ের ম( ন । ক ল

চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল । কত চৌধুরী 8硥ল কয়ের মক লটা  ঠিক আদালত চত্বয়ের মক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদল ম।

অ(2 এই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম চৌধুরী 8硥ক নও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7ই " য়ের ম(

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7 হল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক--চৌধুরী 8硥দ ক ন ঘরটা  ঠিক আদালত চত্ব পয<ন্ত

ন – ক র=ও চৌধুরী 8硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের ম7 চৌধুরী 8硥কমন " য়ের ম(

( (লদ য়ের মক চৌধুরী 8硥ময়ের মর চৌধুরী 8硥Xল হল। ক লর

J থ< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম । J থ< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখময়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব য

চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের এক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখAত ও ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ)<ত ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা,

হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ন প স

-র ( চৌধুরী 8硥7য়ের মল চৌধুরী 8硥ময়ের ম য়ের মদর

হ র য়ের মন র

প8 য়ের মত

চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মত

কময়ের মল2দ দয়ের মলর প" (2 ল চৌধুরী 8硥নত।

–

প স ।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদত

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র

স .( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদকত

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র

চৌধুরী 8硥র )- র

চৌধুরী 8硥থয়ের মক।

নম

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

প8

চৌধুরী 8硥Xয়ের মল।

যর

ল ক-ত য়ের মদর
অন ।

ক দ টা  ঠিক আদালত চত্ব

কথ

আন-ত
চৌধুরী 8硥যমন

(য়ের মল- সয়ের ময - (য়ের মঝ।

এক

( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8র ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলক চৌধুরী 8硥প য়ের মম টা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মরর ঝ-8

চৌধুরী 8硥কউ

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্বয়ের ম ফ টা  ঠিক আদালত চত্ব হল ম -ন । " ই-" ই

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন। প 8 র চৌধুরী 8硥ক য়ের মনর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক ন টা  ঠিক আদালত চত্ব

ঝ-8 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমটা  ঠিক আদালত চত্বল। ( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8র স ময়ের মন চৌধুরী 8硥দ ক ন

স.( দপত এক ই থ কয়ের মত।

থ কয়ের মত।

চৌধুরী 8硥ঘ ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা ( (র চৌধুরী 8硥দ ত ল

ঘরটা  ঠিক আদালত চত্ব

চৌধুরী 8硥পল।

উhয়ের মj

যও

হ ৎ ক র চৌধুরী 8硥যন ( (লদ য়ের মক চৌধুরী 8硥ময়ের মর

চৌধুরী 8硥7য়ের মলটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক চৌধুরী 8硥সখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন (স য়ের মল।

চৌধুরী 8硥রয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের চৌধুরী 8硥-ল। চৌধুরী 8硥2 ন

( (স , আ । অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখXয়ের মস উঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক

য

( (লদ

ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক চৌধুরী 8硥ক নও এক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাB স.- ন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(র টা  ঠিক আদালত চত্ব চৌধুরী 8硥নত।

করত।

দ দ য়ের মদর

চৌধুরী 8硥 U (7য়ের মরও-(দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন–স.- য়ের মনর

অপ7ন্দী সেই– ত ই খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরতম। এরকম ঘটা  ঠিক আদালত চত্বন

খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতয়ের মর । ক লর চৌধুরী 8硥দ ক য়ের মন " ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা=

ক লর অয়ের মনক ) ন। " ইয়ের ম " ইয়ের ম

" 8। স( ই পসত-চৌধুরী 8硥ক য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব< য য়ের ম(–

আ)য়ের মকর

ঝ-8 র ম ম .স

হও ।

" ইয়ের মক

অন

সর য়ের মন –

স ময়ের মল

টা  ঠিক আদালত চত্ব ক র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনত ক র ঘটা  ঠিক আদালত চত্বন।

অন-ত

(দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলর

কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর।

"ল
দ ঘ<

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মত। ( র ন দ ’ও এয়ের মস

" ইটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক

চৌধুরী 8硥-য়ের ম7ন। অন ন র ও চৌধুরী 8硥প$ য়ের ম7 চৌধুরী 8硥-য়ের ম7।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনময়ের ম ।

চৌধুরী 8硥ক য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব<র স ময়ের মনটা  ঠিক আদালত চত্ব

অন-তয়ের মদর স.খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের

এ" য়ের ম( চৌধুরী 8硥(য়ের ম8য়ের ম7 অন-ত হয়ের মh ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<ষ্ট

" ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা= " 8।

সম মতন শুর হল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র।

স( ই আগ্রহ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম (য়ের মস আয়ের ম7 ন ন ন ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা–(হুঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মনর পয়ের মর চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের
ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাও আয়ের ম7 ত র ময়ের মধ । দ একটা  ঠিক আদালত চত্ব
মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মক চৌধুরী 8硥 ন ময়ের মন হ । উপয়ের ম" করয়ের মত আস
স ধ র= ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদধ গ্রস্ত। আদ লত শুর হল।

কর র পয়ের ম )ন চৌধুরী 8硥( ধ কয়ের মরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন।

আদ লয়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রয়ের মকর পথম পশ -

হয়ের ম 7 - ত ও আ( র চৌধুরী 8硥ত ম রই কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর

-----‘সম ’ –তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম সম টা  ঠিক আদালত চত্ব
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলয়ের ম 7
উয়ের মUয়ের ম2 ।

ক য< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসঠিক আদালত চত্বরের মাঝখBর

)ন-=য়ের মক "$ ওত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম 7। চৌধুরী 8硥ত ম র
স.গ্র ম

ল,

য(

সম )য়ের মক আকষ্ট করয়ের মত। এই

য়ের মল

অগুঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত

ময়ের মন " (টা  ঠিক আদালত চত্ব ই
তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনক র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ2 হ র ।

ওর ই

চৌধুরী 8硥L= র

উয়ের মmষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসায়ের মকও

J " ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ক ল -ল ।
-------তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক J ক র কয়ের মর চৌধুরী 8硥য তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম
শুধ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন্ত্র=ই হ র ওঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন, ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত্রতও
এক নতন চৌধুরী 8硥L= র ক য়ের ম7।
চৌধুরী 8硥ত ম

চৌধুরী 8硥ধ$

যর

চৌধুরী 8硥রয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের ম7 - ত য়ের মদর

2 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনত (ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখBর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ক্রয়ের মম। তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল
আ- ম ল8 ই ওতর য়ের মন র কথ চৌধুরী 8硥"য়ের ম(

আ)ও

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন্ত্রয়ের ম=র দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8 খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল চৌধুরী 8硥7য়ের ম8 চৌধুরী 8硥-য়ের ম7।

আ)

)( (

যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন

----- ‘সম ’ (লয়ের মত থ য়ের মক, ন ন
ল ন , (র.

এক

য(ক

ইয়ের ম7।
ওটা  ঠিক আদালত চত্ব

নতন

তই

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলত করয়ের মত

প ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন। ল - ম 2ক করয়ের মত প ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন।
লম ল ইয়ের মনর চৌধুরী 8硥2ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসায়ের মক ( য়ের ম- আন (8
কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ন। লম ল ইয়ের মনর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত চৌধুরী 8硥ঝ$ কটা  ঠিক আদালত চত্ব ই
আসল, ত ই ল ইয়ের মনর ম নটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক য ই

চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মল

অয়ের মনক

কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ

-7

ওপ8 য়ের মন হয়ের ম চৌধুরী 8硥-য়ের ম7–2ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক2 ল হয়ের মh,
প ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখpর ঝঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল প প র চৌধুরী 8硥থয়ের মক চৌধুরী 8硥(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2
হয়ের ম য়ের ম7-

এমনটা  ঠিক আদালত চত্ব ই

চৌধুরী 8硥সন পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতর চৌধুরী 8硥য ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখককত

চৌধুরী 8硥য–সমর
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম

পশ

উ য়ের ম7। তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী 8硥ত ম র হ য়ের মত দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8
চৌধুরী 8硥নই। ---হ$ , ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7 চৌধুরী 8硥(য়ের মন )ল আL
চৌধুরী 8硥পয়ের মল J " ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(কত । ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন্ত্র=ও খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের(

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখথল

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

তও

ন ।

ক র=,

ক র( র হয়ের ম -- নতন এক চৌধুরী 8硥L= সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্ট

Xল Xল চৌধুরী 8硥স কথ (য়ের মল ন । ম নয়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার

করয়ের মল আর চৌধুরী 8硥2 ধয়ের মনর ন য়ের মম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মনর

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(শ্ব স তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। সমস টা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

পর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন )ময়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মল। যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন প হ 8

আন্ত)< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতক প ল

(দয়ের মলর চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল।

হল, আর সর য়ের মন য য়ের মh ন । সর য়ের মত

ত লহ ন হল ম। সহয়ের ম) স( চৌধুরী 8硥ময়ের মন

চৌধুরী 8硥-য়ের মল, (ঝয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2কয়ের ম8 চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর প ও

চৌধুরী 8硥নও

)ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম চৌধুরী 8硥-য়ের ম7। প রয়ের মল ন।

চৌধুরী 8硥-লন।

($ ধ

প8ল

মতয়ের ম"য়ের মদর ক -8 । ক য়ের মম টা  ঠিক আদালত চত্ব ই

-------চৌধুরী 8硥L= হল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন ) ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন , তয়ের ম(

স.2 কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর করল। লA টা  ঠিক আদালত চত্ব ও চৌধুরী 8硥ধ$ 2

একটা  ঠিক আদালত চত্ব

ল -ল। পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত<ত লA টা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক

"পয়ের মqর স্তর কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হ

" য়ের ম( চৌধুরী 8硥র পন কর চৌধুরী 8硥-ল ন।

ম য়ের মঝ চৌধুরী 8硥ক নও X$ ক চৌধুরী 8硥X কর থ য়ের মক।

অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স

এই

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"j স্তর চৌধুরী 8硥থয়ের মক উয়ের ম

অথ(

স্তর

কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর

অস.যক-

হল

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ কই।

যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন স্তয়ের মরর

আল দ -

এয়ের মক

আস য়ের মদর চৌধুরী 8硥ক(ল পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখধই ময়ের মন হত

অপয়ের মরর " র (হয়ের মন অসমথ<। হ$ ,

ন , ময়ের মন হত খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল যB ওতর য়ের মন র

এই অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স টা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। Aমত দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মলর

কসঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনক–( 7 র কথ " ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ইঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন। আর

ত ব্রত

এইটা  ঠিক আদালত চত্ব ই লল – ঘটা  ঠিক আদালত চত্বম ন - ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখX (7র ।

উতয়ের মরও য ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখhল ম ওই " য়ের ম(, ত ই

চৌধুরী 8硥ত মর J ক র করয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(য়ের মদঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2য়ের মদর

"লটা  ঠিক আদালত চত্ব " য়ের মsঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন।

অনপয়ের ম(2 চৌধুরী 8硥দ2

-------‘সম ‘ এই স্তরটা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক চৌধুরী 8硥ত ম র

কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্টর " রস ম নষ্ট

চৌধুরী 8硥( ঝ হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন। এই অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স

করল। ম নল ম। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু চৌধুরী 8硥কমন কয়ের মর

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)রই

অ) য়ের মন্ত

কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর

চৌধুরী 8硥ত মর – চৌধুরী 8硥L= হ ন সম য়ের ম)র

সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ য়ের ম" - এক চৌধুরী 8硥L= র " য়ের মর

হও ।

" র ক্র ন্ত। সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ চৌধুরী 8硥নয়ের ম(- ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)য়ের মদর
দTয়ের মর চৌধুরী 8硥রয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের। পক 2 করয়ের ম( সম মত
ন (ল র উপ

থ য়ের মক ন।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(দ ন,(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখBম ন।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র

এর

চৌধুরী 8硥ল " -

চৌধুরী 8硥ম হগ্রস্ত

হয়ের ম

অপপয়ের ম - কয়ের মর অন
লটা  ঠিক আদালত চত্বয়ের মত

আরC

প8ল।

" য়ের ম( X দ

করল।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)য়ের মদর

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র

সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ য়ের মথ< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7 চৌধুরী 8硥(য়ের মন )লও আমদ ন

কম<য়ের মAয়ের মত চৌধুরী 8硥(2 স ল। তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম অ(2

করল। য র স ময়ের মনর চৌধুরী 8硥ন .র গুয়ের মল য়ের মক

এয়ের মদরই চৌধুরী 8硥 য়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7য়ের মল। ওর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদলও ত ই।

স মল য়ের মত।

ওর ই ক য়ের ম7র চৌধুরী 8硥ল ক হয়ের ম

আল দ স.- ন কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হল–চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের লয়ের মসর

উ ল।

চৌধুরী 8硥কমন চৌধুরী 8硥যন – একটা  ঠিক আদালত চত্ব

ম নয়ের ম( চৌধুরী 8硥ত চৌধুরী 8硥য ওর ই চৌধুরী 8硥সই স্তয়ের মরর

ময়ের ম।ধ

মT ল অ.2 দ র।

------ চৌধুরী 8硥ত মর চৌধুরী 8硥সটা  ঠিক আদালত চত্ব (ঝয়ের মল ন , ন

----------হ$ , ওর ই চৌধুরী 8硥সই স্তর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ কই।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক (ঝয়ের মত

য য়ের মদর মT ল দ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল 7ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম

------- (ঝয়ের মলও

চৌধুরী 8硥দও

অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স য়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7 কর র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন , ক র=

" (ন টা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক, কনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখt. " ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা=

ইয়ের মল ন -----

চৌধুরী 8硥-য়ের ম7

চৌধুরী 8硥সই

মন চৌধুরী 8硥)ত - পয়ের মশ ত্তয়ের মরর দ র যয়ের মB

( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখধটা  ঠিক আদালত চত্ব

চৌধুরী 8硥)ত র মতন – মনন (ন্দী সেই কর ।

ন য়ের ম , টা  ঠিক আদালত চত্ব ন টা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন করয়ের মল হ ত– অয়ের মনক

ওয়ের মদর Aমত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। চৌধুরী 8硥কউ (ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখB) ( ,

আয়ের ম-ই আম য়ের মদর সয়ের মর আসয়ের মত হত।

চৌধুরী 8硥কউ অধ পক, চৌধুরী 8硥কউ আ( র " ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা=

চৌধুরী 8硥সটা  ঠিক আদালত চত্ব

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনত আপতদঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্টয়ের মত আতত - এক

------চৌধুরী 8硥ময়ের মন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম য়ের ম7 , ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)য়ের মদর ক ল

ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(শ্ব স ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল– প রয়ের ম( এর ই ।

Xঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম আসয়ের ম7 চৌধুরী 8硥)য়ের মনও।

প রয়ের মত ও। Aমত র আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত2য়ের ময -

7ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম

আম য়ের মদর

অয়ের মনক

ইঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ।

------ম নয়ের মত

হয়ের ম য়ের ম7, ক র=,চৌধুরী 8硥)ত –

চৌধুরী 8硥( ঝ য়ের মত- লম (কত

হ র টা  ঠিক আদালত চত্ব ই পধ ন সর হয়ের ম উ ল। সমস্ত

দ2<ন

কম<পBঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতগুয়ের মল তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনই একটা  ঠিক আদালত চত্ব রূপ

" s য়ের মতও

চৌধুরী 8硥পত–যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী 8硥সখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন থ কত Aমত র
-ন্ধ-- আদ য়ের ম র অ6 ক র -- আশ্ব স
চৌধুরী 8硥দ( র রঠিক আদালত চত্বরের মাঝখsন চৌধুরী 8硥ম 8য়ের মক ( সন পT র=
মন্ত্র। এগুয়ের মল ই সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্ট কয়ের মরয়ের ম7 চৌধুরী 8硥ম হ–
চৌধুরী 8硥(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম আস য ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন।
এটা  ঠিক আদালত চত্ব ওই নতন সষ্ট চৌধুরী 8硥L= ও (ঝল।

শুধ

ন।

চৌধুরী 8硥( য়ের মঝ

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত। ও
তই

দ2<ন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও। চৌধুরী 8硥 য়ের ম য়ের ম7

($ য়ের মত।

এটা  ঠিক আদালত চত্ব ই

চৌধুরী 8硥য

($ র

পথ,ত ই রA কর দরক র।
---‘সম ’ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7টা  ঠিক আদালত চত্ব
সমস্তটা  ঠিক আদালত চত্ব ই

ময়ের মক উয়ের ম (লল, এ

একটা  ঠিক আদালত চত্ব

চৌধুরী 8硥ম হ (ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ত।

( স্ত( অয়ের মনক কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ন। এই অ( স্ত(

( (হ র করল সT র " য়ের ম(। Aমত র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ন্ত ধ র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম

ক র( র য়ের মদর অ) য়ের মন্ত মদত চৌধুরী 8硥দও

এটা  ঠিক আদালত চত্ব । ওটা  ঠিক আদালত চত্ব চৌধুরী 8硥ম হ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। চৌধুরী 8硥দ2"ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকও

হল।

পয়ের মর A" য়ের ম(

চৌধুরী 8硥(

চৌধুরী 8硥কন

ক(ধত আন হল। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7 (ল র (

চৌধুরী 8硥ক নও স.- ন য়ের মল

ন।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রয়ের মকর প & পশ, ম নঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7

চৌধুরী 8硥ত

একটা  ঠিক আদালত চত্ব

চৌধুরী 8硥ম হ। (লয়ের মত প য়ের মর

চৌধুরী 8硥যঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন হ ) র য(ক প = ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদল–

কর র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন। ।

চৌধুরী 8硥ত ম র এক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মদ<য়ের ম2–পশ করল

----হ$

ন --- য র উপর দ$ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম

ওই চৌধুরী 8硥L= র হ য়ের মতর পতল

হয়ের মল--অJ ক র করয়ের মল প য়ের ম2র ( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8র
স ধ রন

চৌধুরী 8硥7য়ের মলঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্বয়ের মক–চৌধুরী 8硥য

দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<য়ের মন চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মক আL
ওর " ল( স

চৌধুরী 8硥ত ম র
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল।

খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের দ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন।

মক

হ ত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন -- প রত ন চৌধুরী 8硥ল কয়ের মক

"(ন

চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের7–খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল

তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম আ)

চৌধুরী 8硥(দ য়ের মত

মল

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম য়ের ম7 --- ময়ের মন র য়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ত য়ের মদর।
ওটা  ঠিক আদালত চত্ব ও চৌধুরী 8硥ত চৌধুরী 8硥ম হ। ওই (য়ের ম য়ের মস চৌধুরী 8硥ম হই
চৌধুরী 8硥ত আকষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা<=। অন
একসয়ের ম6 ঝ$ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখপয়ের ম

-অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র চৌধুরী 8硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের
প8 টা  ঠিক আদালত চত্ব ই চৌধুরী 8硥ত ওই

( য়ের মসর ধম<। তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত, তত্ত্ব অধর

থ য়ের মক । ধ য়ের মর ধ য়ের মর চৌধুরী 8硥সটা  ঠিক আদালত চত্ব ই চৌধুরী 8硥( ধ-ম

হ ।

সর

ইঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতহ স–তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখথ( র
ওটা  ঠিক আদালত চত্ব

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম

চৌধুরী 8硥দ2য়ের মক তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও র )ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতর সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক

চৌধুরী 8硥7য়ের মল

তত্ত্বটা  ঠিক আদালত চত্ব

(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখBম ন য র – সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ মতন ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসBহস্ত

যর

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ওই অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স টা  ঠিক আদালত চত্ব তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন।

এটা  ঠিক আদালত চত্ব ই

চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল কয়ের মর7।
পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<য়ের মন

-----হ$

তরই

স.- ন

চৌধুরী 8硥( ঝ য়ের মত

প ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন।

দল

মT ল

লA
।

আ-ল য়ের মন

য(য়ের মকর আয়ের ম(- প(ন হয়ের ম(, হ ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর
)ন।

চৌধুরী 8硥ত ম র নতন চৌধুরী 8硥L= র স্রষ্ট – তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম

থ কয়ের ম(–স(ই

ত য়ের মদর ক য়ের ম7 চৌধুরী 8硥হয়ের মর চৌধুরী 8硥-7। ওর আ)

Xসল দয়ের মলর ঘয়ের মর চৌধুরী 8硥ত ল( র চৌধুরী 8硥ক নও

চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মক চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের ম7 –এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মনও চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মত

অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"প

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন। ওয়ের মদর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2A

চৌধুরী 8硥দও

হয়ের ম য়ের ম7 পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত সময়ের ম।ন্ধ

এয়ের মসয়ের ম7।

তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী 8硥যমন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনর পদ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

আ)য়ের মকও ত র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনর পদ, আর এই
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনর পত্ত র ক রয়ের ম=ই চৌধুরী 8硥L= সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্ট।
চৌধুরী 8硥L= র অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ময়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<ন2 লত য়ের মক
ওর

J " ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ক

কয়ের মরয়ের ম7।

আল দ

কয়ের মরয়ের ম7 চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মক --- আ)য়ের মক ওর ই
চৌধুরী 8硥ত ম র সর সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতদy -- ক লয়ের মক
হ ত তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমই আ( র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন"<র2 ল হয়ের ম(
ওয়ের মদর উপর। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ নয়ের মত প য়ের মর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন এই
চৌধুরী 8硥L= য়ের মক, ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ নয়ের মল যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন, তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)ই চৌধুরী 8硥L= র মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের হয়ের ম দ$ 8 য়ের মত ( ধ
হয়ের ম য়ের ম7 ।

হ ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরত র

একটা  ঠিক আদালত চত্ব আদ2<ও খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের 8 হয়ের ম য়ের ম7। এগুয়ের মল
চৌধুরী 8硥য (থ য ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন–ত র পম =-- আমর
এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও চৌধুরী 8硥($য়ের ম আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7 ।
-------চৌধুরী 8硥ত ম র ক য়ের ম7 পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতদy ম য়ের মনই
2ত। চৌধুরী 8硥স ( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক অথ( পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতq ন–
ক উয়ের মকই তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম চৌধুরী 8硥রহ ই করয়ের মত ন।
তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম

ইয়ের মত স( ই চৌধুরী 8硥ত ম র ওপর

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন"<র2 ল হয়ের ম(।
ক য়ের মক

অ"

তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক করয়ের ম(–
চৌধুরী 8硥দয়ের ম(

আর

চৌধুরী 8硥দয়ের ম(ন। এইখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের নটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মতও তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম

ক য়ের মক

প য়ের মর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন স(<)ন ন হয়ের ম
অথ

চৌধুরী 8硥ত ম র

উ য়ের মত --

কত<(

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

)ন-য়ের মনর

পঞ য়ের ম2 র্ধ্ব একজন মানুষ, উঠে পড়ল কিছু <
প8ল

ময়ের মধ

এক)ন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7

চৌধুরী 8硥থয়ের মক

ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা,

(লয়ের ম(

উয়ের ম

(য়ের মল–ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক

অনমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মলন, (ল

শুর হল,

‘সম ’ – আম য়ের মক চৌধুরী 8硥 য়ের মন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক, আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম
চৌধুরী 8硥সই সময়ের ম র এক ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা, সস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স ইh
চৌধুরী 8硥($য়ের ম
চৌধুরী 8硥7য়ের মলয়ের মক

থকর

অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"প য়ের ম

চৌধুরী 8硥 য়ের মল

কম<) (নয়ের মক পয়ের মর
রA

করয়ের মত-

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র

কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন--আদ2<
2 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত

ধয়ের মরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল

) য়ের মন ।

আম র

চৌধুরী 8硥7য়ের মল

চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর অয়ের মহতক আগ্র সনয়ের মক ( ধ

স(<)ন নত য়ের মক রA কর ।
হ ৎ

চৌধুরী 8硥সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন আম র চৌধুরী 8硥7য়ের মলয়ের মক পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল2

আনয়ের মত-

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত( য়ের মদর " ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা র )ন । এই মন্ত্র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল।

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন প য়ের ম2র

স.- নটা  ঠিক আদালত চত্ব নষ্ট হয়ের ম
দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল দ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের মত।

প8র

য ক চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর

ক র=, ও ) নত-

ওটা  ঠিক আদালত চত্ব ও সস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল । চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর " য়ের মল
ন ল - র ক র= ওয়ের মদর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ম নয়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার
" য়ের মল ( স –)m য়ের মন টা  ঠিক আদালত চত্ব। অঞলটা  ঠিক আদালত চত্ব র
হ ত Xসয়ের মক য ও । ত ই উjঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতটা  ঠিক আদালত চত্ব ও
চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর

প7ন্দী সেই

হঠিক আদালত চত্বরের মাঝখhল

ন।

চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর

দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল

ই।

চৌধুরী 8硥ল কয়ের মক

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন"<র2 ল

কর

ই।

চৌধুরী 8硥র য়ের ম( টা  ঠিক আদালত চত্ব

য য়ের মত

চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর

( ন য়ের মন।

কথ

চৌধুরী 8硥2 ন য়ের মন য । য খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2 ত ই কর য়ের মন
য –শুধ

ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখময়ের ম

চৌধুরী 8硥নও র

পথ

"ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন আ)ও।

( তয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম ই--( স ওটা  ঠিক আদালত চত্ব ই Aমত

আ) চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মক এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন চৌধুরী 8硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের আশ্চয<

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্বয়ের মক থ ক র পয়ের মA যয়ের মথষ্ট।

হঠিক আদালত চত্বরের মাঝখh । আ) আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ও আম র I প
2য -ত। আ চৌধুরী 8硥নই। চৌধুরী 8硥7য়ের মলয়ের মক পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলয়ের ম2
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-য়ের ম মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখXঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম য়ের ম7। ওর
2হ দ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7য়ের মল আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ম। চৌধুরী 8硥কন

প ন ম র ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হল--আম র চৌধুরী 8硥7য়ের মলটা  ঠিক আদালত চত্ব
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখXয়ের মর এল ন । ও আর চৌধুরী 8硥ত ম য়ের মদর
ক য়ের ম7র চৌধুরী 8硥ল ক হল ন।
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক, "দ্রয়ের মল কয়ের মক থ ময়ের মত

(লয়ের মলন।
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"স র চৌধুরী 8硥য - ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত
থ ময়ের মত

