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  সম্পা�দকীয় ����0�য় 
এত এত প�জো সংখ্যা�� স�খ্যা। কোথায় যে�� ককীয় ����0�থ�য় ক� ভ��ন�স হজো সংখ্যায় ক�ল। ।
এখ্যা। কোথায় যে� প�জো সংখ্যা�� স�খ্যা। কোথায় যে�� আর প�জো সংখ্যা��র �ন্ধ ��জো সংখ্যায় ক�জো সংখ্যাখ্যা। কোথায় যে আজো সংখ্যাস �� ��ল�ই ��জো সংখ্যাসই নত�– নত�।  
খ্যা। কোথায় যে��� আস প�জো সংখ্যা�� স�খ্যা। কোথায় যে�� ক#নরজো সংখ্যায় ��য় #�নকীয় ����0র�ও আ�জো সংখ্যা%ই ভ& ন�ষ হজো সংখ্যায় ��য় এত এত। ।  
�ল, উপ���স, ��টকীয় ����0, প্র#ন্ধ কলখ্যা। কোথায় যে� হয় এজো সংখ্যাকীয় ����0 পড়�র অজো সংখ্যাভ�সই চজো সংখ্যাল ক�জো সংখ্যা0। । ত�র ওপর 
�নদও #� ককীয় ����0উ একীয় ����0ট� #� দ� জো সংখ্যাট� প�জো সংখ্যা�� স�খ্যা। কোথায় যে�� নকীয় ����0�জো সংখ্যাল�, নতন�ও একীয় ����0ট� #� দ� জো সংখ্যাট� কলখ্যা। কোথায় যে� 
পজো সংখ্যাড়ই #ইট� চ�ল�� কীয় ����0জো সংখ্যার নদজো সংখ্যাল� #ইজো সংখ্যায়র আল��নরজো সংখ্যাত #� #�নতল কীয় ����0��জো সংখ্যা�র স্তুজো সংখ্যাপ। 

প�জো সংখ্যা��র ন2কীয় ����0 আজো সংখ্যা� স�তখ্যা। কোথায় যে��� #��ল� 0ন# ক#জো সংখ্যার�জো সংখ্যাল� কীয় ����0�� কীয় ����0ট� কদজো সংখ্যাখ্যা। কোথায় যেজো সংখ্যা0�। ? এখ্যা। কোথায় যে�জো সংখ্যা�ও 
পনরস�খ্যা। কোথায় যে��� ক#শ ��5�ন6কীয় ����0।  সনত�ই কত�, ����জো সংখ্যা7র স�য় ককীয় ����0�থ�য়! ধৈর্য কোথায়! ইচ্ছে কোথায়! তাই এত পুজো সংখ্যার ভিড়ে নয়, বেঙ্গল টাইমস হাজির হল একটু দেরিতে, বাঙালির আরেক প্রিয় উৎসব দীপাবলিতে:�5 ককীয় ����0�থ�য়! ইজো সংখ্যা; 
ককীয় ����0�থ�য়! ত�ই এত প�জো সংখ্যা�� স�খ্যা। কোথায় যে��র নভজো সংখ্যাড় �য়, ক#ঙ্গল ট�ই�স হ�ন�র হল একীয় ����0ট�  কদনরজো সংখ্যাত, 
#�ঙালির আরেক প্রিয় উৎসব দীপাবলিতে। চাইলে কলেবর অনেক বাড়ানোই যেত। কিন্তু বেশি বড় হলে না পড়াই থেকে যাবে। কী জানি, হয়ত পাঠকরা ভয় পেতেও পারেন। তাই কলেবরও কমিয়ে আনা হল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, খেলা, ভ্রমণ— এমন নানা বিষয়�নলর আজো সংখ্যারকীয় ����0 নপ্রয় উৎস# দ�প�#নলজো সংখ্যাত চ�ইজো সংখ্যাল কীয় ����0জো সংখ্যাল#র অজো সংখ্যা�কীয় ����0 #�ড়�জো সংখ্যা��ই ক�ত। । 
নকীয় ����0ন্তু ক#নশ #ড় হজো সংখ্যাল �� পড়�ই কথজো সংখ্যাকীয় ����0 ��জো সংখ্যা#। কীয় ����0� ��ন�,  হয়ত প�2কীয় ����0র� ভয় কপজো সংখ্যাতও 
প�জো সংখ্যার� ত�ই কীয় ����0জো সংখ্যাল#রও কীয় ����0ন�জো সংখ্যায় আ�� হল স�নহত�। । , স�সA নত, নসজো সংখ্যা���, কখ্যা। কোথায় যেল�, ভ্র�ণ— 
এ�� ���� ন#7য়জো সংখ্যাকীয় ����0 0� Eজো সংখ্যায় ��ওয়�। �� ন�জো সংখ্যা�জো সংখ্যাশই পজো সংখ্যাড় কFল� ��য়।