(ল র

- একদম

আয়ের ম-ই–

চৌধুরী 8硥সখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ন চৌধুরী 8硥থয়ের মকই উত্তর= - কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও

স ময়ের মনর স ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরর এক)ন উয়ের ম , ‘সম ’

চৌধুরী 8硥প য়ের মম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্ব. -- কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও চৌধুরী 8硥প য়ের মম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্ব. এ$র

চৌধুরী 8硥ক ধন ( দ ) ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7 (লয়ের মত শুর

দ ল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল - )ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম প ইয়ের ম চৌধুরী 8硥দও –আসল

করল। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রকয়ের মক অনমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মতই

চৌধুরী 8硥প য়ের মম টা  ঠিক আদালত চত্ব রয়ের মক।

হল। আদ লয়ের মত উপঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সত অয়ের মনয়ের মকই

চৌধুরী 8硥দ লয়ের মত।

ওন য়ের মক চৌধুরী 8硥 য়ের মন।

উপকত ।

শুর করয়ের মলন, চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন

স(ই

‘সময়ের ম র’

আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ই " ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা=" য়ের ম(

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক ম2 ই, আম র চৌধুরী 8硥7য়ের মল এক

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক আ( র শুর করয়ের মলন –

সম

(লয়ের মলন, চৌধুরী 8硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন এটা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক আপন র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ‘সময়ের ম র’ দ স, খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের(ই

ক য়ের ম7র।

চৌধুরী 8硥লখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের

প8

খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের( একটা  ঠিক আদালত চত্ব

কয়ের মরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন, ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু (ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখBটা  ঠিক আদালত চত্ব " লই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল।
স.স য়ের মরর

অ" (টা  ঠিক আদালত চত্ব

‘সময়ের ম র’

ও

ক য়ের ম7র

(ঝত।
চৌধুরী 8硥ল য়ের মকর

পয়ের মর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর X দ ও তয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনল। এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন

গু=- ন ন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতরস র। (ঝয়ের মত

প রল ম ন।

‘সম ’ ম থ ন

কয়ের মর

শুনল আর " (ল–এই পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতর
স্রষ্ট

যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী 8硥সইই–ক

আর কর

য য়ের ম(–ম নয়ের মত হয়ের ম(ই।
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক আ( র আয়ের ম-র কথ

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখXয়ের মর

ওর ) (ন য পন আর আময়ের মদর

এয়ের মলন। (লয়ের মলন, ‘সম ’ তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম কত

আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখথ<ক অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স , স(টা  ঠিক আদালত চত্ব ই প য়ের ম& চৌধুরী 8硥-য়ের ম7

অসহ

ওই
এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন

‘সময়ের ম র’
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(র টা  ঠিক আদালত চত্ব

চৌধুরী 8硥দ লয়ের মত।

চৌধুরী 8硥7য়ের মলর

( (স।

পথয়ের মম

চৌধুরী 8硥নত য়ের মদর ক য়ের ম7 চৌধুরী 8硥প$ 7 য়ের মন র )ন

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন–য র চৌধুরী 8硥ত ম র ক য়ের ম7র

চৌধুরী 8硥ল ক–ত র ই চৌধুরী 8硥ত ম র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(রয়ের মB। তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7

(ল।

আ( র

চৌধুরী 8硥ত ম রই

অপক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত<র স A র ও–( হ( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মh ।

অদTত পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতর তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমই স্রষ্ট ।
------ম নন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রপঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত,

দ 8 য়ের মলন
আপঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন

চৌধুরী 8硥ক(ল একটা  ঠিক আদালত চত্ব -‘সম ’ - চৌধুরী 8硥ক আ$কয়ের ম8
ধরয়ের ম7ন–ত র আয়ের ম-র ‘সময়ের ম ’ র–কথ
(লয়ের ম7ন ন । সম (হম ন, এয়ের মক ($ ধ
য

ন একক" য়ের ম(। চৌধুরী 8硥ক নও সম য়ের ম)

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও চৌধুরী 8硥ক নও একটা  ঠিক আদালত চত্ব ‘সম ’ চৌধুরী 8硥ক
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<ষ্ট কয়ের মর চৌধুরী 8硥দ ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা

ওর য়ের মন য , ন

আম র চৌধুরী 8硥7য়ের মলটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম । ওর ( স
এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন পঞ য়ের ম2 ধ<।

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও ও Jপ

চৌধুরী 8硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের

দ2<ন

–

চৌধুরী 8硥-য়ের ম7ন,ও

উ" ই

চৌধুরী 8硥পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখAতটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মকও চৌধুরী 8硥ত

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল,

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু

ম নয়ের মত হয়ের ম(–

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতটা  ঠিক আদালত চত্ব য়ের মকও চৌধুরী 8硥ত ম নয়ের মত হয়ের ম( ।
ওগুয়ের মল য়ের মক

সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম

চৌধুরী 8硥Xলয়ের মল

চৌধুরী 8硥ত

আপন র পয়ের মA সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসB য়ের মন্ত আস
সC( ন ।
এয়ের মক( য়ের মর চৌধুরী 8硥2য়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার স ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের মত (য়ের মস থ ক
এক চৌধুরী 8硥(2 ( স ম নষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা উয়ের ম

চৌধুরী 8硥সই

চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের$ য়ের ম)–

আপন য়ের মদর চৌধুরী 8硥2খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন কথ (য়ের মল । ও

একটা  ঠিক আদালত চত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(য়ের ম•ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা= ওর সয়ের ম6 এয়ের মস পয়ের ম8।

চৌধুরী 8硥দ ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা

(ল শুর

করয়ের মলন, আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর (লন চৌধুরী 8硥ত -

) য়ের মন

আ)য়ের মকর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( র- চৌধুরী 8硥সখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন "ল—ও--

)ন ।

(ল র

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রয়ের মকর অনমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক আয়ের ম-র ‘সময়ের ম ’ র কম<ক য়ের মনর
এটা  ঠিক আদালত চত্ব সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত চৌধুরী 8硥য ‘সময়ের ম ’ র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত্তয়ের মত

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7

আয়ের ম-র

ন

চৌধুরী 8硥য

আপন র

) য়ের মনন

চৌধুরী 8硥য

চৌধুরী 8硥 য়ের ম ও

আরও

হয়ের ম য়ের ম7ন । ও (ঝয়ের মত
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(শ্ব য়ের মসর "রস ।
প য়ের মর ন , ম ত ল হয়ের ম
আম রই প স ।

প য়ের ম&
আপন র
"6র
ন শুধ

যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী 8硥মল য়ের মত
( 8 চৌধুরী 8硥Xয়ের মর,
আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকয়ের ম

থ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক ওরই সম( স (ন্ধয়ের মদর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক,
চৌধুরী 8硥কমন সন্দী সেইর সস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স ) (ন য পন
করয়ের ম7 ত র । ওর সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক অপর ধ
(লয়ের মত প য়ের মরন। আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমই ( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর
এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন (লন চৌধুরী 8硥ত ।

‘সম ‘ – তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন(< ক। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রকও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন(< ক। )ন-=ও চৌধুরী 8硥কমন চৌধুরী 8硥যন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনস্তব ।
চৌধুরী 8硥(2 থমথয়ের মম " (। এক মঠিক আদালত চত্বরের মাঝখহল র খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের( A = কয়ের মƒর আও ) চৌধুরী 8硥2 ন চৌধুরী 8硥-ল । উঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন
(লয়ের মত

ন – ‘সম য়ের মক’ চৌধুরী 8硥($য়ের মধ র খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের সC( ন

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত হয়ের ম( নতন সময়ের ম র ক য়ের ম7।
।

‘সম ’

। 7 8য়ের মতই হয়ের ম( । চৌধুরী 8硥7য়ের ম8

যঝয়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত হয়ের ম(–সমস্ত পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<য়ের মনর সয়ের ম„-

যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন আ)য়ের মকর ‘সময়ের ম ’

র ক য়ের ম7 আসয়ের ম(–পশ উত্তর চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল

চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরলয়ের ম(–তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনই কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হয়ের ম( আর এক‘সম ’–আমর
সম টা  ঠিক আদালত চত্ব ই

ওটা  ঠিক আদালত চত্ব ই

ই । চৌধুরী 8硥সই

ই।

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের য়ের মন সম ’ চৌধুরী 8硥ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<ষ্ট অয়ের মA ($ ধ ও হল ন । আ( র–চৌধুরী 8硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ল ম ও চৌধুরী 8硥দও
ন । শুধ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7-সম - চৌধুরী 8硥দও

হল

হল- ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)য়ের মক–নতন -‘সময়ের ম র’- সয়ের ম6 দy যয়ের মB

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম)র চৌধুরী 8硥Lqত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন.য়ের ম8 আন র অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখধক র।
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( রক স্তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখCত এই সরল সম ধ য়ের মন ।
এতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মনর এক যB–এই " য়ের ম( )নত র আদ লয়ের মত সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ক র

প য়ের ম( -," (

য ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ।
আদ লয়ের মত উপঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী সত স( ই চৌধুরী 8硥(2 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ ন্ত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ…ত হয়ের ম ( ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখXরল ।
ক ল, স ন্তুর ও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখশ্চন্ত হল । স ন্তুর যঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদও ক ) কয়ের মম য য়ের ম( " (ল , তয়ের ম( 2 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত
প য়ের ম( ।

কোন ন এ

আষাঢ়ে8 ঢ়ে8

ব শাল লী গা গাঙ্গুলী ঙলী গা
স লী গাঢ়ে8 লী গা য় উঢ়ে8 মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর অভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি স,
প্রথঢ়ে8মানসের অভ্যাস,  স্ত্রী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষো মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র মানসের অভ্যাস, খটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে কোন%ঢ়ে8খ
কোননওয় । গাঙ্গুলী" কোনষাঢ়ে8 লী গা ছর ধঢ়ে8র ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি ঢ়ে8ছ,
এ" প্রশাল মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ)ঢ়ে8" কোন লী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ* পর র ই
ঘঢ়ে8মানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8" প ঢ়ে8র!
ঢ়ে8লী গাঢ়ে8/র

ক্লাসটা  সটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

স লী গা

স ঢ়ে81

আটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে য়, কোনসই কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে8 ই ব"মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছর হয়
সমানসের অভ্যাস,  /ন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র প্রঢ়ে83সর- 56 মানসের অভ্যাস,  নস
মানসের অভ্যাস, /মানসের অভ্যাস, % র।

কোন%ঢ়ে8খ, মানসের অভ্যাস,  ধ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, 

প1 ঢ়ে8শাল ন

শাললী গা

পর > র /ন

কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি রঢ়ে8 লী গা

এইস মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছর /ন উমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন "7 র অ" )
সন্দর কোন Dমানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8 ই কোন% ষাঢ়ে8 মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8"ন। "7 র
মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন হ", মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর কোনচ ঢ়ে8খ ছ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন কোন3ঢ়ে8লী গা

উঢ়ে8

মানসের অভ্যাস,  গাঙ্গুলী" হঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ %’ ছর হলী গা, কোন ন
কোন ন সঢ়ে8" র

লী গা কোনযঢ়ে8"ই

থ মানসের অভ্যাস, 

লী গাঢ়ে8"ন মানসের অভ্যাস,  নস

*ঢ়ে8" প ঢ়ে8রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন।

রঢ়ে8ছ।

স মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছ কোনযমানসের অভ্যাস, ন চলী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গাপ ঢ়ে8র;

থ য় আঢ়ে8ছ সখ এ প্র ঢ়ে8রর ছলী গা,
প্র ঞ্চন , ইমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গাউশালন। মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ধ
মানসের অভ্যাস,  মানসের অভ্যাস, @" র আঢ়ে8গাঙ্গুলী পযA) লী গাঢ়ে8"ন,
"মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর সঢ়ে8খর কোনঘ র কোনলী গাঢ়ে8গাঙ্গুলীঢ়ে8ছ।"

কোন%খঢ়ে8" প ঢ়ে8E ন ।

আরও প্রশালস্ত হয়; যখন কোনস স ঢ়ে8লী গা
কোনছঢ়ে8লী গা

শাললী গা স ই সখ ।

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"। আর কোনস সমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"

প7 চ–এগাঙ্গুলী ঢ়ে8র উচ্চ" র মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর
উঢ়ে8

মানসের অভ্যাস,  নস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ",

ছলী গান , কোনস কোন" সখ ! কোন শাল ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি লী গা
টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

, সম্মান সব পাচ্ছে কলেজের চাকরিতে। ন স প ঢ়ে8E

চ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে8"।

ঢ়ে8লী গাঢ়ে8/র

লী গা " র মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8" / য়গাঙ্গুলী য়, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন/স
এ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে থ ঢ়ে8 ন। আঢ়ে8র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে
/মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ষপঢ়ে8র কোননঢ়ে8 ন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ
ঢ়ে8রঢ়ে8ছন।
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1র কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি"ঢ়ে8র স্ত্রী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষো মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে8
চঢ়ে8লী গা, স্নান করে আসতে দেখে, মানস প্রতিদিন প্রেম ন

কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি/

ঢ়ে8র আসঢ়ে8" কোন%ঢ়ে8খ, মানসের অভ্যাস,  নস

প্রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ন কোনপ্রঢ়ে8মানসের অভ্যাস,  প1ঢ়ে8ছন।
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ও স লী গা কোনথঢ়ে8

র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছL পযA)

কোনসমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ন

আষাঢ়ে8 ঢ়ে8 -

হমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা।

মানসের অভ্যাস,  নস

গাঙ্গুলী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেঢ়ে8"
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8চর

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/র

স ঢ়ে8S

ওমানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন

ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের

সঢ়ে8 ,
"লী গা র

@ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছR

অঢ়ে8* ঢ়ে8র

য়স্ক

অ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন

লী গাঢ়ে8লী গান - "কোন" মানসের অভ্যাস,  র কোনলী গাখ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে কোন র হঢ়ে8লী গা
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ও, কোনযখ ঢ়ে8ন ওই পমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"" পU র

অঢ়ে8ন

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছ

ঢ়ে8র, য ঢ়ে8" মানসের অভ্যাস,  নস খমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাল

কোনলী গাখ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গাঢ়ে8খছ।"

হয়।

কোন শাল

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি লী গা

চ র

র,

মানসের অভ্যাস,  নস কোন শাল খমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাল হঢ়ে8লী গান %ই মানসের অভ্যাস, হV "A।

রন

N ইভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি র,

ঢ়ে8র,
ঘঢ়ে8র

মানসের অভ্যাস,  ধ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, ঢ়ে8 র প্রস্তুমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোননওয় কোনছঢ়ে8লী গাঢ়ে8
স মানসের অভ্যাস,  লী গা কোন%য়।
কোনশাল ঢ়ে8ন,

আর

র ঢ়ে8" এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে গাঙ্গুলী ন
প্রচর

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছPউটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে ঢ়ে8র 5 উনঢ়ে8লী গা 5

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছসঢ়ে8নমানসের অভ্যাস, 
ঢ়ে8র কোন%ঢ়ে8খ।

মানসের অভ্যাস,  নস স সমানসের অভ্যাস, য় ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি ঢ়ে8 , মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র মানসের অভ্যাস, "
স্ত্রী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষো কোনপঢ়ে8" ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি গাঙ্গুলী লী গা ঢ়ে8গাঙ্গুলী। আর কোনছঢ়ে8লী গা
শালঢ়ে8লী গার ঘর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছQঢ়ে8 ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের 3লী গাঢ়ে8
এ /ন গাঙ্গুলীমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ A" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ" " ঢ়ে8

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"A।
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ই

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ।
স

কোন" সমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" , মানসের অভ্যাস,  নস কোন ঢ়ে8*ই ন ,

কোন ন মানসের অভ্যাস, 

লী গাঢ়ে8"ন ওর "সঢ়ে8খর কোনঘ র"।

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ন্তু কোন ন / মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন, গাঙ্গুলী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 চলী গা ঢ়ে8ন র সমানসের অভ্যাস, য়
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছ এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে8 , কোনস গাঙ্গুলী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 ঘমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে8য়
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে8" য ন। এমানসের অভ্যাস, ন প্রথমানসের অভ্যাস, 

রঢ়ে8লী গান,

মানসের অভ্যাস,  নস।
ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের এ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে চ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ

থ ঢ়ে8

"র

ঢ়ে8ছ, " মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য় ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের %র/ খঢ়ে8লী গা
কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি"ঢ়ে8র কোনX ঢ়ে8 । মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে8
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ রক

স ঢ়ে8লী গা

রঢ়ে8" চ য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন। প্রথঢ়ে8মানসের অভ্যাস,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/র

প1 র ঘঢ়ে8র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে8য়, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/র 3 ইলী গাগুঢ়ে8লী গা
কোন%ঢ়ে8খ।

" রপর কোনখয় লী গা
কোন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাল মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনস্তব!
শালঢ়ে8লী গার কোন"
কোন নও স 1

ঢ়ে8র, ঘর " র এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে
ছমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে।

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র কোনয

শালব কোননই।

প1 র

ইঢ়ে8র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে8য়, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/র

কোনশাল র

কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি/ ঢ়ে8ন

ঘঢ়ে8রর

%র/ র

ঢ়ে8ছ কোনযঢ়ে8"ই, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছ এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে অনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি
মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন হমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছ এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

হমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি"ঢ়ে8র। %র/ য় আমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 কোনপঢ়ে8"
কোনশাল ঢ়ে8নন, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" খ চ প গাঙ্গুলীলী গা য়

থ

লী গাঢ়ে8ছ। মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ছ>ণ পঢ়ে8র পরষাঢ়ে8

ণ

প ওয় য মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা। যমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ও কোনশাল ন এ %মানসের অভ্যাস, 

য মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা ন। " রপঢ়ে8রই চমঢ়ে8নর শালব;
শালর র কোনখলী গা র শালব।
মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর শালর র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনথর... ঘ মানসের অভ্যাস,  *রঢ়ে8ছ!
অমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ শ্বাস্য মনে হচ্ছিল। মিনতি তার সঙ্গ স মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন হমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা। মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" " র
সঢ়ে8ঙ

প্র" রণ

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে8য় কোন%য়। " ও

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে8

কোন ন ?

ঘঢ়ে8রর %র/ র

ঢ়ে8র।

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি ঢ়ে8

রঢ়ে8ছ,

*ঢ়ে8"

প রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা।
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ন্তু কোন ন? মানসের অভ্যাস,  নস কোন" প্রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" সপ্তাহে দুবারের মোত, এই বয়সেও ঢ়ে8হ
% ঢ়ে8রর কোনমানসের অভ্যাস,  ", এই য়ঢ়ে8সও সPV ণA

প্রথঢ়ে8মানসের অভ্যাস,  কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে8 মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা, %র/ খঢ়ে8লী গা কোনশাল র
ঘঢ়ে8র Xঢ়ে8 , গাঙ্গুলীলী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেঢ়ে8প ধর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র।
/ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন,
পরষাঢ়ে8মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ

"মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ন ধঢ়ে8র এমানসের অভ্যাস, ন হঢ়ে8E;
" হঢ়ে8লী গা অ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন

।

রণ ওই কোনলী গাখ কোন

লী গা প্র শালন র

ঢ়ে8ছ, আর এ

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ প ণমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে8" আঢ়ে8ছ। " র মানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8ন, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"
ওন ঢ়ে8

স কোন%মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছখঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ!

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছ6। খ ঘ@ ণ হয় মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর, আ/ঢ়ে8
কোনছঢ়ে8লী গা

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে8" কোনসই

থ ও মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছচ)

ঢ়ে8রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"। কোনপটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে গুমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গাঢ়ে8য় উ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা।
অঢ়ে8ন

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছচ)

মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ছ, হ ৎ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ
%র/

ঢ়ে8র,

ঘ মানসের অভ্যাস, 

কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে8 আর X ঢ়ে8লী গা ন

খঢ়ে8লী গা।

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে8য় কোন%ঢ়ে8খ,
কোননই।

প ঢ়ে8লী গার

মানসের অভ্যাস,  থ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

রg

শালঢ়ে8লী গার ঘঢ়ে8র

শাললী গা প1 র কোনটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ঢ়ে8লী গা
"খন

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছকঢ়ে8" ঘরমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা। " র মানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8ন

অসম

শালঢ়ে8লী গাও ওঢ়ে8
প্র" রণ
রঢ়ে8ছ!
প1 ঢ়ে8শাল ন কোনছঢ়ে81
ইঢ়ে8র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছQঢ়ে8 টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে
কোনখলী গাঢ়ে8ছ। মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/র অমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিস ঢ়ে8রর
/ন কোনছঢ়ে8লী গাঢ়ে8
ইঢ়ে8র প মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ঢ়ে8য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ,

কোনখ লী গা র শালব হয়।

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছ6 মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোন ন? এ" অ নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"'
থ গুমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গা মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন ঘV মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছণA*1 এঢ়ে8ন
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা।

%র/ খঢ়ে8লী গা X ঢ়ে8লী গা ।

কোন নওমানসের অভ্যাস, ঢ়ে8" গুমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছঢ়ে8য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/ঢ়ে8 ,
শালঢ়ে8লী গার কোনটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ঢ়ে8লী গার প ঢ়ে8শাল
কোন "লী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে খঢ়ে8লী গা /লী গা কোনখলী গা।
ঢ়ে8 র
মানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8
খ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন
অনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি
রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা!

মানসের অভ্যাস,  নস
রখ
এ র
যন্ত্রণ

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1র চ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ %ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে ...

"ঢ়ে8 কোন ! %র/ খঢ়ে8লী গা কোনগাঙ্গুলীলী গা।
মানসের অভ্যাস,  নস কোন%খলী গা ; এ

গাঙ্গুলী

/র

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8য়, হলী গা% এ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে শাল মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে8", মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"
প্রথঢ়ে8মানসের অভ্যাস,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোন%ঢ়ে8খমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন মানসের অভ্যাস,  নসঢ়ে8 , কোনস
আপন মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন চ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ র / য়গাঙ্গুলী য় চ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ
কোনরঢ়ে8খ, কোনশাল র ঘঢ়ে8রর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8
মানসের অভ্যাস,  নসঢ়ে8

কোনযঢ়ে8"ই,

কোন%খঢ়ে8" কোনপলী গা।

"এই কোনর! "মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস,  কোনয? হ ৎ
ঢ়ে8র, 3 ইলী গা

মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ* ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে8লী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে8য়ছ!

" রমানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8ন স 'সঢ়ে8খর কোনঘ র' ; " র
মানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8ন, সন্দর সgস র, % রণ সন্দর
স্ত্রী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষো , উজ্জ্বলী গা % প্তাহে দুবারের মোত, এই বয়সেও কোনছঢ়ে8লী গা.... স কোনঘ র!

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি ঢ়ে8লী গা হঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ, যখন চঢ়ে8লী গা এঢ়ে8সছ,

আ শাল কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে8l প1 র অনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিV মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"
ঢ়ে8স থ লী গা ওই
শালঢ়ে8লী গার
" রপর স র ঘঢ়ে8র কোনস 3 ঢ়ে8"
ঢ়ে8লী গাঢ়ে8/র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ্রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছmপ লী গাঢ়ে8 এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে
ঢ়ে8র ছমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8য় কোননয়! সখ র
সমানসের অভ্যাস, য় লী গা গাঙ্গুলীঢ়ে8
টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে ঢ়ে8", *ঢ়ে8"
মানসের অভ্যাস,  নস।

কোনলী গা 5ঢ়ে8শালমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ5g মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা। আমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস,  5 উনঢ়ে8লী গা 5

হ ৎ স%র %র/ র

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8য়
ঘঢ়ে8র।
ঢ়ে8সকোন3 ন
কোনঘ র,
প ঢ়ে8র

ইঢ়ে8রর কোনথঢ়ে8

আর

কোনযও

ন।

ইঢ়ে8র

য

% ...এখন কোন" প ওয় র এঢ়ে8সঢ়ে8ছ,
রঢ়ে8" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে8য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা মানসের অভ্যাস, , হঢ়ে8য় কোনগাঙ্গুলীঢ়ে8লী গা
ওই

gলী গা মানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে %/ন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, ঢ়ে8লী গা কোন%খ ।

শালঢ়ে8লী গার

আ/ঢ়ে8

পরপর আঢ়ে8ছ। ওঢ়ে8
/ নঢ়ে8" প রলী গা মানসের অভ্যাস, ।"

%ঢ়ে8টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেউশালন

ছ 1ঢ়ে8" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে8য়

থ গুঢ়ে8লী গা গাঙ্গুলীলী গাগাঙ্গুলীলী গা
ঢ়ে8র মানসের অভ্যাস,  নঢ়ে8সর
ঢ়ে8 , রঢ়ে8কর ন র মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8" ঢ়ে8য় কোনগাঙ্গুলীলী গা।
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোনস 3 র
ঢ়ে8ছ %7 মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে8য়
থ গুঢ়ে8লী গা
লী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা, " রপর মানসের অভ্যাস, খ
ঘমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে8য় য ঢ়ে8 , ওমানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন হলী গা% শাল মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1র
আ7চলী গা কোনটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেঢ়ে8ন ধরঢ়ে8লী গা মানসের অভ্যাস,  নস।

"

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে মানসের অভ্যাস, চমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ

উমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ শ্বাস্য মনে হচ্ছিল। মিনতি তার সঙ্গ স

" 37

কোনহঢ়ে8স ঢ়ে8লী গা-

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 কোনপঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ আর ওমানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন-

"মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, ও ন ! এ %মানসের অভ্যাস,  স% য

ঢ়ে8%র

মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8"

কোন%মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছখ

র;

ছ ঢ়ে81 ,

আমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, 

5 উনঢ়ে8লী গা 5 হলী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ ন

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছসঢ়ে8নমানসের অভ্যাস,  টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে ।

কোন"

পমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"" পU
হঢ়ে8য়ঢ়ে8ছ

।

স ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ

কোন" মানসের অভ্যাস,  র ওই

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8য় কোনলী গাখ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে , প্র শাল

সg %পঢ়ে8Lর

প " ঢ়ে8"। ঘমানসের অভ্যাস,  কোনথঢ়ে8

সP % য়

উঢ়ে8 ই কোন%খলী গা মানসের অভ্যাস, ।

মানসের অভ্যাস,  কোন%ঢ়ে8খই কোনযঢ়ে8" প রঢ়ে8লী গান ন । যমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ও
রঢ়ে8"ন ন , এটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে সম ।

" ই ওই এ

থ

লী গাঢ়ে8"ন, 'সঢ়ে8খর

কোনঘ র'!"
########################

হঢ়ে8য় কোনগাঙ্গুলীঢ়ে8লী গা আপমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন কোনn হঢ়ে8য় য ঢ়ে8 !"

ওই কোনলী গাখ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে এ

এ র এ টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে কোন/ ঢ়ে8র টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে ন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য়, মানসের অভ্যাস,  নস

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা- "কোনঘ র হঢ়ে8লী গাও সমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" "

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছসঢ়ে8য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%লী গা প ঢ়ে8শাল । মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8/র

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে8
কোন 7 টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য়

অঢ়ে8ন >ণ

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র

কোন 7 টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেঢ়ে8

ঢ়ে8র

র খঢ়ে8লী গা।

ন

" রপর হ ৎ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে8য় কোন 7ঢ়ে8% উ লী গা। "
মানসের অভ্যাস,  ঢ়ে8য়র

থ মানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ন প1ঢ়ে8ছ।

ঢ়ে8

মানসের অভ্যাস,  থ

হলী গা হ ৎ !

ই মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছহস ঢ়ে8

ছর পঢ়ে8র এ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে

প্র শাল প য়। মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশালঢ়ে8র ন মানসের অভ্যাস, 

- 56 মানসের অভ্যাস,  নস মানসের অভ্যাস, /মানসের অভ্যাস, % র
মানসের অভ্যাস,  নস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" আর
ইমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের স 3লী গা ঢ়ে8

শাললী গা, ওই

কোনমানসের অভ্যাস, ঘ লী গাঢ়ে8য়র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাললী গাg

শালহঢ়ে8রর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছR কোনমানসের অভ্যাস, ঢ়ে8ঘঢ়ে8%র সঢ়ে8ঙ, আনঢ়ে8ন্দ
ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি গাঙ্গুলী

ঢ়ে8র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে8য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা।

করিম  ম চাচা  চাচা 
রিম  শ্ব ঞ্জন দত্তগুপ্ত
করিম  ম চাচা  চাচা  সঙ্গে আমার পরি আম পরিম  চাচা য়
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক
ঙ্গে আমার পরি
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক ওয়
পঙ্গে আমার পরি "হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " - যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। একশ ন্তপ# দ# ন্ত
এক্সঙ্গে আমার পরি&ঙ্গে আমার পরিস"। একট সমঙ্গে আমার পরিয় আম ঙ্গে আমার পরিক
অরিম )ঙ্গে আমার পরিস ক ঙ্গে আমার পরি* &রিম + ম ঙ্গে আমার পরিস অন্ত+
দ#
ক ক + থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক
ঙ্গে আমার পরি
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক + য় + ক ঙ্গে আমার পরি+ হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরি+। ঘটন চাচা ঙ্গে আমার পরিথেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া সই সময় আম থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া মঙ্গে আমার পরিয় পড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " শুন
*ন
ঙ্গে আমার পরি ঙ্গে আমার পরি
ক+। অরিম )ঙ্গে আমার পরিস
ক ঙ্গে আমার পরি* আস )ঙ্গে আমার পরি থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া মঙ্গে আমার পরিয় সঙ্গে আমার পরি ও
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া দখ ট হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয় থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক+। এক
"দ# ন্ত
এক্সঙ্গে আমার পরি&ঙ্গে আমার পরিস" 3rd AC থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া +
ঙ্গে আমার পরি ঙ্গে আমার পরি
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক রিম 6। থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া 7ন ছ ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " ১০ রিম মরিম নট আঙ্গে আমার পরি;
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারন্তদন্ত হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয় এক য়স্ক ভদ্রঙ্গে আমার পরি ক
*ন ছঙ্গে আমার পরিয়ক থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  কঙ্গে আমার পরিক সঙ্গে আমার পরি রিম নঙ্গে আমার পরিয়
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া 7ঙ্গে আমার পরিন উঙ্গে আমার পরি@ রিম সট ন A
রিম মরিম  ঙ্গে আমার পরিয়
স ইঙ্গে আমার পরিক
রিম সঙ্গে আমার পরিয় আ
+B ঙ্গে আমার পরিদ
ঙ্গে আমার পরি;*গুরিম 
রিম @ক@ ক থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিখ রিম দঙ্গে আমার পরিয়
আম প ঙ্গে আমার পরিশ )B ক রিম সটট য় এঙ্গে আমার পরিস
সঙ্গে আমার পরি ন। এই দCঘD যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক ত পঙ্গে আমার পরি ওBন

সঙ্গে আমার পরি পরিম  চাচা য় হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার
প * নঙ্গে আমার পরি+
প
ম ওBন
*C ঙ্গে আমার পরিন
অঙ্গে আমার পরিনক
ক । সদ হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার স ময় আ থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া খ ঙ্গে আমার পরিম
মঙ্গে আমার পরিন , ;ল্প রিম &য় ম ন# ষ -- করিম  ম
রিম মI । থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ছ ট- ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " স
ক ঙ্গে আমার পরিছ
"করিম  ম চাচা  চাচা  "। ঙ্গে আমার পরিয়স & য় ৭০ এ
ক ছ ক রিম ছ, রিম কন্তু থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  শ শক-স ম D।
একট# থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিট-খ ঙ্গে আমার পরিট আ ; ঙ্গে আমার পরিয়
ঙট
শ ম । প ঙ্গে আমার পরিন পরিম  ষ স দ ধ# রিম +ট
# রিম 
ম+ কঙ্গে আমার পরি প । ; ঙ্গে আমার পরিয় স দ
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ম ট ক পঙ্গে আমার পরিড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " প ঞ্জ C আ থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ম ট
একট খদঙ্গে আমার পরি
চাচা  দ ।
ঙ্গে আমার পরিকন
ম দঙ্গে আমার পরিহাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার এক রিম ধDষ# R ঙ্গে আমার পরিম। স6
অ S , রিম নঙ্গে আমার পরি*
রিম কছ# *রিম ম*ম ও
আঙ্গে আমার পরিছ।
রিম নঙ্গে আমার পরি*
Rম
ছ ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " ও
আশপ ঙ্গে আমার পরিশ R ঙ্গে আমার পরিম থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ক*নও +B ঙ্গে আমার পরিক
ভ
ঙ্গে আমার পরিস আ শ্রU ও কঙ্গে আমার পরি । এই
য়ঙ্গে আমার পরিস একরিম ট ন# +ন ধ ঙ্গে আমার পরিন ক ঙ্গে আমার পরি*
রিম নঙ্গে আমার পরি*ঙ্গে আমার পরিক রিম  প্ত থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিখ আপন +Vরিম প্ত ভ
কঙ্গে আমার পরি ন & য় &রিম + ম ঙ্গে আমার পরিস আশপ ঙ্গে আমার পরিশ

R মগুরিম 
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ক ন ন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ক ন
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ক*ন +B ঙ্গে আমার পরিদ স ম D অন# যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক য়C
ঙ্গে আমার পরি ঙ্গে আমার পরি আঙ্গে আমার পরিসন রিম  রিম ভন্ন ধ ঙ্গে আমার পরিন
রিম চাচা রিম কৎস *ন । এই প ঙ্গে আমার পরি করিম  ম
চাচা  চাচা  ই +B ঙ্গে আমার পরিদ একম ত ভ স । রিম +রিম ন
রু;C আ +B ঙ্গে আমার পরিদ
ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "C থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ক*ঙ্গে আমার পরিন
সঙ্গে আমার পরি
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক, +B ঙ্গে আমার পরিদ
রিম চাচা রিম কৎস
প ঙ্গে আমার পরি
ঙ্গে আমার পরি
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক ওয় থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক শুরু
কঙ্গে আমার পরি
ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "C থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ) অ রিম ধ সমস্ত ধ ঙ্গে আমার পরিন
ক *গুরিম  হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার রিম সম#ঙ্গে আমার পরিখ থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া স
মনভ
রিম নঙ্গে আমার পরিয় কঙ্গে আমার পরি
ঙ্গে আমার পরিকন।
দCঘDরিম দন
ঙ্গে আমার পরি ঙ্গে আমার পরি রু;Cঙ্গে আমার পরিদ রিম নঙ্গে আমার পরিয় রিম চাচা রিম কৎস
ক ঙ্গে আমার পরিন যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক + য় ঙ্গে আমার পরি+ দরুন, থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া সখ নক
দ রিম ম, কমদ রিম ম, থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ক ন হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার সপ + ঙ্গে আমার পরি
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ক ন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ক ন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরি; ভ রিম চাচা রিম কৎস
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারয় এছ ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া সখ ঙ্গে আমার পরিন ক , খ
স ধ ঙ্গে আমার পরিন খ
+B
ভ মঙ্গে আমার পরি+
* ন । এমনরিম ক
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক + য় ঙ্গে আমার পরি+
দরুন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া সখ নক
[ ক , ন সD,
অন ন কমDCঙ্গে আমার পরিদ সঙ্গে আমার পরি থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ম ট ম#রিম ট ভ ঙ্গে আমার পরি
পরিম  চাচা য় হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয় রিম ;ঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিছ। ক * চাচা  ঙ্গে আমার পরিন
ম+ রিম হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়াররিম \ আ ই]ঙ্গে আমার পরি রিম * ও প্ত কঙ্গে আমার পরি
রিম নঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিছন। করিম  ম চাচা  চাচা  ম ঙ্গে আমার পরিস & য়

দ#
রিম  রিম ভন্ন ধ ঙ্গে আমার পরিন রু;Cঙ্গে আমার পরিদ রিম নঙ্গে আমার পরিয়
"দ# ন্ত এক্সঙ্গে আমার পরি&ঙ্গে আমার পরিস" যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক + য় + কঙ্গে আমার পরি ন।
এ ঙ্গে আমার পরি
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক ত য় +B
সঙ্গে আমার পরি রিম +ন
ধ ঙ্গে আমার পরিন রু;C আ +B ঙ্গে আমার পরিদ
ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "C
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ক*ন
ঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিছন। যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। একশ ন্তপ#ঙ্গে আমার পরি
একট# আঙ্গে আমার পরি; থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ^শন "থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ক আ
প# ম" এ ; ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "C রিম স;ন
ন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া পঙ্গে আমার পরিয়
দB ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " ঙ্গে আমার পরি+ই রিম +রিম ন +B দ
রিম নঙ্গে আমার পরিয়
+ ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " হুঙ্গে আমার পরিড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " কঙ্গে আমার পরি
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া নঙ্গে আমার পরিম প ঙ্গে আমার পরি ন।
ন ম সময় ড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " একট
; থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক
আম হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ঙ্গে আমার পরি+ খ নচাচা  ঙ্গে আমার পরি ক আম রিম দঙ্গে আমার পরিয়
ঙ্গে আমার পরি ন - এট আপন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া মঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিক
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া দঙ্গে আমার পরি ন, খ# রিম মরিম `, এই আমগুরিম 
;+ক ই ; ছ থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক প
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিছ ।
আসঙ্গে আমার পরি &রিম + ই আরিম ম [ ক , ন সD
আ অন ন ঙ্গে আমার পরিদ *ন রিম কছ# ন রিম কছ#
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ঙ্গে আমার পরি+ কঙ্গে আমার পরি রিম নঙ্গে আমার পরিয় যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক ই ভ
স
+ রিম ;ঙ্গে আমার পরিদ।
এ পঙ্গে আমার পরি করিম  ম চাচা  চাচা  সঙ্গে আমার পরি
ঙ্গে আমার পরি
যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক + য় ঙ্গে আমার পরি+ পঙ্গে আমার পরি অঙ্গে আমার পরিনক
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া দখ
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিছ। &ঙ্গে আমার পরি+ ক ই সদ হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার স ময়
করিম  ম চাচা  চাচা  সঙ্গে আমার পরি অঙ্গে আমার পরিনক ;ল্প-গু*
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিছ। &রিম + ই থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া 7ন থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া  ঙ্গে আমার পরিক ন ম

সময় আম

হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ঙ্গে আমার পরি+ রিম কছ# ন রিম কছ# রিম দঙ্গে আমার পরি+ন আম

থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া মঙ্গে আমার পরিয়ঙ্গে আমার পরিক থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া দওয়

*ন ।

এ পঙ্গে আমার পরি ক ঙ্গে আমার পরি* সa ঙ্গে আমার পরিত আম আ
ঙ্গে আমার পরি ঙ্গে আমার পরি যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক ওয় রিম  ঙ্গে আমার পরিশষ একট &ঙ্গে আমার পরিয় *ন
হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরি+ ন । এ মঙ্গে আমার পরিধ আম থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া মঙ্গে আমার পরিয়ও
ঙ্গে আমার পরি
থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া ছঙ্গে আমার পরিড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে " অন * য়; য় চাচা ঙ্গে আমার পরি যাওয়ার পথে "হাওড়া - যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেসে"। এক য় ।
এ )ঙ্গে আমার পরি করিম  ম চাচা  চাচা  সঙ্গে আমার পরি আম আ থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া দখ হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরি+ ন । খ# ইঙ্গে আমার পরি6 কঙ্গে আমার পরি +B
সদ হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার স ময় ম#খট ঙ্গে আমার পরিক থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে "হাওড়া দখঙ্গে আমার পরি+ আ একসঙ্গে আমার পরি ঙ্গে আমার পরিস অঙ্গে আমার পরিনকক্ষন ধঙ্গে আমার পরি ;ল্প ক ঙ্গে আমার পরি+
...। আসঙ্গে আমার পরি রিম নঙ্গে আমার পরি* অ* ঙ্গে আমার পরিন্তই উরিম ন আম ক ঙ্গে আমার পরিছ হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ারঙ্গে আমার পরিয় রিম ;ঙ্গে আমার পরিয়রিম ছঙ্গে আমার পরি ন এক অরিম +
ভ
স আ অ+ ন্ত এক শ্রU ম ন# ষ।

শ্র বণের সেই  র সেই বৃষ্টির  ই বষ্টির রাতটা  洀H景 র র তটা  洀H景琠simplified ar
ষ্টির রাতটা  洀H景বশ্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত
জণের সেই  র ণের সেই  হটা  洀H景琠simplified ar ৎ কণের সেই রই বহু বছর
পর কলক ত র প্রষ্টির রাতটা  洀H景$ণের সেই %ন্ট ফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাস ণের সেই (র
অষ্টির রাতটা  洀H景ফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাসণের সেই  সেই বৃষ্টির দ* হণের সেই  সেই বৃষ্টির +ল।
জ
আ- ণের সেই দর সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক / র 0
12/ণের সেই ত
পড়ণের সেই ত । সেই বৃষ্টির ছ টা  洀H景琠simplified arণের সেই বল
সেই বৃষ্টির *ল ধণের সেই ল র
- সেই বৃষ্টির  ইণের সেই 5 ত ণের সেই ক "তই" কণের সেই র ন ধণের সেই র % কত -, সেই বৃষ্টির  টা  洀H景琠simplified ar ই রণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景+ণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景ছল,
"দ দ " বণের সেই ল আর সেই বৃষ্টির ক ন
% কণের সেই ত প ষ্টির রাতটা  洀H景র ষ্টির রাতটা  洀H景ন। আষ্টির রাতটা  洀H景- ক ণের সেই ছ ষ্টির রাতটা  洀H景+ণের সেই 
শুধ জ সেই বৃষ্টির ব ণের সেই ল ...., জ আ- ণের সেই ক
জষ্টির রাতটা  洀H景ড়ণের সেই  ধণের সেই র বলণের সেই ল -- সেই বৃষ্টির ত র ণের সেই 
কত বছর পর সেই বৃষ্টির দ* ! /ল ব ষ্টির রাতটা  洀H景হণের সেই র
সেই বৃষ্টির ক ন / ণের সেই  র সেই বৃষ্টির দ ক ণের সেই ন বণের সেই  / সেই বৃষ্টির *ণের সেই ত
সেই বৃষ্টির *ণের সেই ত +ল্প কষ্টির রাতটা  洀H景র। / সেই বৃষ্টির *ণের সেই ত সেই বৃষ্টির *ণের সেই ত
অণের সেই নক ক. , অণের সেই নক পরণের সেই ন ষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই নর
+ল্প হণের সেই ল । শ্র ব - , অণের সেই = ণের সেই র বষ্টির রাতটা  洀H景
হণের সেই >। হটা  洀H景琠simplified ar ৎ কণের সেই রই ষ্টির রাতটা  洀H景জজ করল -- হ2@ ণের সেই র জ , সেই বৃষ্টির ত র সেই বৃষ্টির  ই ইA নBর
ষ্টির রাতটা  洀H景ক *বর ? জ হ D $ ণের সেই বই
বলণের সেই ল --

ইA নBণের সেই ত আ- র স্ত্রী। তোকে বহুবছB। সেই বৃষ্টির ত ণের সেই ক
বহুবছর পর সেই বৃষ্টির দ*ণের সেই ল ইA নB ষ্টির রাতটা  洀H景কন্তু *ব
*ষ্টির রাতটা  洀H景G হণের সেই ব। হটা  洀H景琠simplified ar ৎ জ আ- ণের সেই ক
বলণের সেই ল -- সেই বৃষ্টির ত ণের সেই দর ব ড়Bণের সেই ত আ- র
আর ইA নBর সেই বৃষ্টির  ই শ্র বণের সেই  র এক
=ড়-জণের সেই লর র ণের সেই তর ক. টা  洀H景琠simplified ar -ণের সেই ন আণের সেই ছ
? আষ্টির রাতটা  洀H景- সেই বৃষ্টির হণের সেই  বলল - -- *ব -ণের সেই ন
আণের সেই ছ ।
কলক ত ত.
র পষ্টির রাতটা  洀H景I-ব জণের সেই ড়
ত*ন 1ত্ত ল পষ্টির রাতটা  洀H景রষ্টির রাতটা  洀H景Jষ্টির রাতটা  洀H景ত। প্রণের সেই ত@ক
- নণের সেই Kর -ণের সেই ধ@ একটা  洀H景琠simplified ar আতণের সেই Lর $ ব।
সেই বৃষ্টির দও ণের সেই ল সেই বৃষ্টির দও ণের সেই ল প ষ্টির রাতটা  洀H景টা  洀H景琠simplified arNর সেই বৃষ্টির প O র
---" Gস্ত্রী। তোকে বহুবছ ষ্টির রাতটা  洀H景বপ্লবই -ষ্টির রাতটা  洀H景Qর প.",
"বনণের সেই কর নলই র জSনষ্টির রাতটা  洀H景তক ক্ষ-ত র
1ৎ ..", ইত@ ষ্টির রাতটা  洀H景দ ন ন ধরণের সেই নর
সেই বৃষ্টির প O র। ক লণের সেই বল *বণের সেই রর ক +জ
*লণের সেই লই শুধ *ন আর গুষ্টির রাতটা  洀H景লর
লড় ইণের সেই  র *বর। রক র সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক এই
"প ষ্টির রাতটা  洀H景টা  洀H景琠simplified arNটা  洀H景琠simplified ar ণের সেই ক" ষ্টির রাতটা  洀H景নষ্টির রাতটা  洀H景Kদ্ধ সেই বৃষ্টির V K
কর
হণের সেই  ণের সেই ছ। আ-র জ নত - জ এই

"ষ্টির রাতটা  洀H景নষ্টির রাতটা  洀H景Kদ্ধ প ষ্টির রাতটা  洀H景টা  洀H景琠simplified arNর" ষ্টির রাতটা  洀H景W
দ @ আর
ইA নB পণের সেই র ক্ষ$ ণের সেই ব এই প ষ্টির রাতটা  洀H景টা  洀H景琠simplified arNর
নBষ্টির রাতটা  洀H景তণের সেই ত ষ্টির রাতটা  洀H景বশ্ব B। আর ত*ন সেই বৃষ্টির .ণের সেই কই
জ আর ইA নBর -ণের সেই ধ@ সেই বৃষ্টির প্র-,
$ লব । এরই -ণের সেই ধ@ হটা  洀H景琠simplified ar ৎই এক
ষ্টির রাতটা  洀H景বণের সেই GK জরুরB ক ণের সেই জ ব ব , - ণের সেই ক
দষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই নর জন@ ষ্টির রাতটা  洀H景বহ ণের সেই র ষ্টির রাতটা  洀H景দষ্টির রাতটা  洀H景দর ক ণের সেই ছ
সেই বৃষ্টির 5ণের সেই ত হণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景ছল । আ- র ষ্টির রাতটা  洀H景দষ্টির রাতটা  洀H景দ ষ্টির রাতটা  洀H景বণের সেই  র
পর সেই বৃষ্টির .ণের সেই কই জ - ইব বর ণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景বহ ণের সেই র
. কণের সেই ত । 5 ব র আণের সেই + ব ব , পইপই কণের সেই র বণের সেই ল ষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই  সেই বৃষ্টির +ণের সেই ছ -কলক ত র র জSনষ্টির রাতটা  洀H景তক পষ্টির রাতটা  洀H景রষ্টির রাতটা  洀H景Jষ্টির রাতটা  洀H景ত
এ*ন $ বহ। *ব দরক র ছ ড়
আষ্টির রাতটা  洀H景- সেই বৃষ্টির 5ন ব ড়B সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক ন সেই বৃষ্টির বণের সেই র ই।
প রণের সেই ল সল 5 ও টা  洀H景琠simplified ar সেই বৃষ্টির 5ন বন্ধ . ণের সেই ক
ত2 র ষ্টির রাতটা  洀H景ফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাসণের সেই র ন আ অবষ্টির রাতটা  洀H景ধ। ফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাস2 ক
ব ড়Bণের সেই ত বন্ধণের সেই দর সেই বৃষ্টির %ণের সেই ক এণের সেই ন
+ল্পগুজব সেই বৃষ্টির 5ন ন কষ্টির রাতটা  洀H景র। ব ব , /ণের সেই ল 5 ব র পণের সেই রর ষ্টির রাতটা  洀H景দন র ষ্টির রাতটা  洀H景[ণের সেই বল
হটা  洀H景琠simplified ar ৎ কণের সেই রই জ আর ইA নB এণের সেই 
হ ষ্টির রাতটা  洀H景জর। পষ্টির রাতটা  洀H景লG জ ণের সেই ক ধরব র জন@
/ ষ্টির রাতটা  洀H景রষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই ক
সেই বৃষ্টির *2 জ *ষ্টির রাতটা  洀H景জ
করণের সেই ছ।
আজণের সেই কর র তটা  洀H景琠simplified ar এ* ণের সেই ন ষ্টির রাতটা  洀H景তনজন

ষ্টির রাতটা  洀H景-ণের সেই ল +ল্প কণের সেই র ক ষ্টির রাতটা  洀H景টা  洀H景琠simplified arণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই  ক ল
সেই বৃষ্টির $ ণের সেই রই ত র এ* ন সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক /ণের সেই ল
5 ণের সেই ব। শ্র ব - , ব ষ্টির রাতটা  洀H景হণের সেই র ত*ন
-Kলধ ণের সেই র বষ্টির রাতটা  洀H景 হণের সেই >। ষ্টির রাতটা  洀H景তনজন ষ্টির রাতটা  洀H景-ণের সেই ল
+ল্প করণের সেই ত করণের সেই ত র ত ত*ন প্র
ষ্টির রাতটা  洀H景তনণের সেই টা  洀H景琠simplified ar। ব ষ্টির রাতটা  洀H景হণের সেই র ষ্টির রাতটা  洀H景কছ সেই বৃষ্টির ল ণের সেই কর +ল র
আও জ শুণের সেই ন জ ন ল টা  洀H景琠simplified ar অল্প ফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাস2 ক
কণের সেই র সেই বৃষ্টির দষ্টির রাতটা  洀H景* ব ড়Bর / ষ্টির রাতটা  洀H景রষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই ক পষ্টির রাতটা  洀H景লG
আর একটা  洀H景琠simplified ar পণের সেই রই দরজ
কড়
ন ড় র আও জ। ইA নB আ- ণের সেই ক
বলণের সেই ল -- পষ্টির রাতটা  洀H景লG 5ষ্টির রাতটা  洀H景দ ষ্টির রাতটা  洀H景জণের সেই +@ কণের সেই র
প ণের সেই Gর Vণের সেই র সেই বৃষ্টির ক আণের সেই ছ, তই বলষ্টির রাতটা  洀H景ব
সেই বৃষ্টির ত র ষ্টির রাতটা  洀H景দষ্টির রাতটা  洀H景দ, জ - ইব ব রণের সেই  ণের সেই ছ। এই
সেই বৃষ্টির ব ণের সেই ল দ্রুত আ- র - - ব ব র
সেই বৃষ্টির G ব র Vণের সেই র জ ণের সেই ক ষ্টির রাতটা  洀H景নণের সেই  ঢণের সেই ক
ষ্টির রাতটা  洀H景$তর সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক দরজ টা  洀H景琠simplified ar বন্ধ কণের সেই র ষ্টির রাতটা  洀H景দল।
5. রBষ্টির রাতটা  洀H景ত পষ্টির রাতটা  洀H景লণের সেই Gর দল Vণের সেই র ঢণের সেই ক বন্ধ
দরজ ণের সেই ত ধ ^ ষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景জণের সেই +@ করণের সেই ল
--এ Vণের সেই র সেই বৃষ্টির ক আণের সেই ছ? আষ্টির রাতটা  洀H景সেই বৃষ্টির G* নবষ্টির রাতটা  洀H景লর -ত বলল - -- আ- র
ষ্টির রাতটা  洀H景দষ্টির রাতটা  洀H景দ আর জ - ইব ব। একটা  洀H景琠simplified ar পণের সেই র
ইA নB দরজ টা  洀H景琠simplified ar *লণের সেই ল সেই বৃষ্টির 5ন +$Bর
V- সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক 1ণের সেই _ এণের সেই  ণের সেই ছ।