নকীয় ����00� �ত� � কলখ্যা। কোথায় যে� সজো সংখ্যাঙ্গ ক#ঙ্গল ট�ই�জো সংখ্যাসর ��নপ্রয় কীয় ����0জো সংখ্যায়কীয় ����0নট কলখ্যা। কোথায় যে�। । �E�র� ন�য়ন�ত 
ক#ঙ্গল ট�ই�স পড়জো সংখ্যাত প�জো সংখ্যার� ��, �&লত তE�জো সংখ্যাদর কীয় ����0থ� কভজো সংখ্যা# ক#ঙ্গল ট�ই�জো সংখ্যাস আজো সংখ্যা�ও।  
ন#7য়নভনGকীয় ����0 ইস�� কীয় ����0র� হজো সংখ্যায়জো সংখ্যা0। কসট� আরও #�ড়�জো সংখ্যাত হজো সংখ্যা#। কচষ্টা চলছে, প্রতি মাসে অন্তত দুটি ই ম্যাগাজিন হাজির করার। আপাতত দীপাবলি সংখ্যা পড়ুন। সবাইকে দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা।���Ș�����Z�file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Ope� চলজো সংখ্যা0, প্রনত ��জো সংখ্যাস 
অ6ত দ� নট ই �����ন�� হ�ন�র কীয় ����0র�র আপ�তত দ�প�#নল স�খ্যা। কোথায় যে�� পড়� � স#�ইজো সংখ্যাকীয় ����0। ।  
দ�প�#নলর আ6নরকীয় ����0 শুজো সংখ্যাভ;�।
স্বরূপ ক��স্ব���
সম্পা�দকীয় ����0, ক#ঙ্গল  ট�ই�স



  সব�জ স�কেত? মুকুল	ত? ম�	� লকেত? মুকুল	 এত বোকা মনে হয়! ��X�����!�comব�	� মকেত? মুকুল� হয়! 
দ�ল�প বোকা মনে হয়! ��X�����!�com��ষরা কেউ নন।� বোকা মনে হয়! ��X�����!�com	উ �� এম�	� দ�বপ	��– । 
দবজয়বর!�রা কেউ নন।�ও বোকা মনে হয়! ��X�����!�com	উ �� ম�	� ল রা কেউ নন।�য়কেত? মুকুল	 দবকেত? মুকুলজদপকেত? মুকুলত বোকা মনে হয়! ��X�����!�com�ওয়�।  
ব� ��– বোকা মনে হয়! ��X�����!�com�ওয়� এ#কেত? মুকুল�রা কেউ নন। 	�রা কেউ নন।ও ইকেত? মুকুল%রা কেউ নন। ওপরা কেউ নন। দ�র!রা কেউ নন। 	কেত? মুকুলরা কেউ নন। ��।  
	থা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.refl� হকেত? মুকুলয়কেত? মুকুল( অকেত? মুকুল�	 উপকেত? মুকুলরা কেউ নন।রা কেউ নন। স্তকেত? মুকুলরা কেউ নন।,  অকেত? মুকুল�	 আকেত? মুকুলর দ�দ-ত।  
�� হকেত? মুকুলল ম�	� ল �ল (�ড়�রা কেউ নন। ঝ� #দ	 দ�কেত? মুকুলত� �� দলকেত? মুকুল0কেত? মুকুল(�।  
রা কেউ নন।জত বোকা মনে হয়! ��X�����!�comস�গপ ।