G ড়Bটা  洀H景琠simplified ar আল. ল কণের সেই র পর , - . র ষ্টির রাতটা  洀H景 2ষ্টির রাতটা  洀H景.ণের সেই ত আর কপ ণের সেই ল $ ল কণের সেই র ষ্টির রাতটা  洀H景 2দর
সেই বৃষ্টির দও । পষ্টির রাতটা  洀H景লG অষ্টির রাতটা  洀H景ফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাস রষ্টির রাতটা  洀H景টা  洀H景琠simplified ar ষ্টির রাতটা  洀H景ক ব=ণের সেই ল জ ষ্টির রাতটা  洀H景ন ন । আ- ণের সেই দরণের সেই ক বলণের সেই ল -বধ ণের সেই ন . কণের সেই বন, কলক ত র অবJ ণের সেই ত $ ল কণের সেই র জ ণের সেই নন । প ণের সেই Gর এক
পষ্টির রাতটা  洀H景লGণের সেই ক আণের সেই J কণের সেই র বলণের সেই ল -- ইনফান্ডের অফিসে দেখা হয়ে গেল। সুজয় আমাদের থেকে চার ক্লাসরণের সেই -Gনটা  洀H景琠simplified ar সেই বৃষ্টির ব ধ হ $ল ষ্টির রাতটা  洀H景ছল। পষ্টির রাতটা  洀H景লণের সেই Gর
দল /ণের সেই ল 5 ব র পর ইA নB / প স্বণের সেই র বলণের সেই ল -- ষ্টির রাতটা  洀H景ক করণের সেই ব বল? সেই বৃষ্টির ত র - ণের সেই  র
ষ্টির রাতটা  洀H景 2দরগুষ্টির রাতটা  洀H景ল - . আর কপ ণের সেই ল $ লকণের সেই র ল ষ্টির রাতটা  洀H景+ণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景নল - । আষ্টির রাতটা  洀H景- বলল - -- *ব
$ ণের সেই ল কণের সেই রষ্টির রাতটা  洀H景ছ । সেই বৃষ্টির $ র হণের সেই ত ন হণের সেই তই জ আর ইA নB *ব বধ ণের সেই ন ব ড়B
সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক সেই বৃষ্টির বষ্টির রাতটা  洀H景ড়ণের সেই  সেই বৃষ্টির +ল। এই Vটা  洀H景琠simplified arন র পর আ- র আর ওণের সেই দর ণের সেই  সেই বৃষ্টির দ* হ ষ্টির রাতটা  洀H景ন।
শুণের সেই নষ্টির রাতটা  洀H景ছল - জ ণের সেই ক ওর ব ব কলক ত সেই বৃষ্টির .ণের সেই ক অন@[ ষ্টির রাতটা  洀H景রণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই  ষ্টির রাতটা  洀H景ছণের সেই লন।
বষ্টির রাতটা  洀H景 টা  洀H景琠simplified ar একটা  洀H景琠simplified ar ক-ণের সেই ল ছ ত - . ষ্টির রাতটা  洀H景দণের সেই  দজণের সেই ন ব ধরব র জন@ এষ্টির রাতটা  洀H景+ণের সেই  সেই বৃষ্টির +ল -।
জ -জ কণের সেই র বলণের সেই ল -- শ্র ব - ণের সেই  র এক বষ্টির রাতটা  洀H景 র র ণের সেই ত সেই বৃষ্টির ত ণের সেই দর ব ড়Bণের সেই ত
আ- ণের সেই দর প্র.- সেই বৃষ্টির  ই "ষ্টির রাতটা  洀H景বণের সেই  র Vরটা  洀H景琠simplified ar ণের সেই ক !" একব র ষ্টির রাতটা  洀H景+ণের সেই  সেই বৃষ্টির দণের সেই * আ ব। আষ্টির রাতটা  洀H景হ ণের সেই ত হ ণের সেই ত বলল - -- সেই বৃষ্টির  ই "ষ্টির রাতটা  洀H景বণের সেই  র Vরটা  洀H景琠simplified ar !" আর সেই বৃষ্টির নই, ব ড়Bটা  洀H景琠simplified ar সেই বৃষ্টির $ণের সেই 
সেই বৃষ্টির  * ণের সেই ন এ*ন " a@ টা  洀H景琠simplified ar " ব ড়B bতষ্টির রাতটা  洀H景র হণের সেই  সেই বৃষ্টির +ণের সেই ছ।

ঋত, এমন মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন আর পাবি না, একেই বিয়ে বি না, একেই বিয়ে কর ন , এয়ে আর পাবি ন ই বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন

র

ঋতব্রত পাবি না, একেই বিয়ে বি না, একেই বিয়ে কর র মেয়ে আর পা পাবি না, একেই বিয়েন থা রেকর্ড করেছিল। এই ম মেয়ে আর পার র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর ল। এই মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন
আয়ে আর পাবি নর ধ পাবি না, একেই বিয়ে ওপাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি নর। ত র অয়ে আর পাবি নন আয়ে আর পাবি ন ই ঋতব্রতর ণ
রখ ন মেয়ে আর পার র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ য়ে আর পাবি নর য়ে আর পাবি ন! আয়ে আর পাবি ন । ঋত অবি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপও, এই মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন
বি না, একেই বিয়ে কর"বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপও। এই মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন ই ত র উপাবি না, একেই বিয়েয%ক পাবি না, একেই বিয়ে ত( হয়ে আর পাবি নত পাবি না, একেই বিয়ে য়ে আর পাবি নর।
এবি না, একেই বিয়ে কর* – ওবি না, একেই বিয়ে কর* ন খ%,য়ে আর পাবি ন- এই মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন য়ে আর পাবি ন ই বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন
র উবি না, একেই বিয়ে কর.ত।
বি না, একেই বিয়ে করলয়ে আর পাবি নখয়ে আর পাবি ন ন রবি না, একেই বিয়ে কর
র।
% ঝয়ে আর পাবি নত পাবি না, একেই বিয়ে য়ে আর পাবি নর? মেয়ে আর পায
" য়ে আর পাবি ননর ল(ল মেয়ে আর পা
!র
র ঠাকুর ঠাকুর করে গলা শুকিয়ে ফেলল, ভগবান তা % র ঠাকুর ঠাকুর করে গলা শুকিয়ে ফেলল, ভগবান তা % র য়ে আর পাবি নর ল
শুবি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পা3লল, " ন ত র থা রেকর্ড করেছিল। এই ম
শুনল ন । আর মেয়ে আর পায মেয়ে আর পাম য়ে আর পাবি ন4র ম থা রেকর্ড করেছিল। এই ম
*, বি না, একেই বিয়ে কর4য়ে আর পাবি ন রুর ম 6! মেয়ে আর পাখল, ত র ওপাবি না, একেই বিয়ের
" য়ে আর পাবি ননর 7 পাবি না, একেই বিয়ে ঝয়ে আর পাবি নর ঝয়ে আর পাবি নর পাবি না, একেই বিয়ে4য়ে আর পাবি ন ।
লবি না, একেই বিয়ে কর , ঋতব্রতর থা রেকর্ড করেছিল। এই ম । আহ 8
আকবি না, একেই বিয়ে করর অয়ে আর পাবি নথা রেকর্ড করেছিল। এই মই " 8য়ে আর পাবি ন* (র রপাবি না, একেই বিয়ে%ত।
নইয়ে আর পাবি নল এমন

পাবি না, একেই বিয়ে ল হ ?

আপাবি না, একেই বিয়েন র হ য়ে আর পাবি নত " য়ে আর পাবি ন ন, আবি না, একেই বিয়ে করম
ঋতব্রতয়ে আর পাবি ন
8ঙ্গ
রবি না, একেই বিয়ে কর । বি না, একেই বিয়ে কর পাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি ন*র
বি না, একেই বিয়ে কর*য়ে আর পাবি নন ত য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পাখ, বি না, একেই বিয়ে কর*বি না, একেই বিয়ে কর;
। ন বি না, একেই বিয়ে কর*বি না, একেই বিয়ে কর;

ন । রণ আবি না, একেই বিয়ে করম - বি না, একেই বিয়ে করন, ঋতব্রতর এই
বি না, একেই বিয়ে কর পাবি না, একেই বিয়ে* আ!য়ে আর পাবি নল বি না, একেই বিয়ে কর পাবি না, একেই বিয়ে* ন । এ
এ
!% ণ!% য়ে আর পাবি নয । এমন !% য়ে আর পাবি নয ,
এমন " 8 খ%
ম মেয়ে আর পাল য়ে আর পাবি ন র পাবি না, একেই বিয়ে য়ে আর পাবি নল
মেয়ে আর পা- য়ে আর পাবি ন । তয়ে আর পাবি ন
হ,8 , ম ন% ষ মেয়ে আর পাত
মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কর! 8 বি না, একেই বিয়ে করল ম> খ, ত ই " ন যখন
7 পাবি না, একেই বিয়ে য়ে আর পাবি নরন তখন আমর মেয়ে আর পা!ই 7 পাবি না, একেই বিয়ে
% ঝয়ে আর পাবি নত পাবি না, একেই বিয়ে বি না, একেই বিয়ে করর ন । এই মেয়ে আর পাযমন,
ঋতব্রতর -( য়ে আর পাবি নন " ন এত 4
এ
!% য়ে আর পাবি নয
এয়ে আর পাবি নন বি না, একেই বিয়ে কর*য়ে আর পাবি ন য়ে আর পাবি ন ন,
% ঝয়ে আর পাবি নত পাবি না, একেই বিয়ে রয়ে আর পাবি ন ন ।
ঋতব্রত মেয়ে আর পা!
হ য়ে আর পাবি নতর লক( পাবি না, একেই বিয়ে য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পাঠাকুর ঠাকুর করে গলা শুকিয়ে ফেলল, ভগবান তালয়ে আর পাবি ন ।

ঋতব্রত, ত%ই আম র " ইয়ে আর পাবি নপাবি না, একেই বিয়ে র
!(। ত ই ত%ই ত%ই য়ে আর পাবি নরই লবি না, একেই বিয়ে কর ,
বি না, একেই বিয়ে কর % ময়ে আর পাবি নন বি না, একেই বিয়ে করর! ন । *8 খ
,
আবি না, একেই বিয়ে করম মেয়ে আর পাত র মেয়ে আর পাথা রেকর্ড করেছিল। এই ময়ে আর পাবি ন
মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কর@বি না, একেই বিয়ে কর*ন এই
পাবি না, একেই বিয়ে7বি না, একেই বিয়ে করথা রেকর্ড করেছিল। এই ম (য়ে আর পাবি নত আবি না, একেই বিয়ে কর । মেয়ে আর পালখ পাবি না, একেই বিয়ে4 ন হ
ত%ই মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কর@ - বি না, একেই বিয়ে করন!, বি না, একেই বিয়ে কর ন্তু স্ত C ন?
মেয়ে আর পা!খ য়ে আর পাবি নন আম র অবি না, একেই বিয়ে কর"Cত অয়ে আর পাবি নন
মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কর@। ত ই এ % মন বি না, একেই বিয়ে কর*য়ে আর পাবি ন আম র
থা রেকর্ড করেছিল। এই ম গয়ে আর পাবি নল মেয়ে আর পা@ ন।
মেয়ে আর পাল য়ে আর পাবি ন

!হ য়ে আর পাবি ন!র প্রবি না, একেই বিয়ে করতশ্রুবি না, একেই বিয়ে করত বি না, একেই বিয়ে কর*য়ে আর পাবি ন

বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন
য়ে আর পাবি নর। আর ত%ই বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন র
প্রবি না, একেই বিয়ে করতশ্রুবি না, একেই বিয়ে করত বি না, একেই বিয়ে কর*য়ে আর পাবি ন !হ ! য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর !।
ন আমর লবি না, একেই বিয়ে কর ন , নম্রত *ত্ত ন য়ে আর পাবি নম
এ বি না, একেই বিয়ে কর মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন এই অবি না, একেই বিয়ে কর"য়ে আর পাবি নয
য়ে আর পাবি নরয়ে আর পাবি ন ।
ত র থা রেকর্ড করেছিল। এই ম !বি না, একেই বিয়ে করত8 বি না, একেই বিয়ে করমথা রেকর্ড করেছিল। এই ম8 য ই মেয়ে আর পাহ ,
এ
থা রেকর্ড করেছিল। এই ম পাবি না, একেই বিয়েবি না, একেই বিয়ে কররI র মেয়ে আর পায মেয়ে আর পাত য়ে আর পাবি ন বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন
রয়ে আর পাবি নত ত র আপাবি না, একেই বিয়েবি না, একেই বিয়ে করত্ত মেয়ে আর পানই। ত হয়ে আর পাবি নল
ত%ই আপাবি না, একেই বিয়েবি না, একেই বিয়ে করত্ত রবি না, একেই বিয়ে কর ! মেয়ে আর পা ন? *8 খ,
উপাবি না, একেই বিয়েয%ক উ পাবি না, একেই বিয়ে ও . বি না, একেই বিয়ে করJখ বি না, একেই বিয়ে করন থা রেকর্ড করেছিল। এই ম
ন । খ%
ম মেয়ে আর পাল ই পাবি না, একেই বিয়ে ।

অয়ে আর পাবি নন -য়ে আর পাবি নKর অয়ে আর পাবি নন পাবি না, একেই বিয়ে%য়ে আর পাবি নন8র 3য়ে আর পাবি নল
ত%ই, এমন এ বি না, একেই বিয়ে কর মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন র !ন্ধান পেয়েছিস যে তোর সত্যিই তোর উপযুক্ত। একবার ভাব  ন
মেয়ে আর পাপাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি ন বি না, একেই বিয়ে কর ! মেয়ে আর পায মেয়ে আর পাত র !বি না, একেই বিয়ে করত8ই মেয়ে আর পাত র
উপাবি না, একেই বিয়েয%ক। এ র " মেয়ে আর পাত , মেয়ে আর পাত র
ময়ে আর পাবি নত মেয়ে আর পা য়ে আর পাবি নলয়ে আর পাবি ন ! মল য়ে আর পাবি নন বি না, একেই বিয়ে কর মেয়ে আর পায মেয়ে আর পা!
মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন র
ম।
মেয়ে আর পা!ই
য়ে আর পাবি ন
মেয়ে আর পা-রু- য়ে আর পাবি নলয়ে আর পাবি নমর এ -ন ! র বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি নN
মেয়ে আর পাপ্রম প্র. র
য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর ল, ত রপাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি নরই
ত%ই। মেয়ে আর পাপ্রম র র -ন8 ত%ই ! র
বি না, একেই বিয়ে কর N ঘ%রবি না, একেই বিয়ে কর !। মেয়ে আর পাল য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পাপ্রম রয়ে আর পাবি নত
বি না, একেই বিয়ে কর*ঘ য , ত%ই মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে করল মেয়ে আর পান* রল8 য়ে আর পাবি নP।
ময়ে আর পাবি নন ময়ে আর পাবি নন " বি না, একেই বিয়ে করল, “আবি না, একেই বিয়ে করম ( 4
মেয়ে আর পাখয়ে আর পাবি নল 4! মেয়ে আর পাযন ক%য়ে আর পাবি ন 3! মেয়ে আর পাযন রু*
গবি না, একেই বিয়ে করলত!” বি না, একেই বিয়ে কর ন্তু য র !য়ে আর পাবি নঙ্গ মেয়ে আর পাখলয়ে আর পাবি নত
মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে করল মেয়ে আর পা!ও ম 4 মেয়ে আর পাখয়ে আর পাবি নল 4 ন ।
ন য়ে আর পাবি নম নম্রত হয়ে আর পাবি নলও য়ে আর পাবি ন- - ময়ে আর পাবি নব্র ত।
- ময়ে আর পাবি নব্র ত য়ে আর পাবি ন বি না, একেই বিয়ে কর.বি না, একেই বিয়ে করন! মেয়ে আর পাত ? বি না, একেই বিয়ে করনশ্চ ই
বি না, একেই বিয়ে কর.বি না, একেই বিয়ে করন!। ইত বি না, একেই বিয়ে করলর বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপয়ে আর পাবি ন3P র। 8 য়ে আর পাবি নল
খ% মেয়ে আর পা- র। হ,8 - বি না, একেই বিয়ে করন মেয়ে আর পাত য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পায
8 ল
য়ে আর পাবি নরয়ে আর পাবি ন , ত য়ে আর পাবি নত মেয়ে আর পাত র !V ঙ্গ
ন ন রয়ে আর পাবি ন । বি না, একেই বিয়ে কর ন্তু মেয়ে আর পা"য়ে আর পাবি ন *8 খ, যবি না, একেই বিয়ে কর*
মেয়ে আর পাত র *% -য়ে আর পাবি নন মেয়ে আর পা, বি না, একেই বিয়ে করধ!, ত হয়ে আর পাবি নল
( * রুণ বি না, একেই বিয়ে কর ম হয়ে আর পাবি ন ! মেয়ে আর পাযমন অ8
,
মেয়ে আর পাতমন বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপয়ে আর পাবি ন3ন! প্র @- 7 Y ,

% দ-ম(র
বি না, একেই বিয়ে কর

য়ে আর পাবি ন

বি না, একেই বিয়ে কর

! ই মেয়ে আর পাত য়ে আর পাবি ন*র
য়ে আর পাবি ন পাবি না, একেই বিয়ে4য়ে আর পাবি ন ।

8 য়ে আর পাবি নল

আরও এ
8 পাবি না, একেই বিয়ে র মেয়ে আর পা"য়ে আর পাবি ন *8 খ।
মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কর@র" মেয়ে আর পাকয়ে আর পাবি নতই, স্বামী যদি হয় বলদ বা ভেড়া, স্ত্রী হয় টাট্টু ঘোড়া।  ম( যবি না, একেই বিয়ে কর* হ
ল*
মেয়ে আর পা"4 , \( হ
J% মেয়ে আর পাঘ 4 ।
স্বামী যদি হয় বলদ বা ভেড়া, স্ত্রী হয় টাট্টু ঘোড়া।  ম( যবি না, একেই বিয়ে কর* হ অবি না, একেই বিয়ে কর3য়ে আর পাবি ন!র বি না, একেই বিয়ে করপাবি না, একেই বিয়েওন, \(
! বি না, একেই বিয়ে করন বি না, একেই বিয়ে করলওন। স্বামী যদি হয় বলদ বা ভেড়া, স্ত্রী হয় টাট্টু ঘোড়া।  ম( যবি না, একেই বিয়ে কর* হ ন-রুল
ই!ল ম, \( রুপাবি না, একেই বিয়েম ই!ল ম। বি না, একেই বিয়ে কর ন্তু
মেয়ে আর পাত র ? পাবি না, একেই বিয়ে%য়ে আর পাবি নর খ য়ে আর পাবি নপাবি না, একেই বিয়ে খ য়ে আর পাবি নপাবি না, একেই বিয়ে পাবি না, একেই বিয়েঞ%র
% বি না, একেই বিয়ে করঝয়ে আর পাবি ন
পাবি না, একেই বিয়ে। *, 4 এ %
বি না, একেই বিয়ে করল।
আ; , আবি না, একেই বিয়ে করলম%বি না, একেই বিয়ে কর^য়ে আর পাবি ননর মেয়ে আর পায
বি না, একেই বিয়ে করমবি না, একেই বিয়ে কর
মেয়ে আর পাত য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পার্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপয়ে আর পাবি ন বি না, একেই বিয়ে কর-C ! * য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর ল,
ত%ই ত, য়ে আর পাবি ন*র !য়ে আর পাবি নঙ্গ ( য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর বি না, একেই বিয়ে করল!?
মেয়ে আর পা পাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি নন ত, য়ে আর পাবি ন*র !
থা রেকর্ড করেছিল। এই ম ত মেয়ে আর পার র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ
য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর বি না, একেই বিয়ে করল!। ত রপাবি না, একেই বিয়ের শুরু হল
ব8 য়ে আর পাবি নমল। মেয়ে আর পা
র ন য়ে আর পাবি নম
(
য়ে আর পাবি নলয়ে আর পাবি ন , ! 3, ! য়ে আর পাবি নর মেয়ে আর পা* ।
বি না, একেই বিয়ে কর ন্তু নম্রত মেয়ে আর পাত র মেয়ে আর পাথা রেকর্ড করেছিল। এই ময়ে আর পাবি ন বি না, একেই বিয়ে করতন বি না, একেই বিয়ে করঠাকুর ঠাকুর করে গলা শুকিয়ে ফেলল, ভগবান তা
উপাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি নর। মেয়ে আর পা! মেয়ে আর পা পাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি নন মেয়ে আর পার র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে করন,
মেয়ে আর পাত র ! ময়ে আর পাবি ননই মেয়ে আর পার র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ য়ে আর পাবি নরয়ে আর পাবি ন । ত%ই
শুধ% অবি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপও মেয়ে আর পার র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ য়ে আর পাবি নরবি না, একেই বিয়ে কর বি না, একেই বিয়ে করল!, এ
মেয়ে আর পাত বি না, একেই বিয়ে কর"বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপও য়ে আর পাবি নরয়ে আর পাবি ন । শুধ% য়ে আর পাবি নরয়ে আর পাবি ন
তই ন , %
বি না, একেই বিয়ে কর-য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পা! প্র @

য়ে আর পাবি নর বি না, একেই বিয়ে কর*য়ে আর পাবি ন য়ে আর পাবি ন । ত%ই মেয়ে আর পাত শুধ% 3, !
র
3, !
র
য়ে আর পাবি নল হুঙ্কার ছাড়ছিলিস। “এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, রঘু ডাকাত নিশ র
4বি না, একেই বিয়ে কর বি না, একেই বিয়ে করল!। “এ মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পাত মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন ন ,
রঘ% র্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ ত বি না, একেই বিয়ে করনশ্চ ।“ এখন ত%ই
মেয়ে আর পা ন ম%য়ে আর পাবি নখ লবি না, একেই বিয়ে কর , নম্রত য য়ে আর পাবি নরয়ে আর পাবি ন
ত অcনবি না, একেই বিয়ে করত ? মেয়ে আর পাত র -ন8 এমন
মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন ই *র র বি না, একেই বিয়ে কর ল মেয়ে আর পার ঋত। এমন
মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন ই *র র বি না, একেই বিয়ে কর ল।
ত%ই মেয়ে আর পাত বি না, একেই বিয়ে কর % বি না, একেই বিয়ে কর*ন আয়ে আর পাবি ন ও মপাবি না, একেই বিয়েন্থী ছিলিস। পূর্ব জার্মান(
বি না, একেই বিয়ে কর বি না, একেই বিয়ে করল!। পাবি না, একেই বিয়ে> - ম বি না, একেই বিয়ে করনর থা রেকর্ড করেছিল। এই ম - বি না, একেই বিয়ে করন!
মেয়ে আর পাত ? মেয়ে আর পা!খ য়ে আর পাবি নন অবি না, একেই বিয়ে করলবি না, একেই বিয়ে করeয়ে আর পাবি ন পাবি না, একেই বিয়ে* - (
পাবি না, একেই বিয়ে%রুষ
মেয়ে আর পাখয়ে আর পাবি নল 4য়ে আর পাবি ন*র
!য়ে আর পাবি নঙ্গ
অবি না, একেই বিয়ে করলবি না, একেই বিয়ে করeয়ে আর পাবি ন
পাবি না, একেই বিয়ে*
- ( মবি না, একেই বিয়ে করহল
মেয়ে আর পাখয়ে আর পাবি নল 4য়ে আর পাবি ন*র বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পা*ও
হত।
আ@ র হত, এই বি না, একেই বিয়ে কর য়ে আর পাবি নহর 3য়ে আর পাবি নল
মেয়ে আর পায f f হয়ে আর পাবি ন , ত র অবি না, একেই বিয়ে করলবি না, একেই বিয়ে করeয়ে আর পাবি ন
পাবি না, একেই বিয়ে*
বি না, একেই বিয়ে কর-তয়ে আর পাবি ন । আমর ও মেয়ে আর পাতমবি না, একেই বিয়ে করন
আ@
বি না, একেই বিয়ে করর মেয়ে আর পার ঋত। আমর স্বামী যদি হয় বলদ বা ভেড়া, স্ত্রী হয় টাট্টু ঘোড়া। প
মেয়ে আর পা*বি না, একেই বিয়ে করখ, মেয়ে আর পাত র আর নম্রত র মেয়ে আর পায !h ন
হয়ে আর পাবি ন , মেয়ে আর পা! " মেয়ে আর পাথা রেকর্ড করেছিল। এই ময়ে আর পাবি ন ই মেয়ে আর পার বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ6 শুরু
য়ে আর পাবি নর মেয়ে আর পা*য়ে আর পাবি ন । ত%ই য য লবি না, একেই বিয়ে কর , য য
রবি না, একেই বিয়ে কর ! ত র মেয়ে আর পার য়ে আর পাবি নর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ Y( হয়ে আর পাবি ন
থা রেকর্ড করেছিল। এই ম য়ে আর পাবি ন । ত রপাবি না, একেই বিয়ের
ইয়ে আর পাবি নর মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কররয়ে আর পাবি ন ই
লয়ে আর পাবি নত শুরু রয়ে আর পাবি ন ,

A for Apple ঘবি না, একেই বিয়ে কর4
B JP-র হ ত

ধবি না, একেই বিয়ে করর

CID ওই মেয়ে আর পাতয়ে আর পাবি ন4 এয়ে আর পাবি নল
Dutch- মেয়ে আর পা*র মেয়ে আর পা*য়ে আর পাবি ন@ হল মেয়ে আর পা য়ে আর পাবি নল
Ethics committee –মেয়ে আর পাত হল
ন বি না, একেই বিয়ে করল@
Father . য়ে আর পাবি ন ত%য়ে আর পাবি নল র

বি না, একেই বিয়ে করল@

(মেয়ে আর পা@ষ
8 র ম য়ে আর পাবি নন বি না, একেই বিয়ে করযবি না, একেই বিয়ে করন % ঝয়ে আর পাবি ন ন
ন , বি না, একেই বিয়ে করতবি না, একেই বিয়ে করন নম্রত র মেয়ে আর পাপাবি না, একেই বিয়ে@ র বি না, একেই বিয়ে কর"বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপও
মেয়ে আর পা*খ%ন।)
মহ " রত বি না, একেই বিয়ে করনশ্চ পাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি ন4বি না, একেই বিয়ে কর !। !% "দ

ঘ%বি না, একেই বিয়ে করময়ে আর পাবি ন পাবি না, একেই বিয়েয়ে আর পাবি ন4বি না, একেই বিয়ে কর ল। ত ই অবি না, একেই বিয়ে কর"মন% 8 শুধ%
.ক > 8য়ে আর পাবি নহ মেয়ে আর পা„