ম�	� ল রা কেউ নন।�য়কেত? মুকুল	 সব�জ স�কেত? মুকুল	ত দ�কেত? মুকুলল� দবজয়বর!� প�য় সব 	�রকেত? মুকুলজই এই জ�ত�য়।  
দ�কেত? মুকুলরা কেউ নন।���ম বোকা মনে হয়! ��X�����!�com3� এতদ�� ব4�প�রা কেউ নন।ট� আটকেত? মুকুল	 দ(ল বোকা মনে হয়! ��X�����!�com3� ম�	� ল দবকেত? মুকুলজদপ– বোকা মনে হয়! ��X�����!�comত। ।  
আসকেত? মুকুলব� দ	��, ত� দবজয়বর!�কেত? মুকুল�রা কেউ নন। স�কেত? মুকুল	কেত? মুকুলতরা কেউ নন। অকেত? মুকুলপক্ষায় ছিল।������������������������������������������������������������������������������忨ൣ翨ന
�倀ൽ彠ൽ����������������X����� �com.sun.star.table.XTableColumns��������`���য় দ(ল।



ম�	� ল রা কেউ নন।�য় 30� �ল (�ড়�রা কেউ নন। 	থা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.refl� 
বকেত? মুকুললকেত? মুকুল(�,  ত0� দ�দ-ত থা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.refl�	কেত? মুকুলত 
প�কেত? মুকুলরা কেউ নন।�,  অকেত? মুকুল�	 আকেত? মুকুলর বোকা মনে হয়! ��X�����!�comথা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.reflকেত? মুকুল	ই পকেত? মুকুলরা কেউ নন।রা কেউ নন। 
দত�– চারটে ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না�রা কেউ নন।কেত? মুকুলট ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দ�প দতদ� বোকা মনে হয়! ��X�����!�comরকেত? মুকুলব 
বোকা মনে হয়! ��X�����!�com9কেত? মুকুললকেত? মুকুল(� 	�কেত? মুকুল:কেত? মুকুলস 3�ওয়�রা কেউ নন। �রা কেউ নন।জ�।  
বন। দবকেত? মুকুলজদপরা কেউ নন। বোকা মনে হয়! ��X�����!�comথা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.reflকেত? মুকুল	 দ�দ-ত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দল ছাড়ার ঝুঁকি নিলেন? তাঁকে এতখানি বোকা বলে মনে হয়?�গুপ্ত ।�������Ǹ�����ñ�দিলীপ ঘোষরা কেউ নন। এমনকী শিবপ্রকাশ–বিজয়বর্গীরাও কেউ নন। মুকুল রায়কে ব�স 
�� বোকা মনে হয়! ��X�����!�comপকেত? মুকুলয় দতদ� �ল (�ড়�রা কেউ নন। ঝ� #দ	 
দ�কেত? মুকুলল�?  ত#�কেত? মুকুল	 এত0�দ� বোকা মনে হয়! ��X�����!�comব�	� বকেত? মুকুলল 
মকেত? মুকুল� হয়?

রা কেউ নন।�জ4 দবকেত? মুকুলজদপ– রা কেউ নন। ত#�কেত? মুকুল	 দ�কেত? মুকুলয় দ=ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দ� 
থা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.refl�	কেত? মুকুলব, বোকা মনে হয়! ��X�����!�comসট�ই স্বাভাবিক। মুকুল রায় বিজেপি–তে এলে দিলীপ ঘোষদের�র�দব	 ম�	� ল রা কেউ নন।�য়।  
দবকেত? মুকুলজদপ– বোকা মনে হয়! ��X�����!�comত একেত? মুকুলল দ�ল�প বোকা মনে হয়! ��X�����!�com��ষকেত? মুকুল�রা কেউ নন। 
গরুত্ব ও প�সদA	ত� অকেত? মুকুল�	ট�ই 
	কেত? মুকুলম 3�কেত? মুকুলব,  এট� ব�চ্চা ছেলেও বোঝে। দিল্লিও গুরুত্ব দেবে সেই মুকুলকেই। এমনকী জেলা নেতৃত্বও মুকুলের নির্দেশেই চলবেন। সমস্যাটা হবে অন্য জায়গায়।�ቨу����ಎ㊽ကቨу쩤ྊ�ಎᒛဂ���� বোকা মনে হয়! ��X�����!�com(কেত? মুকুললও 
বোকা মনে হয়! ��X�����!�comব�কেত? মুকুলঝ দ�দCও গরুত্ব বোকা মনে হয়! ��X�����!�com�কেত? মুকুলব বোকা মনে হয়! ��X�����!�comসই।  
ম�	� লকেত? মুকুল	ই। এম�	� বোকা মনে হয়! ��X�����!�comজল� বোকা মনে হয়! ��X�����!�com�তDত্বও 
ম�	� কেত? মুকুললরা কেউ নন। দ�কেত? মুকুল�!কেত? মুকুল�ই চারটে ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস নালকেত? মুকুলব�। সমস4�ট� 
হকেত? মুকুলব অ�4 জ�য়র�য়।