র র স্ত

- নত।

মেয়ে আর পা বি না, একেই বিয়ে কররয়ে আর পাবি ন আ! র র স্ত - নত ন । বি না, একেই বিয়ে কর ন্তু
মেয়ে আর পাত র মেয়ে আর পাকয়ে আর পাবি নত মেয়ে আর পাতমন

হয়ে আর পাবি ন ন।

ত%ই–নম্রত *% -য়ে আর পাবি ননই ঘ%বি না, একেই বিয়ে করময়ে আর পাবি ন পাবি না, একেই বিয়ে4য়ে আর পাবি নলও
মেয়ে আর পা!ই ন –হও

বি না, একেই বিয়ে কর@শুর বি না, একেই বিয়ে করঠাকুর ঠাকুর করে গলা শুকিয়ে ফেলল, ভগবান তা

মেয়ে আর পার বি না, একেই বিয়ে করর্ড করেছিল। এই মেয়ে আরেক ধাপ6

য়ে আর পাবি নর র খয়ে আর পাবি ন । !ম ময়ে আর পাবি নত শুয়ে আর পাবি নন মেয়ে আর পানয়ে আর পাবি ন ।
মেয়ে আর পা! .ক > 8য়ে আর পাবি নহ „% য়ে আর পাবি নলও মেয়ে আর পা য়ে আর পাবি নর য়ে আর পাবি নন র
র স্ত বি না, একেই বিয়ে করঠাকুর ঠাকুর করে গলা শুকিয়ে ফেলল, ভগবান তা

খ%,য়ে আর পাবি ন- মেয়ে আর পানয়ে আর পাবি ন ।

মেয়ে আর পা*বি না, একেই বিয়ে করর বি না, একেই বিয়ে করর! ন ঋতব্রত, মেয়ে আর পা*বি না, একেই বিয়ে করর বি না, একেই বিয়ে করর! ন । মেয়ে আর পাময়ে আর পাবি ন র !য়ে আর পাবি নঙ্গ বি না, একেই বিয়ে করম ম
য়ে আর পাবি নর মেয়ে আর পান।
এয়ে আর পাবি নত ম মল র হ ত মেয়ে আর পাথা রেকর্ড করেছিল। এই ময়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পাযমন , .বি না, একেই বিয়ে কর , মেয়ে আর পাতমবি না, একেই বিয়ে করন -( য়ে আর পাবি নন উন্নবি না, একেই বিয়ে করতর পাবি না, একেই বিয়েথা রেকর্ড করেছিল। এই ম খ%,য়ে আর পাবি নপাবি না, একেই বিয়ে বি না, একেই বিয়ে কর । উন্নবি না, একেই বিয়ে করতর পাবি না, একেই বিয়েথা রেকর্ড করেছিল। এই ম র -8!" য়ে আর পাবি নতই মেয়ে আর পা@ষ ন । মেয়ে আর পায 3য়ে আর পাবি নম মেয়ে আর পাখলবি না, একেই বিয়ে কর ! , ত য়ে আর পাবি নত
মেয়ে আর পা য়ে আর পাবি নপাবি না, একেই বিয়েনয়ে আর পাবি নহয়ে আর পাবি ন ন মেয়ে আর পাথা রেকর্ড করেছিল। এই ময়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পা পাবি না, একেই বিয়ে ই ন*(, মেয়ে আর পান* রল8 P মেয়ে আর পাথা রেকর্ড করেছিল। এই ময়ে আর পাবি ন মেয়ে আর পানত রহ … মেয়ে আর পাত র থা রেকর্ড করেছিল। এই ম%বি না, একেই বিয়ে কর4
মেয়ে আর পাত য়ে আর পাবি ন*র - ধ্ববি না, একেই বিয়ে করনয়ে আর পাবি নত ম%খর হয়ে আর পাবি ন ।
ময়ে আর পাবি নন র বি না, একেই বিয়ে করখ! behind every successful man there is a CAMERAMAN.
মেয়ে আর পাত র মেয়ে আর পাকয়ে আর পাবি নত ন হ camerawoman-ই হল।

রিশ শপ কথা(
সন্ প লায়েক  য়েক 0 ক

এক:
---------ছ ট্ট গাড়িটা  রিশ টা যখন আমাদ যখন আমাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0
উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু)চ+মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0, একটা যখন আমাদ জ গাড়িটা 

, মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0ন সহধরিশমাদের, মানে সহধর্মি"ণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ ও আমাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0ক জঙ্গয়েক 0লায়েক 

মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0'

ন রিশমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0 বলায়েক লায়েক , আ এয়েক 0গাড়িটা  য়েক 0ন সম্ভব ন , ব রিশক পথা(টা যখন আমাদ+ক+

ছহ)য়েক 0টা যখন আমাদই ছপয়েক 0 য়েক 0, হয়েক 0ব, খ+বই রিশবপয়েক 0

প লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি। ছক থা( ও ছক নও ছহ য়েক 0টা যখন আমাদয়েক 0লায়েক 

ন মাদের, মানে সহধর্মিগাড়িটা ন্ধ টা যখন আমাদ+ক+ ছনই! ক উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0ক রিশজ2 স ক ব ছস কমাদের, মানে সহধর্মি ছক নও মাদের, মানে সহধর্মি ন+ ষ?

ন হ, , ও ছনই। সমাদের, মানে সহধর্মি ,খন + প+
একটা যখন আমাদ
রিশ য়েক 0 য়েক 0 , ব6 গাড়িটা  বলায়েক য়েক 0, মাদের, মানে সহধর্মিস
একখ ন 8 ইব6 য়েক 0গাড়িটা 
ট্ররিশলায়েক , হ য়েক 0,
একটা যখন আমাদ রিশবয়েক 0:রিশ
আধভরিশ," ছব ,লায়েক ।
রিশজ"রিশলায়েক < ছথা(য়েক 0ক ছগাড়িটা  টা যখন আমাদ পয়েক 0থা( ছ শটা যখন আমাদ+ক+
আচমাদের, মানে সহধর্মিক ই ছযন এক 'টা যখন আমাদক মাদের, মানে সহধর্মি রিশটা যখন আমাদ
ধ+ লায়েক  লায়েক +য়েক 0টা যখন আমাদ প+রিশটা যখন আমাদ ছখয়েক 0, লায়েক  গাড়িটা লায়েক ।
রিশক + ক্ষণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ ছব ক মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0, এয়েক 0ক অয়েক 0ন6
মাদের, মানে সহধর্মি+য়েক 0খ রিশ য়েক 0ক , রিশকয়েক 0 ছ খরিশ ..আ
ভ বরিশ
@ গাড়িটা ,
কথা(
ছA)য়েক 0সই
ছগাড়িটা লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি এব টা যখন আমাদ । @ গাড়িটা , , মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0ন
অরিশAয়েক 0স বন্ধ+, ব ব বলায়েক , রিশ শপ
আ ছলায়েক পচ -জগাড়িটা য়েক 0, কথা( , বলায়েক ,
রিশজ"রিশলায়েক <য়েক 0 চ টা যখন আমাদ রিশ ন ন ক রিশটা যখন আমাদয়েক 0
, কথা( মাদের, মানে সহধর্মি, একটা যখন আমাদ জ গাড়িটা  অন্ত,
য ই, ছসজন6ই রিশজ"রিশলায়েক < ছথা(য়েক 0ক সক লায়েক 
নটা যখন আমাদ য C শুরু রিশ শয়েক 0প উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0Fয়েক 0শ6।
রিশকন্তু এ ছক থা( এলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি আমাদের, মানে সহধর্মি ? ভ+লায়েক 
জ গাড়িটা  ন রিশমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0 রিশ লায়েক  ন ছ, ? ভ ঙ্ক
ছয
গাড়িটা টা যখন আমাদ হয়েক 0 রিশ লায়েক  I ইভ টা যখন আমাদ
কথা( , পয়েক 0থা( হ লায়েক  ছ য়েক 0খ এ,ক্ষয়েক 0ণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ
ছসটা যখন আমাদ কপJ "য়েক 0
মাদের, মানে সহধর্মি, উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুধ ও, ছগাড়িটা  টা যখন আমাদ
পথা(টা যখন আমাদ এয়েক 0Kব য়েক 0 ই ভ ঙ্গ য়েক 0চ আ

পথা(জ+য়েক 0
গাড়িটা  রিশ

ন ন ন স ইয়েক 0জ

ছকন ছহ)য়েক 0টা যখন আমাদ য ও ই মাদের, মানে সহধর্মি+শরিশকলায়েক !

এই ভ

ব6 গাড়িটা  রিশনয়েক 0 ক ছয করিশ ...

এমাদের, মানে সহধর্মিন সমাদের, মানে সহধর্মি

ঘ

অও য়েক 0জ রিশAয়েক 0

, ক য়েক 0,ই ছ রিশখ একটা যখন আমাদ
গাড়িটা  রিশ

ছব ল্ডার। গাড়ি কেন হেঁটে য ।

ছনNক

মাদের, মানে সহধর্মি, টা যখন আমাদলায়েক য়েক 0, টা যখন আমাদলায়েক য়েক 0,

আসয়েক 0 । আমাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0

এরিশগাড়িটা য়েক 0

ছব লায়েক  য়েক 0
শুকয়েক 0ন

মাদের, মানে সহধর্মি+য়েক 0খ হ রিশস A+টা যখন আমাদলায়েক , হ , ,+লায়েক য়েক 0,ই
ছগাড়িটা টা যখন আমাদ খ+য়েক 0লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মিধ6ব স

, ক কয়েক 0
ভদ্রয়েক 0লায়েক  ক

ছনয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি

এয়েক 0লায়েক ন,

ক য়েক 0লায়েক ন-ছক থা(

রিশজ2 স

য য়েক 0বন?

আরিশমাদের, মানে সহধর্মি

বলায়েক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি-রিশ শপ। উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুরিশন বলায়েক য়েক 0লায়েক ন-ছস ছ,
আপন

রিশ শয়েক 0পই

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0Pয়েক 0 ন ছক থা(

আয়েক 0 ন।

,

আপন ? আরিশমাদের, মানে সহধর্মি

বলায়েক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি -ক ঞ্চন রিশভউঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু টা যখন আমাদ+রিশ স্ট লায়েক জ।
ছসয়েক 0,

অয়েক 0নকটা যখন আমাদ

পথা( মাদের, মানে সহধর্মিশ ই...উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0P

আস+ ন উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0P আস+ ন। ব6 গাড়িটা টা যখন আমাদ গাড়িটা  রিশ
উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুপয়েক 0

,+য়েক 0লায়েক  'টা যখন আমাদপটা যখন আমাদ উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0P প লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি

+ জয়েক 0নই।

গাড়িটা  রিশ টা যখন আমাদ রিশমাদের, মানে সহধর্মিরিশনটা যখন আমাদ প) চ পয়েক 0 একটা যখন আমাদ
রিশ সয়েক 0টা যখন আমাদ" এয়েক 0স থা( মাদের, মানে সহধর্মিলায়েক , ভদ্রয়েক 0লায়েক  কয়েক 0ক
ধন6ব
জ ন য়েক 0, হ ,টা যখন আমাদ জরিশ য়েক 0
ধ য়েক 0লায়েক ন। বলায়েক য়েক 0লায়েক ন এই ঢ লায়েক +পথা( টা যখন আমাদ+ক+
ছপরিশ য়েক 0 একটা যখন আমাদ ব) ক রিশনয়েক 0 আব
ওপয়েক 0 উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুPয়েক 0, থা( ক+ন, ক ঞ্চনরিশভউঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু
ছপয়েক 0 য য়েক 0বন। প য়েক 0লায়েক  রিশবয়েক 0কয়েক 0লায়েক  আস+ ন
ন জরিশমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0 আড ছ ও য য়েক 0ব। এই
রিশ য়েক 0স য়েক 0টা যখন আমাদ" মাদের, মানে সহধর্মিরিশলায়েক ক আরিশমাদের, মানে সহধর্মিই, ব য়েক 0 ছবশ
কয়েক 0 কব
আরিশস ভ লায়েক য়েক 0বয়েক 0স, সয়েক 0ঙ্গ
+ য়েক 0টা যখন আমাদ প স ও হ । আ হ) আরিশমাদের, মানে সহধর্মি
রিশমাদের, মানে সহধর্মিস্ট ..

ট্ররিশলায়েক টা যখন আমাদ রিশক + টা যখন আমাদ মাদের, মানে সহধর্মি থা(

,+য়েক 0লায়েক  আব

টা যখন আমাদ নয়েক 0, টা যখন আমাদ নয়েক 0, ঢ লায়েক + পথা(

ন রিশমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0
রিশ য়েক 0

ব) ক ছপরিশ য়েক 0

ঘJ রিশণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ"পথা( রিশ য়েক 0

কয়েক 0 কটা যখন আমাদ

ছ টা যখন আমাদ রিশ সটা যখন আমাদ" আ

ছপরিশ য়েক 0

একটা যখন আমাদ

ছ কন

ব রিশ
রিশUরিশঙ্গয়েক 0

কয়েক 0 কটা যখন আমাদ ধ প উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুপয়েক 0 উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0P রিশজভ ব
কয়েক 0

একটা যখন আমাদ রিশটা যখন আমাদলায়েক  য়েক 0, ছপ)N লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি ...

ক ঞ্চনরিশভউঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু!!!
সরিশ,6ই ক ঞ্চনরিশভউঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু। কলায়েক ক ,
গ্রীষ্মে দম্ যখন হাঁসফাঁস, দুপুর  য়েক 0X

ম্ যখন হ) সA) স,

ছ

রিশ শয়েক 0প ছ' য়েক 0

টা যখন আমাদ

পখ
+ প+

রিশহমাদের, মানে সহধর্মিশ ,লায়েক 

ব , স আ ছমাদের, মানে সহধর্মিঘহ ন আক শ ছচ য়েক 0খ
স মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন

ক ঞ্চনজঙ্ঘার বিস্তৃত প্যারানমিক ভিউ অপার্থিব এক 

প6 নরিশমাদের, মানে সহধর্মিক

রিশভউঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু

রিশবস[ ,

অপ রিশথা("ব

এক

ভ লায়েক লায়েক  গাড়িটা 

আয়েক 0বশ স[ রিশ\ ক লায়েক । এই

ভ লায়েক লায়েক  গাড়িটা 

, ৎরিশণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জক পরিশ,রিশ^

ক

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুরিশচ, রিশক + ই ব+য়েক 0' উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুPয়েক 0,

ক

প লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি

ন।

রিশব রিশ_মাদের, মানে সহধর্মি

পরিশ রিশ`রিশ, ছথা(য়েক 0ক প+ প+রিশ

ছবরিশ য়েক 0

রিশক + ক্ষণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ

আস

আয়েক 0গাড়িটা 

মাদের, মানে সহধর্মি+খ

a

ছথা(য়েক 0ক

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুb রিশ , হলায়েক  - রুণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ!! অনব 6!
আরিশমাদের, মানে সহধর্মি ,খন রিশনয়েক 0চ
প হ য়েক 0

স রিশ

স রিশ

-----------স6

সব+জ

চয়েক 0লায়েক রিশ । বলায়েক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি-একটা যখন আমাদ+

পয়েক 0 কথা( বলায়েক য়েক 0লায়েক  হ ন !

আস+ ন-

Uক

, ক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি, ব
--'ছ ,লায়েক 

ওই

ব6প টা যখন আমাদ

ন,+ন কয়েক 0

ব+'য়েক 0লায়েক ন, হ য়েক 0,
,

মাদের, মানে সহধর্মি ন+ ষরিশটা যখন আমাদ

ব

রিশd,

ছপয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি কথা( রিশটা যখন আমাদও ধয়েক 0 ছAলায়েক য়েক 0লায়েক ন।

রিশAয়েক 0
একরিশটা যখন আমাদ

ছক

য়েক 0টা যখন আমাদক ।

মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0'

ঘ টা যখন আমাদ

আপন য়েক 0

। ব6 গাড়িটা  আরিশমাদের, মানে সহধর্মি রিশনয়েক 0

আপন

সয়েক 0ঙ্গ আস+ ন।' কয়েক 0 কধ প
ছবয়েক 0

ছপরিশ য়েক 0
ওয়েক 0 স্ট ন"

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুপয়েক 0

য রিশf,

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0P ক য়েক 0P

লায়েক ন

কয়েক 0ক্ষ

পয়েক 0বশ

ক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।

মাদের, মানে সহধর্মি+রিশভ

মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0,

স জ য়েক 0ন

রিশ মাদের, মানে সহধর্মি মাদের, মানে সহধর্মি ক য়েক 0P

ঘ , স<য+ _ প য়েক 0শ

ছ ট্ট ক+P য়েক 0, ওয়েক 0 স্ট ন" টা যখন আমাদ য়েক 0লায়েক টা যখন আমাদ।
একটা যখন আমাদ হ6 য়েক 0টা যখন আমাদ

a

শুয়েক 0ন

আয়েক 0টা যখন আমাদয়েক 0ক

ব b , - আমাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0

রিশস)রিশ

মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0' ক রিশলায়েক ম্পংকে খোঁজার চেস্টা করে চলেছি। বললাম-একটু পরে <য়েক 0ক ছখ) জ

ছচস্ট কয়েক 0

+ ই:

কমাদের, মানে সহধর্মিরিশ, অন+ ভব কয়েক 0

রিশজ"রিশলায়েক < রিশহমাদের, মানে সহধর্মি লায়েক  ন জ+ এ
ছ কন

ছথা(য়েক 0ক

ছকন

হ6 টা যখন আমাদটা যখন আমাদ য়েক 0ক ছপয়েক 0 য়েক 0ক টা যখন আমাদ রিশঙ্গয়েক 0
রিশকন্তু 'য়েক 0

ব , য়েক 0স

ঘ টা যখন আমাদ য়েক 0, ঢ+য়েক 0ক গাড়িটা 

রিশনয়েক 0চ
ক উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুব
রিশ লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।

শব্দ ক য়েক 0P

মাদের, মানে সহধর্মি মাদের, মানে সহধর্মি পরিশ রিশ`রিশ,

স[ রিশ\ কয়েক 0

ছপটা যখন আমাদরিশপP রিশস)রিশধয়েক 0

রিশ য়েক 0,

লায়েক  গাড়িটা লায়েক । ছস রিশক ভ ষণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ ছশ) য়েক 0শ) শব্দ,

রিশUরিশজটা যখন আমাদ লায়েক  ইজU

ক

ব[ থা(

ছচ\

ক য়েক 0, ক য়েক 0, চ হ রিশজ ।

ক য়েক 0P ব রিশ ছভয়েক 0ঙ্গ প য়েক 0ব ন ছ, ?
চ

টা যখন আমাদ

ছক

য়েক 0টা যখন আমাদক

ছ য়েক 0ব।

+ জয়েক 0ন

ছ ,লায়েক 

লায়েক য়েক 0ন

রুয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি ছপ)Nয়েক 0
ব ইয়েক 0

ছবরিশ য়েক 0

ছবঞ্চটা যখন আমাদ

বসলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি, রিশভউঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু আয়েক 0

এয়েক 0স

রিশবস[ , হলায়েক ,

ব) য়েক 0শ ছবঞ্চটা যখন আমাদ পক[রিশ,

রিশনয়েক 0চ রিশটা যখন আমাদলায়েক 

সয়েক 0ঙ্গ এয়েক 0Kব য়েক 0

মাদের, মানে সহধর্মি ন নসই ছPকলায়েক ,

চ এ গুণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জমাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0ন কথা( বয়েক 0লায়েক  রিশনয়েক 0জয়েক 0ক
ছ টা যখন আমাদ ক য়েক 0, প ব ন । ছসটা যখন আমাদ+ক+ ছসয়েক 0
অল্প রিশজরিশ য়েক 0
বয়েক 0

মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন হয়েক 0 রিশ লায়েক  ,

ছ খ

স+ ন্ । সহস রিশনয়েক 0চ ছ ক নটা যখন আমাদ
'প কয়েক 0

মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন পয়েক 0

ছগাড়িটা লায়েক । বহুরিশ ন

ধJমাদের, মানে সহধর্মিপ ন বরিশজ", মাদের, মানে সহধর্মি ন+ ষরিশটা যখন আমাদ ,
বয়েক 0লায়েক ই

ছAলায়েক য়েক 0লায়েক ন-একটা যখন আমাদ

খ য়েক 0ব ? উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুত্তয়েক 0

কথা(
a য়েক 0ক

রিশসগাড়িটা  য়েক 0 টা যখন আমাদ

হ রিশসমাদের, মানে সহধর্মি+খ বলায়েক য়েক 0লায়েক  -খ ও।

এক + য়েক 0টা যখন আমাদ রিশনয়েক 0চ ছনয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি একটা যখন আমাদ রিশমাদের, মানে সহধর্মিন য়েক 0 লায়েক 
ও টা যখন আমাদ

+ য়েক 0টা যখন আমাদ ছগাড়িটা  ল্ডার। গাড়ি কেন হেঁটে যয়েক 0kক রিশনয়েক 0

আ

ছA , এলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।
ক6 য়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি টা যখন আমাদ
ছগাড়িটা রিশ

কথা( ছ, ছবমাদের, মানে সহধর্মি লায়েক +মাদের, মানে সহধর্মি ভ+য়েক 0লায়েক ই

... ছসটা যখন আমাদ য়েক 0ক ছক মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0

ছথা(য়েক 0ক ব

ছবল

কয়েক 0 পক[রিশ,য়েক 0ক ক6 য়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি

ছস জ লায়েক  ঞ্চ। স+ @ +

রিশচয়েক 0কন ক রিশ , আলায়েক +ভ জ রিশ য়েক 0 জরিশমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0
ভ,

বহুগুণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ

য়েক 0টা যখন আমাদক য়েক 0

আন গাড়িটা  মাদের, মানে সহধর্মি জয়েক 0লায়েক  হ , প ধ+ য়েক 0

রিশনলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি, , প

ছব ' ছগাড়িটা লায়েক  জ গাড়িটা  টা যখন আমাদ য,টা যখন আমাদ স+ ন্
ছচয়েক 0

ছ ট্ট ছক

+ জয়েক 0ন।

ছখয়েক 0

জ গাড়িটা  টা যখন আমাদ

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0Fয়েক 0শ6
এখনও

ভ য়েক 0লায়েক  ভ য়েক 0ব

ছবরিশ য়েক 0

প লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি

রিশ সয়েক 0টা যখন আমাদ"

অরিশ,রিশথা( ছনই...শুধ+ আমাদের, মানে সহধর্মি

ছক নও

+ জন

।

রিশস)রিশ

ছবয়েক 0

রিশনয়েক 0চ ছনয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি আ ও ছবশ
প+ য়েক 0ন

রিশক + টা যখন আমাদ ঢ লায়েক + পথা( ছবয়েক 0

--------------

ক+টা যখন আমাদ+স ছ' প ও ন ন অরিশক"U

যখন রিশAয়েক 0

হ) টা যখন আমাদয়েক 0, হ) টা যখন আমাদয়েক 0, রিশনশ+ প গ্রীষ্মে দম্ যখন হাঁসফাঁস, দুপুর  য়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি

অয়েক 0নকটা যখন আমাদ কয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি এয়েক 0সয়েক 0 , আ ও + য়েক 0টা যখন আমাদ

রিশ য়েক 0
+ )য়েক 0

স

রিশ,ন:

ন য়েক 0চ গাড়িটা ভ

খ য়েক 0

আসলায়েক  অব` ন রিশক + টা যখন আমাদ

জ গাড়িটা  টা যখন আমাদ

ছগাড়িটা লায়েক । রিশক + টা যখন আমাদ

হয়েক 0লায়েক ও ছব '
আব

রিশ য়েক 0ক , রিশকয়েক 0

এলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি। নজয়েক 0

@` য়েক 0ন রিশAয়েক 0

এলায়েক  উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0ল রিশ য়েক 0ক
একটা যখন আমাদ

রিশগাড়িটা য়েক 0

প য়েক 0

চলায়েক  অস্প\

পথা( উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0P ছগাড়িটা য়েক 0

রিশ য়েক 0ক। ছসই পথা( ধয়েক 0

ন –ন

এলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি সJ য়েক 0য"

আয়েক 0লায়েক 

ছবয়েক 0ঞ্চ ধ6 য়েক 0ন মাদের, মানে সহধর্মিগ।

রিশ সয়েক 0টা যখন আমাদ"

টা যখন আমাদ6 রিশv রিশসরিশwয়েক 0কয়েক 0টা যখন আমাদ ছA ন কয়েক 0
ছA

গাড়িটা  রিশ

কথা(

ক লায়েক 

জ ন লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।

বলায়েক য়েক 0লায়েক  অরিশগ্রীষ্মে দম্ যখন হাঁসফাঁস, দুপুর মাদের, মানে সহধর্মি 3200 টা যখন আমাদ ক রিশনয়েক 0 য য়েক 0ব
রিশত্তয়েক 0 ।

ওপয়েক 0

ধ

গাড়িটা রিশ,য়েক 0,

এরিশ য়েক 0ক ছক

য়েক 0টা যখন আমাদক

জ নলায়েক 

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুPয়েক 0,ই জ গাড়িটা  টা যখন আমাদ ছযন ছচন ছচন

প য়েক 0শ

ছPকলায়েক , বলায়েক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি ছসই জ গাড়িটা  টা যখন আমাদ ন ?

, ই ছলায়েক  Uয়েক 0শরিশU<... ক য়েক 0 ন্ট কখন ছয

ছযখ ন

আসয়েক 0ব ,

পয"ন্ত

ভদ্রয়েক 0লায়েক  ক

আমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0

রিশলায়েক Aট রিশ য়েক 0 রিশ য়েক 0লায়েক ন!
সহধরিশমাদের, মানে সহধর্মি"ণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জ
ছথা(য়েক 0ক

, ক য়েক 0,

ন লায়েক  য়েক 0ঙ্গ

আব

সব+জ প হ গুয়েক 0লায়েক 

মাদের, মানে সহধর্মি খ মাদের, মানে সহধর্মি রিশখ ক

ন রিশক ব[ রিশ\ হয়েক 0 য়েক 0

ছক নও রিশনশ , ছনই।

কয়েক 0 কটা যখন আমাদ ছমাদের, মানে সহধর্মি মাদের, মানে সহধর্মিব রিশ,, চ সয়েক 0ঙ্গ একয়েক 0|টা যখন আমাদ
ন য়েক 0লায়েক ন।

মাদের, মানে সহধর্মি থা(

প হ য়েক 0

পরিশ ব

ক ঞ্চয়েক 0ন

ছচ খ

আমাদের, মানে সহধর্মি

রিশমাদের, মানে সহধর্মিস্ কয়েক 0 রিশ লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।

ছসই
সয়েক 0ঙ্গ

প6 নরিশমাদের, মানে সহধর্মিক

জ+ য়েক 0লায়েক  -ছযটা যখন আমাদ

রূপ

ছসখ ন

ছসব

ওরিশন ন প য়েক 0ক

ন রিশমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0

স মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন। ন য়েক 0চ

ক রিশলায়েক ম্পংকে খোঁজার চেস্টা করে চলেছি। বললাম-একটু পরে < ও ন মাদের, মানে সহধর্মি

অজ ন

গ্রীষ্মে দম্ যখন হাঁসফাঁস, দুপুর  মাদের, মানে সহধর্মিগুয়েক 0লায়েক 

ছ য়েক 0খ ছগাড়িটা লায়েক 
ছজ ন রিশক-সমাদের, মানে সহধর্মি

আয়েক 0লায়েক  ,খন জ্বয়েক 0লায়েক  উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুয়েক 0Pয়েক 0 ধ য়েক 0 ধ য়েক 0
রিশ য়েক 0ক রিশ য়েক 0ক।

য নজটা যখন আমাদ, ন মাদের, মানে সহধর্মি ন জ ন

গ্রীষ্মে দম্ যখন হাঁসফাঁস, দুপুর  মাদের, মানে সহধর্মিগুয়েক 0লায়েক 

চটা যখন আমাদপয়েক 0টা যখন আমাদ চ6 প্টা ঠোঁটের ভালবাসা মাখা মুখ গুলো, আর রি ছP) য়েক 0টা যখন আমাদ ভ লায়েক ব স মাদের, মানে সহধর্মি খ
মাদের, মানে সহধর্মি+খ গুয়েক 0লায়েক  , আ
স

রিশহয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মিলায়েক  হ ও

,

রিশসরিশwয়েক 0কয়েক 0টা যখন আমাদ

ব য়েক 0 ,
ছলায়েক  ক

ছমাদের, মানে সহধর্মি ব ইয়েক 0লায়েক  ব6 টা যখন আমাদ রিশ
ক6 য়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি

ব6 টা যখন আমাদ রিশ

রিশকন্তু
ছক থা( ?

কয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি এয়েক 0সয়েক 0 ,
ছলায়েক  চ জ" জ ন ন

রিশ য়েক 0f। অয়েক 0নক ছচ\

লায়েক  ইন ছপলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।
খ+ব

রিশসরিশwয়েক 0কটা যখন আমাদ জ ন লায়েক  আবহ ও
খ প...আজ
ন ।

রিশত্তয়েক 0

আস

সম্ভব

+ রু + রু বয়েক 0ক্ষ জ বয়েক 0ন

পথা(মাদের, মানে সহধর্মি

ক6 য়েক 0wলায়েক -লায়েক  ইটা যখন আমাদ
ছজ ৎ~ য়েক 0ভজ
প ণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জভয়েক 0

রিশUন
রিশC

ছসয়েক 0
রূপ

আব

উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুপয়েক 0ভ গাড়িটা  ক য়েক 0, লায়েক  গাড়িটা লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি।

মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন প য়েক 0, লায়েক  গাড়িটা য়েক 0লায়েক 

রিশজ"রিশলায়েক < ছথা(য়েক 0ক

আ)ক ব) ক গাড়িটা  গাড়িটা  রিশলায়েক  ছঘ
ব) ধ য়েক 0ন , শুকয়েক 0ন প ,

শ6 ওলায়েক 
য়েক 0ন পয়েক 0থা(

কথা( , রিশঘরিশ• ভ6 পস ক রিশলায়েক ম্পংকে খোঁজার চেস্টা করে চলেছি। বললাম-একটু পরে < শহয়েক 0

, একটা যখন আমাদ+ গাড়িটা ভ
ন য়েক 0চ

গাড়িটা  য়েক 0

চ

কথা( ।

জরিশ য়েক 0 ছনও

এরিশ য়েক 0ক

রিশ শপ জঙ্গয়েক 0লায়েক 

হয়েক 0, ছনয়েক 0মাদের, মানে সহধর্মি এলায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি
ছবঞ্চটা যখন আমাদ ।

ব) য়েক 0শ

রিশমাদের, মানে সহধর্মিটা যখন আমাদরিশমাদের, মানে সহধর্মিটা যখন আমাদ কয়েক 0

আক য়েক 0শ

ন য়েক 0চ আয়েক 0লায়েক  আ)ধ রিশ

ওপয়েক 0
নক্ষC ,

প রিশথা("ব আয়েক 0লায়েক  -

মাদের, মানে সহধর্মি 'খ য়েক 0ন

ভ সমাদের, মানে সহধর্মি ন

আরিশমাদের, মানে সহধর্মি

ছযন

মাদের, মানে সহধর্মিহ ক য়েক 0শ

মাদের, মানে সহধর্মিহ শJ য়েক 0ন6 রিশবলায়েক  ন। বহুরিশ ন

প উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকু স মাদের, মানে সহধর্মিন আজ ব+রিশ' খ+)য়েক 0জ ছপলায়েক 
মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0ন। ক য়েক 0স

ছব)য়েক 0চ থা( ক
ছকনই ব

চ করিশ !

স<স ! সব রিশজ2 স

একসয়েক 0ঙ্গ রিশভ

ক য়েক 0, লায়েক  গাড়িটা য়েক 0লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন

আ ন ।
জ রিশন রিশসরিশwয়েক 0কয়েক 0টা যখন আমাদ ছলায়েক  ক রিশPক আসয়েক 0ব
সক লায়েক  ছবলায়েক  ! জ রিশন টা যখন আমাদ ইগাড়িটা 

রিশহলায়েক য়েক 0ক

,+রিশ

আ)ধ

ছমাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0

চ

ছগাড়িটা  লায়েক  রিশ য়েক 0

সরিশ য়েক 0 ভ+বন ভরিশ য়েক 0 সJ য" উঁচুমতো একটা জায়গায় নামিয়ে বলল, আর এগোনো সম্ভব নয়, বাকি পথটুকুPয়েক 0ব

সক য়েক 0লায়েক ।
Jষণী ও আমাকে জঙ্গলের মাঝে উঁচুমতো একটা জহ ন
জ বয়েক 0ন

এও জ রিশন, এই রিশ~গ,

কয়েক 0 ওয়েক 0

রিশ শয়েক 0প

পরিশ য়েক 0বশ

আসয়েক 0বন ন , রিশবশ্বাস করুন এখানে লোক নেই, জন নেই, কিসসু নে স করুন এখ য়েক 0ন

মাদের, মানে সহধর্মিরূ 6 য়েক 0ন

মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0,

শুষ
রিশAয়েক 0

আসয়েক 0ব ব ব ... বহুরিশ ন রিশ য়েক 0 য য়েক 0ব
ব) চ

এই পথা(মাদের, মানে সহধর্মিব
রিশবগাড়িটা ব জ
রিশনয়েক 0জয়েক 0ক

মাদের, মানে সহধর্মি6 লায়েক য়েক 0পমাদের, মানে সহধর্মি , রিশভ য়েক 0পমাদের, মানে সহধর্মি ,
ছপমাদের, মানে সহধর্মি ন হও
গাড়িটা রিশব",

মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন

লায়েক  গাড়িটা লায়েক ...মাদের, মানে সহধর্মিয়েক 0ন হয়েক 0, লায়েক  গাড়িটা লায়েক  হ ,য়েক 0জ

কয়েক 0 এখ য়েক 0ন

ছলায়েক  ক ছনই, জন ছনই, রিশকসস+ ছনই
একমাদের, মানে সহধর্মি C পক[রিশ,
রূপটা যখন আমাদ+ক+

স ।

বরিশলায়েক  --

আরিশ মাদের, মানে সহধর্মি অক[রিশCমাদের, মানে সহধর্মি

।

ক) য়েক 0ধ একটা যখন আমাদ পরিশ রিশচ, স্পশ" ছপয়েক 0

জন6

ব সয়েক 0ব রিশA লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি, ছ রিশখ গাড়িটা 

ছঘ)য়েক 0ষ

হয়েক 0,

অধ" রিশঙ্গন কখন ছযন এয়েক 0স ) রিশ য়েক 0 য়েক 0 ।
বলায়েক য়েক 0লায়েক  -এব

চয়েক 0লায়েক  , ঘ+মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0ব ন ? আরিশমাদের, মানে সহধর্মি

বলায়েক লায়েক  মাদের, মানে সহধর্মি-এই

,টা যখন আমাদ+ক+ ন ই ব ঘ+মাদের, মানে সহধর্মি য়েক 0লায়েক ..

অরণ্যের র দিনরাত্রি  নর দিনরাত্রি 
চ রপাশে ণ্যের ন ম ন জানা গাছের সারি। ন গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যের র
ক থ ও ঘন। সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের ন মণ্যের ই গাছের সারি। কোথাও ফিক
বণ্যেরনর মণ্যের! দিনরাত্রি নজানা গাছের সারি।"ন ণ্যের#র ব $ণ্যের ,
ক+ ন, ) দিনরাত্রি ,র - । -'য় ণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। "র ট'
এ অনর কচ1!'দিনরাত্রি রর ক খ য়।

সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি র। ক থ ও দিনরাত্রি  ।
ম ণ্যেরম এ ট ব পাশে র।
ঝ'পাশেদিনরাত্রি ( ক) ণ্যেরট , শুন ন
ণ্যেরর ট' ণ্যেরর দিনরাত্রি ব। উণ্যের#

ব ঙাল দিনরাত্রি  র এ ট ' ন" ম আণ্যের । কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 
ন দিনরাত্রি 
‘ 6পাশে' ’
( আর দিনরাত্রি  ' ই
ব'ঝ ন। শুরণ্যের,ই দিনরাত্রি নশয় ক): চট
কখণ্যের ন, ‘ 6পাশে' ’! কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ট আব র ক ?
‘ 6পাশে' ’ ) ব ঙাল দিনরাত্রি  র দিনরাত্রি চরনন 6ঘ পাশে'র6- দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।"দিনরাত্রি  $। এই ব? ণ্যের@ই ন দিনরাত্রি 
ব ঙাল দিনরাত্রি  ঘ'র পাশে খ য়। আদিনরাত্রি ম দিনরাত্রি  ন
দিনরাত্রি  ' ট )ণ্যের ও কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই ' ন" ম
ট ণ্যের,
কপাশেণ্যেররদিনরাত্রি  । আম র
,"
দিনরাত্রি বদিনরাত্রি Bন
অ দিনরাত্রি বট জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য় ঘ'ণ্যেরর কব( ন।
দিনরাত্রি বণ্যেরয়র দিনরাত্রি  ' দিনরাত্রি  ন আণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিকই দিনরাত্রি ,দিনরাত্রি ন -'য় সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। "
দিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয়দিনরাত্রি  ণ্যের ন। আম ণ্যের র কDম ,খন
ম! গাছের সারি। কোথাও ফিকগাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরন। দিনরাত্রি  ন কবণ্যের কবণ্যের উদিনরাত্রি ন
এমন এ জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য় কগাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যের ন কE এই
E' ণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিকও কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরন ক ণ্যেরনর কনটওয় "
কনই। সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 'ণ্যেরE গাছের সারি। কোথাও ফিক কপাশেণ্যের ই আম ণ্যের ট'
ণ্যেরর ক ন
ণ্যেরর দিনরাত্রি নণ্যেরF ক নও
ঐদিনরাত্রি ,) দিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  কটদিনরাত্রি  ণ্যের ন ব'থ কথণ্যের ।
আর এ,সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 'ন্দর ব "ন দিনরাত্রি  ণ্যেরF কE আদিনরাত্রি ম
দিনরাত্রি  ব চণ্যেরI সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব ক খণ্যের, পাশে দিনরাত্রি F ম।
‘অরণ্যের র দিনরাত্রি  নর দিনরাত্রি  ’, ‘আব র অরণ্যের ’
এসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব ক খদিনরাত্রি  আর B বদিনরাত্রি  । ণ্যেরব E ব
এমন এ ট জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য়।

ব'দ্ধণ্যের ব গুণ্যের)র উপাশেন সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  পাশেণ্যের(
জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র কDণ্যেরম পাশেণ্যের( কগাছের সারি। কোথাও ফিকদিনরাত্রি  । মণ্যেরনর
মণ্যের! Dদিনরাত্রি ,দিনরাত্রি  ন
দিনরাত্রি বট আ: , ম।
চ দিনরাত্রি রদিনরাত্রি  ণ্যের জানা গাছের সারি।ঙ্গ । ম ঝখ ণ্যেরন ই$ণ্যেররজানা গাছের সারি।
আমণ্যের র M,দিনরাত্রি র এ ট
ণ্যের#র
ব $ণ্যের । সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের ণ্যেরব য় দিনরাত্রি ঝ:দিনরাত্রি ঝণ্যেরপাশে র
- । দিনরাত্রি টমদিনরাত্রি টণ্যেরম আণ্যের । গাছের সারি। কোথাও ফিক ম ণ্যেরম
পাশেদিনরাত্রি রণ্যেরব । র , ব ( র সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরঙ্গ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরঙ্গ
পাশেদিনরাত্রি রণ্যেরব
আরও র)সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ময় )ণ্যের,
থ ণ্যের । দিনরাত্রি -ন ণ্যেরর ক দিনরাত্রি  ম'রদিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকর কঝ
আর গাছের সারি। কোথাও ফিকরম গাছের সারি। কোথাও ফিকরম B ,। N র কথণ্যের
কBণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  আসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের ) দিনরাত্রি ,র - । আ) !
6 কর ম ঞ। এইর ম লন রণ্যের,
রণ্যের, 6, এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  কগাছের সারি। কোথাও ফিক । ম ণ্যের ব'
কর দ' র গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যেরয় কমণ্যেরখ আমর চ
-'য় সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। "।

ম

আম ণ্যের র গাছের সারি। কোথাও ফিকনব র জানা গাছের সারি। B ,খ ওয় ।
আণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিক Eখন দিনরাত্রি টদিনরাত্রি Bণ্যের, এই ন মট
শুন, ম মণ্যেরন মণ্যেরন ) দিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  কপাশে,।
B ব, ম এ আব র 6র ম জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক র
ন ম! দিনরাত্রি  দিনরাত্রি  গুদিনরাত্রি ( জানা গাছের সারি।$ ন
দিনরাত্রি (ণ্যেরয়
ঞন ন এক্সণ্যেরDসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  !6ণ্যেরর !6ণ্যেরর
এদিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয় চণ্যের ণ্যের আদিনরাত্রি  পাশে'র ' ণ্যেরয়ণ্যেররর

দিনরাত্রি  ণ্যের । কSণ্যেরন বণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই D য় জানা গাছের সারি।ঙ্গ
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি র )ণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিক ।
, কথণ্যের
E ওয় কSনগুদিনরাত্রি  র মণ্যের! এই কSনট ই
জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র ক র এদিনরাত্রি রয় র কB,র দিনরাত্রি  ণ্যেরয়
E য়।
ম) নন্দ ,
জানা গাছের সারি। পাশে ( ,
দিনরাত্রি চ পাশে , ক, আণ্যের ই। ক ষণ্যেরব য়
বক্স
ণ্যেরর+ও কপাশেণ্যেরয় E ণ্যেরবন।
ম ব জানা গাছের সারি। র কপাশেরণ্যেরন র পাশেরই কSন খ'ব
আসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের, )ণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিক । ম ণ্যেরঝ ম ণ্যেরঝই
) দিনরাত্রি ,র দিনরাত্রি রণ্যের- র। কSণ্যেরন ) দিনরাত্রি , ট
পাশে( র খবর ম ণ্যেরঝ ম ণ্যেরঝই দিনরাত্রি  ণ্যেরর ন ণ্যেরম
আণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। । কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই ' ঘ"টন এ( ণ্যের,ই দিনরাত্রি  '

জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য় গাছের সারি। কোথাও ফিকদিনরাত্রি , দিনরাত্রি মণ্যেরয় আন )য়। শু!'
) দিনরাত্রি ,ণ্যের র নয়, এণ্যের, পাশেE"ট ণ্যের রও
B ই )য়। আরও দিনরাত্রি নদিনরাত্রি ব(B ণ্যেরব
জানা গাছের সারি।ঙ্গ ণ্যের
ক খ
)য়।
' পাশে ণ্যের ঘন গাছের সারি। কোথাও ফিকB6র জানা গাছের সারি।ঙ্গ , আর চ
ব গাছের সারি। কোথাও ফিক ন। জানা গাছের সারি।6বণ্যেরন কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই Dথম চ ব গাছের সারি। কোথাও ফিক ন
ক খ র কE 6 আনন্দ! সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যের( ব ণ্যেরর ট
ন গাছের সারি। কোথাও ফিক
আদিনরাত্রি  পাশে'র ' য় ণ্যেরর ন ম ম।
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ন কথণ্যের
অণ্যেরট য় কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  জানা গাছের সারি।
র জানা গাছের সারি। B ,খ ওয়। দিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয় ন ম ম বহ
পাশে'রণ্যেরন এ
ণ্যের#র ব $ণ্যের র সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  মণ্যেরন।
ন ম দিনরাত্রি  ও ) উজানা গাছের সারি।। $দিনরাত্রি Vণ্যেরটর ইম র,

নয়, দিনরাত্রি Wদিনরাত্রি ট ণ্যের র M,দিনরাত্রি র ণ্যের#র ব $ণ্যের ।
ক ণ্যেরখই মনট কব B )ণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিক ।
ঘরট দিনরাত্রি ব
ব(। কব দিনরাত্রি  ম ম।
মণ্যেরন মণ্যেরন B বদিনরাত্রি  ম এই ঘণ্যেরর
ক নও
এ
ই$ণ্যেররজানা গাছের সারি।
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যের)ব
থ ণ্যের,ন, ক মন
দিনরাত্রি  ণ্যের ন
দিনরাত্রি ,দিনরাত্রি ন।
X ন কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরর আমর এ ট ক) ণ্যেরটণ্যের
কখণ্যের, কগাছের সারি। কোথাও ফিক ম। ক) ণ্যেরট ট ঘ'রপাশেণ্যেরথ
Dয় )
দিনরাত্রি  ণ্যের দিনরাত্রি মট র N ণ্যেরর। ,ণ্যেরব
X ণ্যেরনর পাশের 6ণ্যের,র নরম কর গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যেরয়
কমণ্যেরখ ): টণ্যের, মন্দ
গাছের সারি। কোথাও ফিকদিনরাত্রি 
ন।
চ দিনরাত্রি রদিনরাত্রি  ণ্যের
দিনরাত্রি ব
দিনরাত্রি ব
গাছের সারি। কোথাও ফিক ।
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। বগুণ্যের র ন মও জানা গাছের সারি। দিনরাত্রি ন ন।
দিনরাত্রি বর
মণ্যের,
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  জানা গাছের সারি। ণ্যেরন
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 'ন্দর দিনরাত্রি নজানা গাছের সারি।"ন
কর ণ্যের+ ন। কEন দিনরাত্রি বদিনরাত্রি Fন এ
দ6ণ্যেরপাশের মণ্যের,
: দিনরাত্রি (ণ্যেরয় আণ্যের ।
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  র দিনরাত্রি  ণ্যেরন ম
ণ্যেরয় দিনরাত্রি ট কSন E য়।
অরণ্যের র পাশেদিনরাত্রি রণ্যেরব E ণ্যের, নষ্ট ন )য়
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। জানা গাছের সারি।ন কSন আসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  র ক নও কঘ ষ
ম ইণ্যের )য় ন। ট'$ ট'$ ণ্যেরর ম? '
এ ট ঘণ ব ণ্যেরজানা গাছের সারি।। কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই ক+ ণ্যেরনর
গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যেরয়ই ঝ'পাশেদিনরাত্রি ( এ ট ক) ণ্যেরট ।
ক) ণ্যেরটণ্যের কEণ্যের,ই এ দিনরাত্রি ট এ ম'খ ) দিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 
দিনরাত্রি নণ্যেরয় এ দিনরাত্রি ট জানা গাছের সারি।
ণ্যের ম ন' ষ

কবদিনরাত্রি রণ্যেরয় এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  আম ণ্যের র Eত্ন ণ্যেরর
বসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যের । ক দিনরাত্রি টর কচ) র দিনরাত্রি ট কব ।
কব:ণ্যেরটখ ণ্যেরট
ন ' সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ন' ' সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ।
এ ম'খ
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  র ম খ ণ্যেরন ) দিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ।
থয় থয়
জানা গাছের সারি। নণ্যের, পাশে র ম ক দিনরাত্রি টর ন ম ব' ।'
আর
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। র , য়
আম ণ্যের র
পাশেঞব ঞ্জন দিনরাত্রি  ণ্যেরয় B , খ ওয় ণ্যের । এই
রনর ^
কE ক নও পাশে: চ, র
ক) ণ্যেরট ণ্যের ও ) র ম ন য়। খ ওয়
ওয় র পাশের 6ণ্যের,র )
কর দ' র
গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যেরয় কমণ্যেরখ জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র চ রপাশে ট
ঘ'রণ্যের,
গাছের সারি। কোথাও ফিক ম। পাশে ণ্যেরয় ক):ণ্যেরটই
অণ্যেরন ট গাছের সারি। কোথাও ফিকB6ণ্যেরর কপাশে:1ণ্যের কগাছের সারি। কোথাও ফিক ম। মণ্যেরন
)ণ্যেরব কচন পাশে?দিনরাত্রি থব6 কথণ্যের অণ্যেরন
Nণ্যেররর
ক নও রূপাশে থ র জানা গাছের সারি।গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যের, আমর
ঘ'ণ্যেরর কব( দিনরাত্রি F। পাশে
দিনরাত্রি  ণ্যেরয় ক ট
এ ট ন 6 ' ' ' '
ণ্যেরa বণ্যেরয়
চণ্যের ণ্যের । Vম b আমর গাছের সারি। কোথাও ফিকB6র কথণ্যের
গাছের সারি। কোথাও ফিকB6র জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র মণ্যের! ঢ'ণ্যের E দিনরাত্রি F।
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। Bণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিক ট জানা গাছের সারি।ঙ্গ ট এ ব র
, দিনরাত্রি  ণ্যেরয়
দিনরাত্রি ন ম।
দিনরাত্রি  সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 6ম ন ণ্যের,ও
ক নও ) দিনরাত্রি , ক খণ্যের, ন কপাশেণ্যেরয় এ ট'
আশ্বস ) ম। দিনরাত্রি  ন জানা গাছের সারি।ঙ্গ কB
ণ্যেরর
)# ৎ এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  পাশে(ণ্যের, ,I ! , ই
^দিনরাত্রি স এণ্যের ও Bণ্যেরয়র এ ট

কচ র ণ্যেরg ,ও দিনরাত্রি  ।
," আম ণ্যের
আশ্বস রণ্যের, B ষ দিনরাত্রি  ণ্যেরয়ই চণ্যের ণ্যের ,
-‘এখ ণ্যেরন
ক নও
Bয়
কনই।
D ? দিনরাত্রি ,ট ণ্যের অন' Bব ণ্যেরর । এই কE
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের
কনণ্যেরম আসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের , পাশে দিনরাত্রি খর সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব
ব সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  য় দিনরাত্রি  রণ্যের , ,'দিনরাত্রি ম আর আদিনরাত্রি ম (
আর ক উ কনই।’ Bণ্যেরয় আম র গাছের সারি। কোথাও ফিক
পাশেE"ন শুদিনরাত্রি  ণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যের । আর Bরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের য়
উদিনরাত্রি ন ব রণ্যের ন! গাছের সারি। কোথাও ফিক জ্বণ্যের E দিনরাত্রি F ।

বক্স ট ইগাছের সারি। কোথাও ফিক র দিনরাত্রি রজানা গাছের সারি। B"
ণ্যেররণ্যের+র
কB,র আমর রণ্যেরয়দিনরাত্রি  । সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের
)ণ্যেরয়
Bরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  এ ম
চ: ণ্যের র আণ্যের ।
কর ম ঞ ,খন আম র ম থ য় উণ্যের#ণ্যের ।
এ পাশে ণ্যেরর ): দিনরাত্রি ট, আর Bণ্যেরয় Bণ্যেরয়
কপাশে ন দিনরাত্রি  ণ্যের
, ই। অবণ্যের ণ্যেরষ
ব' ' র ক
ণ্যেরন এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  কEন : পাশে'দিনরাত্রি ন
দিনরাত্রি  ণ্যেরয় আম র জ্বর ( । ণ্ঠণ্যেরনর
আণ্যের য় গাছের সারি। কোথাও ফিকরম গাছের সারি। কোথাও ফিকরম B ,, আ ' B জানা গাছের সারি।
আর ক দিনরাত্রি  ম'রদিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকর কঝ । আ) ! মণ্যেরন

পাশে(ণ্যের এখনও দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।ণ্যেরB জানা গাছের সারি। আণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ।
কখণ্যের, কখণ্যের, অণ্যেরন
গাছের সারি। কোথাও ফিকল ) ।
-'য় ণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। "র , অজানা গাছের সারি। ন দিনরাত্রি 
খ'ণ্যের কগাছের সারি। কোথাও ফিক
ব' ' র গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরল।
গাছের সারি। কোথাও ফিকল রণ্যের, রণ্যের, খ ওয় ক, ) ।
এব র ক, আব র অ,ট ক):ণ্যেরট ওই
দিনরাত্রি নজানা গাছের সারি।"ন ব $ণ্যের ণ্যের, দিনরাত্রি  রণ্যের, )ণ্যেরব!
পাশেণ্যেরররদিনরাত্রি  ন পাশে দিনরাত্রি খর দিনরাত্রি  দিনরাত্রি চরদিনরাত্রি মদিনরাত্রি চর ণ্যেরa
আম ণ্যের র ঘ'ম কBণ্যেরঙ্গ কগাছের সারি। কোথাও ফিক । ব' ' র
ক
ণ্যেরনর এ ট' Nণ্যেররই, কচ ণ্যেরপাশে ণ্যের+র
ণ্যের
ব' ' র
র ক
ন।
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরন সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যেরব য় কব
গাছের সারি। কোথাও ফিকরম
' দিনরাত্রি চ, আ ' র ,র র6
গাছের সারি। কোথাও ফিকরম ' ণ্যের
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। )ণ্যেরE ণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিক দিনরাত্রি বটন' ন আর আচ র দিনরাত্রি  ণ্যেরয়
কব
জানা গাছের সারি।ম ণ্যের
এ ট কW
+
) ।
এব র ক থ য় E ওয় E য়! এদিনরাত্রি 
ওদিনরাত্রি 
ঘ'রণ্যের, ঘ'রণ্যের, এ ক র
এদিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয় এ । বয়সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  , )ণ্যেরব, এই
' দিনরাত্রি (–এ ' ।
!র
6 আনদিনরাত্রি র
ব ব) র। সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। র , য় ম খ ণ্যেরন ম'খখ দিনরাত্রি ন

ব , -‘চ ' ন জানা গাছের সারি।য়ন6 কথণ্যের
আদিনরাত্রি ন।’

ঘ'দিনরাত্রি রণ্যেরয়

আমর ও এ
থ য় র দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।। কচণ্যেরপাশে
বসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ম , র অণ্যেরট য়। ন ম , র ব ব।'
অণ্যেরট চ ণ্যের, চ ণ্যের, কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  আম ণ্যের র
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরঙ্গ কখ গাছের সারি। কোথাও ফিকল জানা গাছের সারি।'ণ্যের( দিনরাত্রি  । ' পাশে ণ্যের
ঘন জানা গাছের সারি।ঙ্গ । ম ঝখ ন দিনরাত্রি  ণ্যেরয় ব ব'র
অণ্যেরট ' ণ্যেরট চণ্যের ণ্যের । জানা গাছের সারি।য়ন6ণ্যের ন দিনরাত্রি 
-'য় ণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। "র র দিনরাত্রি ন ব )য়। ক ন বণ্যের
জানা গাছের সারি। দিনরাত্রি ন ন।
র আদিনরাত্রি ম র দিনরাত্রি নর কE গাছের সারি। কোথাও ফিক
ক নও কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 1ন্দE" খ':ণ্যেরজানা গাছের সারি। পাশে ইদিনরাত্রি ন। ন 6র
এD ন থণ্যের ওD ন ): ট ম এ ট'

জানা গাছের সারি।ণ্যের র কখ: ণ্যেরজানা গাছের সারি।। দিনরাত্রি  ন জানা গাছের সারি।
এই
ন 6ণ্যের,
লদিনরাত্রি ন চদিনরাত্রি র বণ্যের ই মণ্যেরন
) । আমর কগাছের সারি। কোথাও ফিক ম এ দিনরাত্রি ট B ঙাল
দিনরাত্রি Wণ্যেরজানা গাছের সারি।র
ণ্যের । কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরন এ ট' ণ্যেরর
কর ইণ্যেরনর ক খ কপাশে ম। জানা গাছের সারি। নণ্যের,
পাশে র ম, এ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ময় জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক ট র খ'ব
রমরম দিনরাত্রি  । এখ ন দিনরাত্রি  ণ্যেরয় সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যের)বর
কSন চ ,। B'ট ন কথণ্যের -ণ্যের ম ইট
কE, এই পাশেথ দিনরাত্রি  ণ্যেরয়। দিনরাত্রি  ন জানা গাছের সারি।ণ্যের র
কg ণ্যের, কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব দিনরাত্রি নদিনরাত্রি শহ্ন )ণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যের ।
এই
জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যের,ই
ন দিনরাত্রি  ‘আব র
অরণ্যের ’ শুদিনরাত্রি ট$ )ণ্যেরয়দিনরাত্রি  ।

আরও অণ্যেরন
দিনরাত্রি বণ্যের,ই ক ণ্যেরখদিনরাত্রি  এই
B ঙাল
কর দিনরাত্রি Wজানা গাছের সারি।ণ্যের ।
ব'দিনরাত্রি দ্ধজানা গাছের সারি।6ব6
ম ন' ষণ্যের দিনরাত্রি বণ্যেরয় র র এট ই )ণ্যেরF
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ' । জানা গাছের সারি।6বণ্যেরন অণ্যেরন দিনরাত্রি  ' ক খ
E য়। এদিনরাত্রি 
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। দিনরাত্রি 
ঘ'ণ্যেরর আমর
কগাছের সারি। কোথাও ফিক ম
বক্স র
দিনরাত্রি  ণ্যের ।
,খন
দিনরাত্রি বণ্যের ণ্যের র আণ্যের
D য় দিনরাত্রি নBণ্যের,
বণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের । পাশে ) ( এব$ জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের দিনরাত্রি  '
ব'ণ্যেরঝ ও# র আণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিকই ঝ'পাশে ণ্যেরর সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 
কনণ্যেরম আণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। । কE জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য় দিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয়
কপাশে:1 ম , র ন ম সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ন ব (।

গ ম ) ট ,খন B ঙালণ্যের, শুর ণ্যেররণ্যের ।
বক্স পাশে ) ণ্যের( ও# র র স শুর )ণ্যেরয়ণ্যের
ওখ ন কথণ্যের ই। ওই পাশে ) ণ্যের(র ওপাশের
এ ট কজানা গাছের সারি। খ ন আণ্যের । কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরনই
অণ্যেরন
^ !6ন, সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। $গ ম6ণ্যের
বন্দ6
ণ্যেরর র খ )ণ্যেরয়দিনরাত্রি  । পাশে ) ণ্যের( ও# র
ক নও গাছের সারি। কোথাও ফিক দিনরাত্রি ( কনই। পাশে ণ্যেরয় ক):ণ্যেরটই
উ#ণ্যের, )য় সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যের । পাশে ) ণ্যের(র ওপাশের
এ ট গ ম আণ্যের । ক পাশেচ খ:।
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরন কব
দিনরাত্রি  ' ক) ম ক+ও
রণ্যেরয়ণ্যের । ,খনই মণ্যেরন মণ্যেরন দিনরাত্রি #
ণ্যেরর

ক
ম,পাশেণ্যেরররব র এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ওই ক পাশেচ
খ: ণ্যের,ই থ ব।
এব র ক র র পাশে । এখ ণ্যেরনও কগাছের সারি। কোথাও ফিক ট
র স ণ্যের, ক থ ও ইণ্যের দিনরাত্রি Sদিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। দিনরাত্রি ট কনই।
র , E, ব (ণ্যের , # n ও পাশে o দিনরাত্রি  ণ্যেরয়
কবণ্যের( চণ্যের ণ্যের । অণ্যেরট র ক, দিনরাত্রি ,ন দিনরাত্রি 
: । ব ব' কব কজানা গাছের সারি। ণ্যেররই অণ্যেরট
চ ণ্যের।F দিনরাত্রি  ন আদিনরাত্রি ম ,খন D ট
) ণ্যের,র ম'ণ্যের# য় দিনরাত্রি নণ্যেরয় বণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  আদিনরাত্রি  ।
B বদিনরাত্রি  )# ৎ Eদিনরাত্রি  ম ঝর স য় অণ্যেরট ট
খ র পাশে )ণ্যেরয় E য়! ব: চ ণ্যের, ক, ক উ
আসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরবই ন । ক ণ্যেরনও কনটওয় "
কনই (থ ণ্যের ই ব
ণ্যের
ক ন
র, ম!)। জানা গাছের সারি।নম নব N ন অ
র
র স !ণ্যেরর আমর এদিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয় চণ্যের দিনরাত্রি  ।
Bণ্যেরয়র কচ ণ্যেরট অণ্যেরট র ' পাশে ণ্যের র খ
দিনরাত্রি ,রপাশে ক ণ্যের দিনরাত্রি  ণ্যেরয়দিনরাত্রি  । ,খন এমন
অবs , ব ' র ক খণ্যের ও মণ্যেরন )ণ্যেরব
)য়ণ্যের, ব ঘ। কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ময় ব ব' বণ্যের
চণ্যের ণ্যের , -‘দিনরাত্রি  দিনরাত্রি  অ, Bয় পাশে ওয় র
'–এ ট
দিনরাত্রি  ' কনই। ব(ণ্যেরজানা গাছের সারি। র
ক পাশে -" থ ণ্যের, পাশে ণ্যেরর। ম ণ্যেরঝ ম ণ্যেরঝ
কবণ্যেরর য়। আমর ক, D য় দিনরাত্রি  নই
ক দিনরাত্রি খ‘।

ক, র ক দিনরাত্রি খসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। , ক খ ন ব ব ।
আম ণ্যের
এই Bরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের ণ্যের, Bয়
ক খ ণ্যেরন র
6
র র।
ব' ' র ক) ণ্যেরটণ্যের র
ণ্যের ই ব ব'
আম ণ্যের র ন দিনরাত্রি মণ্যেরয় ক য়। ব' '
আম ণ্যের র ক ণ্যেরখই বণ্যের , -‘এ, ক দিনরাত্রি র
রণ্যের । আণ্যেরর ) দিনরাত্রি , কবদিনরাত্রি রণ্যেরয়ণ্যের ক, ।
ব( র স র ওপাশে ণ্যেরর আণ্যের । E ও,
আণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিক ওট ক ণ্যেরখ এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  । , রপাশের
খ ণ্যেরব’।
এণ্যের ই বণ্যের ম( র ওপাশের খ: ( র ঘ ।
এ দিনরাত্রি চ, য় রণ্যেরI কনই আব র ) দিনরাত্রি ,
ক সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। র। Bয় গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যের ও র দিনরাত্রি  কব য়
আদিনরাত্রি  ম অরণ্যের ) দিনরাত্রি , ক খ র ক B
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। $বর
রণ্যের, পাশে র ম ন । ক ণ্যের
) দিনরাত্রি , ক খ র জানা গাছের সারি।ন সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি র ণ্যেরর, আর
এখ ণ্যেরন ) দিনরাত্রি , ^য়$ এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের আম ণ্যের র
ক খ দিনরাত্রি  ণ্যের,। এ ব র কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 1জানা গাছের সারি।ন –সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  I ৎ
রব ন !
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  " ণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  আর দিনরাত্রি -সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  B দিনরাত্রি রণ্যের,

ন

দিনরাত্রি  ষ্ট ) দিনরাত্রি , ক খণ্যের,ই আমর অB স।
দিনরাত্রি  ন এমন জানা গাছের সারি।$দিনরাত্রি 
"ন সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। দিনরাত্রি , ই ' "B।

পাশেদিনরাত্রি রণ্যেরবণ্যের

)দিনরাত্রি স

, ও আব র র , নট য়। Bয় এব$
কর ম ঞ দিনরাত্রি মদিনরাত্রি  ণ্যেরয় কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য়
কEণ্যের,ই ক খ কগাছের সারি। কোথাও ফিক , দিনরাত্রি ব
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ইণ্যেরজানা গাছের সারি।র
) দিনরাত্রি ,দিনরাত্রি টণ্যের । জানা গাছের সারি।ঙ্গ
কথণ্যের
এ ই
কবদিনরাত্রি রণ্যেরয় এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের ।
মণ্যেরনর সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 'ণ্যেরখ
গাছের সারি। কোথাও ফিক পাশে B ঙ্গণ্যের ।
ব' ' র ক) ণ্যেরটণ্যের ন ণ্যের ম'ণ্যেরখ ' ণ্যেরট
গু:ণ্যেরজানা গাছের সারি। ব $ণ্যের য় দিনরাত্রি  ণ্যেরর কগাছের সারি। কোথাও ফিক ম।
,,Iণ্যের কর ইন কপাশেদিনরাত্রি রণ্যেরয় এ ট

ট" ট রট আদিনরাত্রি বষ্কার করে ফেলেছি র ণ্যেরর ক ণ্যের দিনরাত্রি  ।
পাশেণ্যেরররদিনরাত্রি  ন
ণ্যেরর+
দিনরাত্রি -পাশে ট"ণ্যেরমন
জানা গাছের সারি।য়ন6ণ্যের, আম ণ্যের র জানা গাছের সারি।ঙ্গ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি র
র র (পাশে ক য়। কB র চ রণ্যেরটর
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ময় ব ব' এণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ) দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।র। জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র
ক র এদিনরাত্রি রয় য় ঢ' ব।
6 আণ্যের
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরন, ক মন )য় আর
জানা গাছের সারি।6বন,
এসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব কBণ্যেরব র ণ্যের, আর ঘ'ম )য়দিনরাত্রি ন।
পাশে: চট র মণ্যের! আমর জানা গাছের সারি।য়ন6ণ্যের,

) দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।র। চ দিনরাত্রি রদিনরাত্রি  ণ্যের ঘ'টঘ'ণ্যেরট অ
র।
চ দিনরাত্রি রদিনরাত্রি 
কখ
এ ট দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।পাশেদিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  গাছের সারি। কোথাও ফিক দিনরাত্রি (
এ । উণ্যের@জানা গাছের সারি।ন র পাশে র
Vম b
চ(ণ্যের । ব ব'ণ্যের ও আম ণ্যের র সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরঙ্গ
দিনরাত্রি ন ম। সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  মণ্যেরনর দিনরাত্রি সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরট ড ইB র ও
গাছের সারি। কোথাও ফিক ই-। আণ্যেরস আণ্যেরস আমর ক র
এদিনরাত্রি রয় য় Dণ্যেরব
রদিনরাত্রি  । গাছের সারি। কোথাও ফিক দিনরাত্রি ( চ ণ্যের
এণ্যের ব ণ্যেরর সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  উনণ্যের সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। । আমর E,ই
এণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যের, থ দিনরাত্রি  , জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র গাছের সারি। কোথাও ফিকB6র, ও
,, ব (ণ্যের, থ ণ্যের । চ দিনরাত্রি রদিনরাত্রি  ণ্যের
দিনরাত্রি নbঝ'ম D ? দিনরাত্রি ,।
এমন পাশেদিনরাত্রি রণ্যেরবণ্যের
থ ব ণ্যের,ও কEন ইণ্যেরF ণ্যেরর ন ।
মণ্যেরন )য় D ? দিনরাত্রি ,র কEন ! নBঙ্গ )ণ্যেরয়
E ণ্যেরব। জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র কB,রট এ,ট ই
# n কE কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যেরয়ট র–চ র কB
' টণ্যের
ণ্যেররও 6ণ্যের,র হ
র6ণ্যেরর।
অ
র Vম b দিনরাত্রি  ণ্যের )ণ্যেরয় আসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের ।
পাশেNব আ ণ্যের
ণ্যের র দিনরাত্রি  ণ্যেরট। গাছের সারি। কোথাও ফিক দিনরাত্রি (র
কপাশে ণ্যেরন আমর সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব ই : দিনরাত্রি (ণ্যেরয় দিনরাত্রি  ম।
এমন গাছের সারি। কোথাও ফিকB6র জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 1ন্দE" E ণ্যের,
D Bণ্যেরর উপাশেণ্যেরB গাছের সারি। কোথাও ফিক রণ্যের, পাশে দিনরাত্রি র।
শু!' ম পাশেশুD 6 ক খণ্যের,ই অদিনরাত্রি ! $
ক
জানা গাছের সারি।ঙ্গ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি র ণ্যেরর। দিনরাত্রি  ন
, র ব ইণ্যেররও এই গাছের সারি। কোথাও ফিকদিনরাত্রি )ন অরণ্যের র কE

আ

এ ট কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 1ন্দE" আণ্যের কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ট
রও কচ ণ্যেরখই পাশেণ্যের( ন । দিনরাত্রি  ' N ণ্যেরর
এ ট ব দিনরাত্রি  "$ দিনরাত্রি -য় র ঘ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  খ দিনরাত্রি F ।
আম ণ্যের রণ্যের
ক ণ্যেরখই Bণ্যেরয় পাশে দিনরাত্রি  ণ্যেরয়
কগাছের সারি। কোথাও ফিক
(আমর
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  মন
খ নও
নই, কচ র দিনরাত্রি  দিনরাত্রি রও নই, কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ট কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই
)দিনরাত্রি র ব ট ব'ঝণ্যের ক, !)। আণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিকর
দিনরাত্রি  ন দিনরাত্রি বণ্যের ণ্যের কE জানা গাছের সারি।য়ন6ণ্যের ক ণ্যেরখ B
ণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিকদিনরাত্রি ন, পাশেণ্যেরররদিনরাত্রি  ন কB ণ্যেরর , ণ্যের ই
কEন অন কচ) র য় ক খ ম। এই
জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র রূপাশে ক ণ্যেরখ মণ্যেরন ) , সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। দিনরাত্রি , ই
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  র দিনরাত্রি ন। পাশেথ চ ণ্যের, চ ণ্যের, দিনরাত্রি  '
ময়N ণ্যেররর দিনরাত্রি নB?, কঘ র ণ্যের র নজানা গাছের সারি।ণ্যেরর

এ । দিনরাত্রি  ' ব'ণ্যেরন খরণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিক
এপাশে $
ওপাশে $ ঝপাশে $ রণ্যের, রণ্যের, কB,ণ্যেরর
ঢ'ণ্যের কগাছের সারি। কোথাও ফিক । কB ণ্যেররর আ ণ্যের আদিনরাত্রি বর
( ণ্যের, ( ণ্যের,ই এ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ময় সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। Nণ্যেরE" য়
) । এ ট জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য় আমর গাছের সারি। কোথাও ফিক দিনরাত্রি (
কথণ্যের কনণ্যেরম কগাছের সারি। কোথাও ফিক ম।
অণ্যেরনণ্যের ই ট ইগাছের সারি। কোথাও ফিক র দিনরাত্রি )ণ্যের সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  নর ইজানা গাছের সারি।
ক খণ্যের, E ন। দিনরাত্রি  ন গাছের সারি। কোথাও ফিকB6র জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র
ব'ণ্যের
: দিনরাত্রি (ণ্যেরয় সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। Nণ্যেরE" য় ক খ র কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  কE
6 কর ম ঞ, , B ষ য় D
র
অসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ম্ভব। কB ণ্যেররর কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই আ ণ্যের,

আণ্যের য় কBজানা গাছের সারি। অর ণ্যের ক ণ্যেরখ মণ্যেরনই
)
ন আমর ক নও ক-ঞ্জ র
জানা গাছের সারি। য়গাছের সারি। কোথাও ফিক য় : দিনরাত্রি (ণ্যেরয় আদিনরাত্রি  । জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র
মণ্যের! ই কব
ণ্যেরয় ট নজানা গাছের সারি।র দিনরাত্রি মন র
(ওয় চ ট ওয় র) রণ্যেরয়ণ্যের । সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। বগুণ্যের ণ্যের,
ন উ#ণ্যের ও এ ট ণ্যের,ই উণ্যের#দিনরাত্রি  ম।
অ, ওপাশের কথণ্যের
এই আদিনরাত্রি  ম
অর ণ্যের ক খ র কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই আনন্দ কB র
নয়। কE অর ম ন' ষণ্যের এ,খ দিনরাত্রি ন
আনন্দ ক য় , ণ্যের ই ম ন' ষ ক ণ্যেরট
ক ণ্যেরট শ্ম ন ব দিনরাত্রি নণ্যেরয় ক ণ্যের ণ্যের । জানা গাছের সারি।ঙ্গ
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি র ক ষ ণ্যেরর Eখন দিনরাত্রি  ণ্যেরর এ ম
,খন
জানা গাছের সারি।য়ন6
কজানা গাছের সারি।ণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিক
উণ্যের#ণ্যের ।
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরনই )
দিনরাত্রি টদিনরাত্রি  ন ণ্যেরর আমর
দিনরাত্রি  ণ্যেরর এ ম।
এরপাশের এ দিনরাত্রি  ন আ( ই ঘণ য়
দিনরাত্রি বণ্যের
ভ্রমন, ম ণ্যেরন BN ট ন দিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয়দিনরাত্রি  ম
ঝদিনরাত্রি ট
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যেরর। ক র র পাশেণ্যেরথ চ
ব গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যেরন আচম
) দিনরাত্রি রণ্যেরয় E ওয় —
এসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব দিনরাত্রি নণ্যেরয় আব র পাশেণ্যেরর
খনও
ক খ E ণ্যেরব। এ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যেরঙ্গ এ, দিনরাত্রি  খণ্যের
পাশে #ণ্যের র ব )জানা গাছের সারি।ম )ওয় রই থ ।
, রপাশেণ্যেররর দিনরাত্রি  ন ক র র পাশে ।

দিনরাত্রি বণ্যের ণ্যের আম ণ্যের র কSন। ' জানা গাছের সারি।ণ্যেরনর
মণ্যেরনই দিনরাত্রি বষণ্ণ, র
য় । এদিনরাত্রি 
কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। দিনরাত্রি 
কঘ র ঘ'দিনরাত্রি র
রণ্যের, দিনরাত্রি গাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যেরয়
জানা গাছের সারি।ঙ্গণ্যের র মণ্যের! দিনরাত্রি বদিনরাত্রি Fন দ6ণ্যেরপাশের মণ্যের,
এ ট - ঘর নজানা গাছের সারি।ণ্যেরর পাশে( । এখ ণ্যেরন
এখনও ‘- )র র ’ ম ণ্যেরন ‘র ন র’
আণ্যের । কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  এখনও দিনরাত্রি পাশেণ্যের# দিনরাত্রি চদিনরাত্রি #র কব ঝ
দিনরাত্রি নণ্যেরয় ' ণ্যেরট E য় এD ন কথণ্যের ওD ন।
' ণ্যেরট E য় কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই ' গাছের সারি। কোথাও ফিক"ম বক্স পাশে ) ণ্যের(‘) ণ্যের,
ণ্ঠ
ণ্যেরর
#ন#ন
কজানা গাছের সারি। ন দিনরাত্রি  র ক য় আণ্যের ’।
সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ব শুণ্যেরন মনট ক মন ন+ দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।য় য়
আV ন )ণ্যেরয় কগাছের সারি। কোথাও ফিক । B ব ম, বহদিনরাত্রি  ন
উণ্যের দিনরাত্রি চদিনরাত্রি # দিনরাত্রি  দিনরাত্রি খদিনরাত্রি ন। এখ ণ্যেরন এখন
দিনরাত্রি  খণ্যের ক মন )য়। কEমন
থ
ক,মন জানা গাছের সারি।। আমর কB,ণ্যেরর কEণ্যের,ই
গুদিনরাত্রি ট ণ্যেরয় ক জানা গাছের সারি।ন এমন দিনরাত্রি বস্মণ্যেরয়
আম ণ্যের র দিনরাত্রি  ণ্যের , দিনরাত্রি  ণ্যেরয় রইণ্যের ন কEন
আমর
মঙ্গ
গণ্যের)র
D 6।
কপাশে + -" চ ওয় ণ্যের, ক, আরও
অব । এই ক) য় টসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। অ ণ্যেরপাশের E' ণ্যেরগাছের সারি। কোথাও ফিকও
হণ্যেরর পাশেE"ট গ ণ্যেরমর - ঘর কথণ্যের
কপাশে + -"
দিনরাত্রি  নণ্যের,
পাশে ণ্যেরর, এট
, ণ্যের র B বন রও অ,6,। কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। খ ণ্যেরনই

কগাছের সারি। কোথাও ফিক ট চ র কপাশে + -" দিনরাত্রি  ণ্যেরন এ ট দিনরাত্রি জানা গাছের সারি।ও গাছের সারি। কোথাও ফিক ণ্যের র দিনরাত্রি নণ্যেরচ বণ্যেরসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  দিনরাত্রি চদিনরাত্রি # দিনরাত্রি  খণ্যের, শুর
' ণ্যের , এ ট আম র ক ট B ই ' ট' সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ণ্যের আর এ ট আম র
র ম। এ ট
এ সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  রণ্যের । দিনরাত্রি চদিনরাত্রি #গুণ্যের আণ্যের 1 )য়, ক নওদিনরাত্রি  ন কপাশে:1 ণ্যেরব ন কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই দিনরাত্রি # ন য়।
,ব'ও…

আব র দিনরাত্রি  ণ্যেরর এ ম জানা গাছের সারি।ন রণ্যের , মনখ র ণ্যেরপাশের সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। 'র দিনরাত্রি নণ্যেরয়। দিনরাত্রি  ন E য় দিনরাত্রি  ন E য়।
' র ক ণ্যেরন কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই
ক ণ্যেরট কগাছের সারি। কোথাও ফিকণ্যের , র পাশের কথণ্যের D য়
ম সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। । )# ৎ এ দিনরাত্রি  ন
দিনরাত্রি চদিনরাত্রি #র D দিনরাত্রি € সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। $ব কপাশে ম। দিনরাত্রি ,দিনরাত্রি ন আম র দিনরাত্রি চদিনরাত্রি # কপাশেণ্যেরয় কE 6 খ' দিনরাত্রি  )ণ্যেরয়ণ্যের ন ,
বণ্যের কব ঝ ণ্যেরন র নয়। সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ণ্যের ক-ণ্যের ক-ণ্যের কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই দিনরাত্রি চদিনরাত্রি #খ ন পাশেদিনরাত্রি (ণ্যেরয়ণ্যের ন। ম
পাশে:দিনরাত্রি চ পাশেয়সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  র দিনরাত্রি বদিনরাত্রি নমণ্যেরয় এ জানা গাছের সারি।ন অ 6দিনরাত্রি ,পাশের ব? দ্ধ ম ন' ষণ্যের কE এ,খ দিনরাত্রি ন আনন্দ
ক ওয় E য় কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ট এই Dজানা গাছের সারি।ন্ম ব'ঝ ন । ব দিনরাত্রি  র পাশে য়দিনরাত্রি ন। B র,6য় - ব বs র
ওপাশের আs ) দিনরাত্রি রণ্যেরয় দিনরাত্রি  ম। দিনরাত্রি  ন এণ্যের ব ণ্যেররই দিনরাত্রি বশ্ব সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ট ) র ই 6 ণ্যেরর ব ' ন
ক, ? কসারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন। ই কE দিনরাত্রি বণ্যেরব নন্দ বণ্যের দিনরাত্রি  ণ্যের ন, ‘ম ন' ণ্যেরষর ওপাশের…’। উ:হ। - ঘণ্যেররর
ওপাশের দিনরাত্রি বশ্ব সারি। কোথাও ফিক। কোথাও ঘন।  ) র ণ্যেরন ও ক, পাশে পাশে। 6 বণ্যের ন!

ভলে যা যাবেন না লে যা ন ন , আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ত
নন্দ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ লে যা র কড়চা l8ق

সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ লে যাক লে যা , লে যাড় য়লে যা সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ লে যাকর ভ রনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ হয়। ভ রনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ট ক ? সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ ট
হলে যা ক ক উপ #$ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%& সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%য়?
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ন । এই সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯযাবেন না সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ত চা l8قলে যা) প ধ+ য়
লে যাড় য়লে যা সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক & লে যা ন এট নি সৌমিত্র P헽ᱫਯক ভ রনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ র ক্ষণ?
আচ্ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ত , সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক &লে যা
ন যাবেন না যাবেন না কলে যার, আপন র নি সৌমিত্র P헽ᱫਯক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ ই
কর র য় আর আলে যা0? যাবেন না&ন য় নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ0
&ন এই
ক আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন কলে যারননি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ।
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ লে যায়লে যা%র নি সৌমিত্র P헽ᱫਯপ0লে যান র র করলে যা0ন, 1 ননি সৌমিত্র P헽ᱫਯ2য় র সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ লে যাভ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯনলে যা র 3 ক নি সৌমিত্র P헽ᱫਯনলে যা

সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপট লে যাচ্ন, আর সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপট লে যা
হ

লে যাচ্ন, এই

নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ#লে যায় সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ ক

অপ % আপন র

ন লে যা সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯকউ ক&নও সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%য়নি সৌমিত্র P헽ᱫਯন।

হলে যা
এ&ন এই য়লে যা
এলে যা ,
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক & লে যা ন সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯকন? সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক
&লে যা ক করলে যা ন? “হ7 টলে যা নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যা8
#
, feeling happy. ” “ক
র লে যা নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ভ #ড সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ&লে যায়নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ0 । আ
ক লে যা
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯক0 নি সৌমিত্র P헽ᱫਯFকF ক হ ।
good morning.” এই
হ +কর
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপ স্ট করলে যা ন? আর নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯনলে যাট নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯনলে যাট
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%&লে যা ন, কট ইক পড় ?

টনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ উড
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ উলে যাডর
রক র
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক, সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯহ য় ট + লে যাপ ক কলে যার
আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন লে যানন ন ? ধ রণ ন যাবেন না
কলে যার ই কলে যারন। পরসলে যারর নি সৌমিত্র P헽ᱫਯপF
চা l8 قক ন আর আত2চা l8 قর কলে যারন।
অনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যাভর লে যা
ন এই লে যা র
&প্পলে যার পলে যাড় নি সৌমিত্র P헽ᱫਯনলে যা লে যাক কনি সৌমিত্র P헽ᱫਯপ শ $ র
পযাবেন না$ লে যায় ন নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যায় এলে যানলে যা0ন। 2নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ%ন
2নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যায় সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ ক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ ক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ &
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ &লে যা0ন আর নি সৌমিত্র P헽ᱫਯপ র ন লে যা ক নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ0ট লে যাচ্ন।
ও
অনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যাভর
+ প রট
ন যাবেন না য়। ক রণ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯন
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯনলে যা কনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯP
নন। নি সৌমিত্র P헽ᱫਯকন
আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ন কনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ? নি সৌমিত্র P헽ᱫਯP
? আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন
ন
RসT নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
নস? আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ন
পনি সৌমিত্র P헽ᱫਯতক র U %ক? আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯনও এই
1
#V নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ক
2 লে যাহ
#
ভ লে যা ন?
টনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ উলে যাডর
রক র সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯক ন
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যান য় অনি সৌমিত্র P헽ᱫਯভনয় কর , সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯক ন
অনষ্ঠানে গেল তার ছবি পোস্ট করে। আপনি কী করবেন?]垨ฎÈ লে যান সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ#
র 0নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপ স্ট কলে যার।
আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ক করলে যা ন?

পদ্মভY ণ,
% % লে যাহ
, ল্কে, লিজিওন দ্য নর প্লে যাক,
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ ওন %+ নর 2ভTনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
পস র
প ওয় র 0নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ গুলে যা ন ন কলে যার সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপ স্ট
করলে যা ন? “র
চা l8قক্র $ র 0নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যা
চা l8 قন্স সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপ । thank you Raj”
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যা&
র শুলে যাভচ্ ক ন করলে যা ন?
d র প ড় য় &7নি সৌমিত্র P헽ᱫਯট পY য় হ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ র
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%লে যা ন? 2লে যাযাবেন না কলে যা%র
ন্মনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ%লে যান
শুলে যাভচ্
ন লে যা ন? ন নি সৌমিত্র P헽ᱫਯক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%
প নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ শ $ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯfলে যাক আপন র সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯgষ্ঠানে গেল তার ছবি পোস্ট করে। আপনি কী করবেন?]垨ฎÈ
কনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ র
ই সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ রলে যান র পলে যারও
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, লে যাক কনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ &লে যা ন? ন নি সৌমিত্র P헽ᱫਯক
রূপ–গুলে যাণর 2শR শুলে যান শুলে যান সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯপট
ভলে যারনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন? 2নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ
হY লে যা $ “looking
handsome” ক$ কলে যা ন্ট সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%&লে যা
চা l8 قন?

উত্ত ক র ন নি সৌমিত্র P헽ᱫਯক আপন লে যাক উপলে যা%শ
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ%লে যায়নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ0লে যা ন, রক ভ
নযাবেন না পন
করলে যা । আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯশ লে যানননি সৌমিত্র P헽ᱫਯন। আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন
ধ রলে যাণর
লে যা ই
f কলে যা
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯচা l8قলে যায়নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ0লে যা ন। আ
লে যান হলে যাচ্ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ ই
উপলে যা%শ শুনলে যা ই ভ লে যা
করলে যা ন।
উত্ত ক র সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ 7লে যাচা l8 قf কলে যা কক্ষলে যান
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক করলে যা ন ন।
লে যা ন, এ
হলে যা আ লে যাক প ওয় যাবেন না লে যা ন ।
উত্ত ক লে যারর
কf
সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯশ লে যানননি সৌমিত্র P헽ᱫਯন,
শুনলে যা ন 2লে যা ননি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যা র কf । ক #লে যা
পড়
7র
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯPলে যা ই সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক
&লে যা লে যা0ন।

লে যা& যাবেন না ই
ন, লে যান লে যান সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ
লে যানন, উত্ত আর 2লে যা ননি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যা র , ৎ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯFক
ক ট । ক লে যা ই আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯনই ভ ন, ক র পর শ$ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯশ ন উনি সৌমিত্র P헽ᱫਯচা l8 ق। সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ, ক করলে যা
নি সৌমিত্র P헽ᱫਯ#লে যায় ঋ ব্র র ক হ হ সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ%&ন, আর অনি সৌমিত্র P헽ᱫਯ লে যাq ওই
ক
ন্ধ করুন।
লে যান র &লে যা ন এই য়লে যা ও আপনি সৌমিত্র P헽ᱫਯন ঋ ব্র র সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯfলে যাক অলে যানক সৌমিত্র P헽ᱫਯਯਯਯ নি সৌমিত্র P헽ᱫਯশ পরু ।

বি শ্বকাপ আয়ো প আয়োজনের যোগ্য জয়োজনের যোগ্য র যোগ্যতা কি আমাদের আ গ্যতা কি আমাদের আছে  তা কি আমাদের আছে ccess বিকাপ আয়ো আমাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য র আয়োজনের যোগ্য
বি বিকাপ আয়ো
ন্ট
যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো বি র পত্তা, সব ব্যাপারেই অপেশ , স
প য়োজনের যোগ্যরই
অয়োজনের যোগ্যপশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন বিরয়োজনের যোগ্য র
প। যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও বি মাদের আছে ccesshC:\DOCUME যোগ্যতা কি আমাদের আ ই।
যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও বি য়োজনের যোগ্যজয়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো জ বি"য়োজনের যোগ্যরর " #$ বিমাদের আছে ccesshC:\DOCUME, যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও বি বিকাপ আয়ো বি য়োজনের যোগ্য
চ& ' ন্ত অর জকাপ আয়োতা কি আমাদের আছে ccess , যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও বি)' স মাদের আছে ccesshC:\DOCUME$ য়োজনের যোগ্য র য়োজনের যোগ্যমাদের আছে ccesshC:\DOCUME প*বি$বিশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
অস) তা কি আমাদের আছে ccess । ফ* $ রয়োজনের যোগ্য র যোগ্যতা কি আমাদের আ ষ বি য়োজনের যোগ্য $ ) যোগ্যতা কি আমাদের আ ই, বি শ্বকাপ আয়ো প
আয়োজনের যোগ্য জ কাপ আয়োর র যোগ্যতা কি আমাদের আ গ্যতা কি আমাদের আছে  তা কি আমাদের আছে ccess ই আমাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য র যোগ্যতা কি আমাদের আ ই। বি$য়োজনের যোগ্য-য়োজনের যোগ্য
স* বিমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEতা কি আমাদের আছে ccess চক্র তা কি আমাদের আছে ccess/0।

) রয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess বি শ্বকাপ আয়ো প! যোগ্যতা কি আমাদের আস- য়োজনের যোগ্য ) রতা কি আমাদের আছে ccess
যোগ্যতা কি আমাদের আ-$য়োজনের যোগ্য ? এমাদের আছে ccesshC:\DOCUME
) ও কাপ আয়োষ্টকাপ আয়োর
বি $। আগ্যতা কি আমাদের আছে  মাদের আছে ccesshC:\DOCUME0 পঞ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
য়োজনের যোগ্যর আর
কাপ আয়ো- ও "য়োজনের যোগ্য বিকাপ আয়ো , যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো জ য়োজনের যোগ্য ! মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্য
"য়োজনের যোগ্য বি $, ই, একাপ আয়ো র যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্য- আবিস।
ইবিতা কি আমাদের আছে ccess" য়োজনের যোগ্যসর স 60 যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো আবিস।
শুধ* যোগ্যতা কি আমাদের আতা কি আমাদের আছে ccess যোগ্যতা কি আমাদের আ-$ যোগ্যতা কি আমাদের আ । তা কি আমাদের আছে ccess র সয়োজনের যোগ্য9
আরও অয়োজনের যোগ্য কাপ আয়ো বি ষ জবি'য়োজনের যোগ্য
য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো।
প*বি$শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন কাপ আয়ো0) য়োজনের যোগ্য স মাদের আছে ccesshC:\DOCUME $ বি য়োজনের যোগ্য।: বি বিকাপ আয়ো
বি;কাপ আয়ো; কাপ আয়ো যোগ্যতা কি আমাদের আ$ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়োর " য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess যোগ্যতা কি আমাদের আপ<= য়োজনের যোগ্য:
বিকাপ আয়ো । মাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য;র স#স র যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়োমাদের আছে ccesshC:\DOCUME "য়োজনের যোগ্য য়োজনের যোগ্য ?
শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন/কাপ আয়োয়োজনের যোগ্য র উ@
বি;কাপ আয়ো যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো
প / য়োজনের যোগ্য ? A ফ* য়োজনের যোগ্য$র আ য়োজনের যোগ্য"র সয়োজনের যোগ্য9
তা কি আমাদের আছে ccessফ তা কি আমাদের আছে ccess যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ?
যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও সয়োজনের যোগ্যB" যোগ্যতা কি আমাদের আ ই,
রুণ) য়োজনের যোগ্য
যোগ্যতা কি আমাদের আসয়োজনের যোগ্যজ উয়োজনের যোগ্য;য়োজনের যোগ্য * ) রতা কি আমাদের আছে ccess0। যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো
কাপ আয়ো0
কাপ আয়ো রচ*বিপ, কাপ আয়ো য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো যোগ্যতা কি আমাদের আ E র যোগ্যতা কি আমাদের আ ও
"য়োজনের যোগ্য য়োজনের যোগ্য , যোগ্যতা কি আমাদের আস বি তা কি আমাদের আছে ccessয়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো/ বি: । তা কি আমাদের আছে ccessয়োজনের যোগ্য
* ) রতা কি আমাদের আছে ccess0 ও তা কি আমাদের আছে ccess র আশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও নপ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যযোগ্যতা কি আমাদের আ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন ) $ই $ গ্যতা কি আমাদের আছে $। এতা কি আমাদের আছে ccess যোগ্যতা কি আমাদের আ বিশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEতা কি আমাদের আছে ccess
বিজ/র বি যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো , * ঝ$ মাদের আছে ccesshC:\DOCUME ?
মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্য "বি:$, এ ও * বিঝ তা কি আমাদের আছে ccess< র

অ * য়োজনের যোগ্যGরণ য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccessই "য়োজনের যোগ্য:। বিফফ যোগ্যতা কি আমাদের আ ধ
" আয়োজনের যোগ্যগ্যতা কি আমাদের আছে  বি শ্বকাপ আয়ো প * ঝতা কি আমাদের আছে ccessই
,
মাদের আছে ccesshC:\DOCUME*- মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই প্রথম বিশ্বকাপ হচ্ছে।ame style.øC0র অ * য়োজনের যোগ্যGরণ
এই G মাদের আছে ccesshC:\DOCUME
বি শ্বকাপ আয়ো প "য়োজনের যোগ্য:।
বি বিকাপ আয়ো
ন্ট ।
এই
পর
এয়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো য়োজনের যোগ্যরই "তা কি আমাদের আছে ccess শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন জ কাপ আয়ো। শুরুর
বি য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো অ $ ইয়োজনের যোগ্য বিকাপ আয়ো * বি বিকাপ আয়ো বি বিক্র
"য়োজনের যোগ্য য়োজনের যোগ্য । পয়োজনের যোগ্যরর বি য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো কাপ আয়ো উন্ট য়োজনের যোগ্যরও
বি বিকাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আ ই, অ $ ইয়োজনের যোগ্য ও যোগ্যতা কি আমাদের আ ই।
অ চ, গ্যতা কি আমাদের আছে  $ বির ফ< কাপ আয়ো । তা কি আমাদের আছে ccess "য়োজনের যোগ্য$, এতা কি আমাদের আছে ccess
বি বিকাপ আয়োয়োজনের যোগ্য র "$ কাপ আয়ো0? জ যোগ্যতা কি আমাদের আগ্যতা কি আমাদের আছে $, বিতা কি আমাদের আছে ccessবিরশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও নতা কি আমাদের আছে ccess #শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন বিI বি বিকাপ আয়ো । বিIয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess বি বিকাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আ $ য়োজনের যোগ্য
। বিকাপ আয়োন তা কি আমাদের আছে ccess< য়োজনের যোগ্য র মাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য;
আ বিকাপ আয়ো এতা কি আমাদের আছে ccessই স"জ। প< চ যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আ-$ শুরু। চ$য়োজনের যোগ্য
শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
প /ন্ত।
আস
ও
বিমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEবি$য়োজনের যোগ্য আরও বিতা কি আমাদের আছে ccess
ঘL । স বিমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEবি$য়োজনের যোগ্য আ – শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন ঘL র
প র। বিIয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess বি বিকাপ আয়ো
পও
যোগ্যতা কি আমাদের আ$ কাপ আয়োজ এতা কি আমাদের আছে ccess6ণ যোগ্যতা কি আমাদের আ-$ র যোগ্যতা কি আমাদের আপ য়োজনের যোগ্য
সমাদের আছে ccesshC:\DOCUME যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্য ? বি যোগ্যতা কি আমাদের আ-$ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো এতা কি আমাদের আছে ccessই
) $ সয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess , ষ
কাপ আয়ো বি য়োজনের যোগ্য
যোগ্যতা কি আমাদের আ 'য়োজনের যোগ্যশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
কাপ আয়ো বি য়োজনের যোগ্য বি বিকাপ আয়ো কাপ আয়ো য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
প রয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess ।

তা কি আমাদের আছে ccess
- কাপ আয়ো য়োজনের যোগ্য বি , তা কি আমাদের আছে ccess- বিIয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
যোগ্যতা কি আমাদের আপয়োজনের যোগ্য$ও যোগ্যতা কি আমাদের আর জ যোগ্যতা কি আমাদের আর জ মাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য; আস র
মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্য ) এ<য়োজনের যোগ্য র যোগ্যতা কি আমাদের আ ই। এই
স"জ সবিতা কি আমাদের আছে ccess
বি সরকাপ আয়ো বির কাপ আয়োতা কি আমাদের আছে ccess/ র
* ঝয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess ! মাদের আছে ccesshC:\DOCUME ঝ- যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো < র সবিতা কি আমাদের আছে ccess ই
মাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য; আসয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess চ , তা কি আমাদের আছে ccess< র আসয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
প রয়োজনের যোগ্য$
। আগ্যতা কি আমাদের আছে  মাদের আছে ccesshC:\DOCUME বি বিকাপ আয়োয়োজনের যোগ্য র
বি শ্চ তা কি আমাদের আছে ccess
কাপ আয়োয়োজনের যোগ্য$ প*রুবি$ যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো চবি " র যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো একাপ আয়োজ
শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন/কাপ আয়ো
কাপ আয়ো0য়োজনের যোগ্যসর )রস
যোগ্যতা কি আমাদের আ-$
যোগ্যতা কি আমাদের আ -য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
আসয়োজনের যোগ্য ? কাপ আয়ো য়োজনের যোগ্য র " য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess এই বি বিকাপ আয়ো
চয়োজনের যোগ্য$ য়োজনের যোগ্য:? জ বি , এর যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও তা কি আমাদের আছে ccess ন্ত

যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ওকাপ আয়ো য়োজনের যোগ্য$ই "য়োজনের যোগ্য
। আয়োজনের যোগ্যগ্যতা কি আমাদের আছে ও এই
বি বিকাপ আয়ো )*$) $ জ গ্যতা কি আমাদের আছে  চয়োজনের যোগ্য$ যোগ্যতা কি আমাদের আগ্যতা কি আমাদের আছে য়োজনের যোগ্য ।
বিকাপ আয়োন য়োজনের যোগ্য র " য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess যোগ্যতা কি আমাদের আ তা কি আমাদের আছে ccess, তা কি আমাদের আছে ccess য়োজনের যোগ্য র মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্যধ
অন্ততা কি আমাদের আছে ccess মাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য; আস র মাদের আছে ccesshC:\DOCUME বিসকাপ আয়োতা কি আমাদের আছে ccess * কাপ আয়ো*
বি $। এ- বিIয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess বি বিকাপ আয়ো প ই,
এ ই O স। যোগ্যতা কি আমাদের আ-$ যোগ্যতা কি আমাদের আ বি তা কি আমাদের আছে ccess ন্তই যোগ্যতা কি আমাদের আগ্যতা কি আমাদের আছে =ণ।
প*বি$বিশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
স্থা। একটা প । একাপ আয়ো
পবিরকাপ আয়োল
বি শ্চ বি $। যোগ্যতা কি আমাদের আ 'য়োজনের যোগ্যশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
কাপ আয়ো র শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন/কাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আ
বিতা কি আমাদের আছে ccess য়োজনের যোগ্যশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন র গ্যতা কি আমাদের আছে  $ বিরয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
যোগ্যতা কি আমাদের আপ<=য়োজনের যোগ্য
যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess প য়োজনের যোগ্যর , যোগ্যতা কি আমাদের আসই
স্থা। একটা প ও যোগ্যতা কি আমাদের আ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEসRণ। বিসবি)কাপ আয়ো )য়োজনের যোগ্য$বিন্ট রর যোগ্যতা কি আমাদের আ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন

) $ই কাপ আয়ো জ কাপ আয়োরয়োজনের যোগ্য$ । বিকাপ আয়োন প*বি$য়োজনের যোগ্যশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও নর
বি চ*তা কি আমাদের আছে ccess$ র বিকাপ আয়ো * কাপ আয়োমাদের আছে ccesshC:\DOCUME/0র
' বি'
বি রবিSকাপ আয়োর প / য়োজনের যোগ্য
যোগ্যতা কি আমাদের আপ<=য়োজনের যোগ্য
যোগ্যতা কি আমাদের আগ্যতা কি আমাদের আছে $।
যোগ্যতা কি আমাদের আ - য়োজনের যোগ্য বি ষ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো বি য়োজনের যোগ্য অয়োজনের যোগ্য"তা কি আমাদের আছে ccess*কাপ আয়ো
জ$য়োজনের যোগ্যঘ $ কাপ আয়োর , কাপ আয়ো
কাপ আয়ো
হুমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEবিকাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আ ও , &র যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো আস শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন/কাপ আয়োয়োজনের যোগ্য র
চ& ' ন্ত অসU
ও যোগ্যতা কি আমাদের আ" স্থা। একটা প কাপ আয়োর ।
* কাপ আয়োয়োজনের যোগ্যর
এমাদের আছে ccesshC:\DOCUME
অন্ততা কি আমাদের আছে ccess পঞ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন* কাপ আয়োয়োজনের যোগ্যর R শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন যোগ্যতা কি আমাদের আচ য়োজনের যোগ্য- প'$। যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও
স শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন/কাপ আয়ো " তা কি আমাদের আছে ccess )*$ কাপ আয়োয়োজনের যোগ্যর অ
র য়োজনের যোগ্যVর বি য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো যোগ্যতা কি আমাদের আপ<=য়োজনের যোগ্য যোগ্যতা কি আমাদের আগ্যতা কি আমাদের আছে য়োজনের যোগ্য$ । তা কি আমাদের আছে ccess< য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো
* বিঝয়োজনের যোগ্য
$ যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccessই প রতা কি আমাদের আছে ccess। তা কি আমাদের আছে ccess
কাপ আয়োয়োজনের যোগ্যর, G য়োজনের যোগ্যমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEই গ্যতা কি আমাদের আছে $ ধ W যোগ্যতা কি আমাদের আ ও
"$। তা কি আমাদের আছে ccess*ই– যোগ্যতা কি আমাদের আতা কি আমাদের আছে ccess কাপ আয়ো বির কাপ আয়োয়োজনের যোগ্যর, গ্যতা কি আমাদের আছে  $ গ্যতা কি আমাদের আছে  $
বি য়োজনের যোগ্য হুমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEবিকাপ আয়ো। যোগ্যতা কি আমাদের আ -বি , $কাপ আয়ো আয়োজনের যোগ্যপ
* গ্যতা কি আমাদের আছে / প*র যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো
প*য়োজনের যোগ্যর যোগ্যতা কি আমাদের আ ।
কাপ আয়োRষ্ণ গ্যতা কি আমাদের আছে র যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো আস যোগ্যতা কি আমাদের আসই শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন/কাপ আয়ো বিকাপ আয়ো
প*বি$য়োজনের যোগ্যশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও নর এমাদের আছে ccesshC:\DOCUME গ্যতা কি আমাদের আছে $ ধ W - ও র
জ
$কাপ আয়ো আয়োজনের যোগ্যপ
কাপ আয়ো র জ
এতা কি আমাদের আছে ccess &র যোগ্যতা কি আমাদের আ য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো
যোগ্যতা কি আমাদের আ-$
যোগ্যতা কি আমাদের আ -য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
এয়োজনের যোগ্যসয়োজনের যোগ্য ? G য়োজনের যোগ্যমাদের আছে ccesshC:\DOCUME যোগ্যতা কি আমাদের আ)য়োজনের যোগ্য বি $ মাদের আছে ccesshC:\DOCUME, এ
বি বি:ন্ন ঘ ।

" তা কি আমাদের আছে ccess * –একাপ আয়োজ কাপ আয়োরয়োজনের যোগ্য । একাপ আয়ো *
যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো=তা কি আমাদের আছে ccess& "$ "$। ঘ*য়োজনের যোগ্যর বিফয়োজনের যোগ্যর যোগ্যতা কি আমাদের আ -$ মাদের আছে ccesshC:\DOCUME,
এই অস) তা কি আমাদের আছে ccess
এ$ কাপ আয়ো যোগ্যতা কি আমাদের আ শাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন
স#ক্র মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEকাপ আয়ো বিধর মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess ই বি'য়োজনের যোগ্য য়োজনের যোগ্য ।
এ #
পর
ওপর তা কি আমাদের আছে ccess$ র
কাপ আয়োতা কি আমাদের আছে ccess/ য়োজনের যোগ্য র বি বি মাদের আছে ccesshC:\DOCUME তা কি আমাদের আছে ccess আয়োজনের যোগ্য । একাপ আয়ো–
* জ এই জ তা কি আমাদের আছে ccess0 কাপ আয়ো জ কাপ আয়োরয়োজনের যোগ্য$
বি বি:ন্ন ঘ
$ যোগ্যতা কি আমাদের আ তা কি আমাদের আছে ccess। বিকাপ আয়োন মাদের আছে ccesshC:\DOCUME ত
কাপ আয়োয়োজনের যোগ্য কাপ আয়োঘL
মাদের আছে ccesshC:\DOCUME*
যোগ্যতা কি আমাদের আপ$ মাদের আছে ccesshC:\DOCUME,
তা কি আমাদের আছে ccess য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess এ * কাপ আয়ো* পবির[ র, বি শ্বকাপ আয়ো প
কাপ আয়োর য়োজনের যোগ্য র মাদের আছে ccesshC:\DOCUMEয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess মাদের আছে ccesshC:\DOCUME বিসকাপ আয়োতা কি আমাদের আছে ccess
যোগ্যতা কি আমাদের আ গ্যতা কি আমাদের আছে  তা কি আমাদের আছে ccess যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো ও ই প*বি$য়োজনের যোগ্যশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও নর যোগ্যতা কি আমাদের আ ই।
শুধ* ) রয়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccessর ফ* $ রয়োজনের যোগ্য র ফ* $
পবিরকাপ আয়ো ; য়োজনের যোগ্যমাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্যকাপ আয়ো যোগ্যতা কি আমাদের আ ষ বি য়োজনের যোগ্য
$)
যোগ্যতা কি আমাদের আ ই। যোগ্যতা কি আমাদের আকাপ আয়ো আমাদের আছে ccesshC:\DOCUMEর বি শ্বকাপ আয়ো য়োজনের যোগ্যপ যোগ্যতা কি আমাদের আ-$য়োজনের যোগ্যতা কি আমাদের আছে ccess
প বির
, তা কি আমাদের আছে ccess মাদের আছে ccesshC:\DOCUME য়োজনের যোগ্য;র
ইয়োজনের যোগ্যরর
বি গুয়োজনের যোগ্য$ আরও যোগ্যতা কি আমাদের আ বিশাদারিত্বের ছাপ। কোথাও কোনও নিয়ম নেই। কোথাও ন কাপ আয়োয়োজনের যোগ্যর * বিঝয়োজনের যোগ্য
যোগ্যতা কি আমাদের আ ।