প�য় সব ব্লকেত? মুকুল	ই অকেত? মুকুল�	 দবক্ষায় ছিল।������������������������������������������������������������������������������忨ൣ翨ന
�倀ൽ彠ൽ����������������X����� �com.sun.star.table.XTableColumns��������`��� ব 
তD ণমHদল 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। 
ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দ�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।�ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দ 	�র�কেত? মুকুলব স�ম�ল 
বোকা মনে হয়! ��X�����!�com�ওয়� 3�কেত? মুকুলব,  বোকা মনে হয়! ��X�����!�comসট�ই বড় চারটে ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না4�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�����!�comথা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.reflকেত? মুকুল	 বোকা মনে হয়! ��X�����!�comবদরা কেউ নন।কেত? মুকুলয় 3�কেত? মুকুলব এই দ�কেত? মুকুলয় আরা কেউ নন।।  
উচ্চা ছেলেও বোঝে। দিল্লিও গুরুত্ব দেবে সেই মুকুলকেই। এমনকী জেলা নেতৃত্বও মুকুলের নির্দেশেই চলবেন। সমস্যাটা হবে অন্য জায়গায়।�ቨу����ಎ㊽ကቨу쩤ྊ�ಎᒛဂ���ব�চারটে ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না4 	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 থা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.refl�	কেত? মুকুলল বোকা মনে হয়! ��X�����!�comর�কেত? মুকুলটরা কেউ নন। 
ব�কেত? মুকুলK দবকেত? মুকুলজদপ– রা কেউ নন। দবকেত? মুকুল�ষ স�দবধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দ�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�তD ত্বও।  
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�����!�comধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস না পেয়ে তিনি দ#�য়��� বোকা মনে হয়! ��X�����!�com	�?  আসকেত? মুকুলল, 
আর�ম বোকা মনে হয়! ��X�����!�com��ষণ� 	রা কেউ নন।কেত? মুকুলল চারটে ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস নাম	 থা হয়েছে অনেক উপরের স্তরে, অনেক আগে। নিশ্চিত না হলে মুকুল দল ছাড়ার ঝুঁকি নিতেন না। লিখেছেন রজত সেনগুপ্ত ।�������Ǩ�����«�com.sun.star.refl�	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�����!�comচারটে ধাপ তিনি ভেবে ফেলেছেন। কংগ্রেসে যাওয়ার দরজা বন্ধ। বিজেপির থেকে নিশ্চিত আশ্বাস নাষ� 	�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� সব�জ 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(।
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  সময়ের ম�র ম�ত	 
দন
অম্�ন র�� চৌধুরী ��8�硥��ধ	র� 

ক�ল	র ��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 দিকের	লল 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 জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������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� জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-. 
কর�র অ"
�স ক�ল	র 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( 
জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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�ল	র এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ম�ঝ (�স,  স.স�য়ের মরর 
��পও ত	 য়ের ম6। চৌধুরী ��8�硥ক�নও ক�য়ের মল ওরও 
"�ল ল�-য়ের মত� আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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।
আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� ‘সময়ের ম�র’ চৌধুরী ��8�硥2ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��য়ের মরর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন–

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

ক�য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ই আকষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা<ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ��।

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

(
(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স�র পর–  চৌধুরী ��8�硥(�ধ হ� আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� 

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

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

ন�ন�ন স�ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �, ন�ন�ন পকরয়ের মণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐর চৌধুরী ��8�硥2য়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা 

চৌধুরী ��8�硥(�ধ হ� আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মক একটা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ���য়ের মন্ত 

আসয়ের মত ��ইয়ের ম7।

স�ধ�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ম�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা চৌধুরী ��8�硥(2 স্তঠিক আদালত চত্বরের মাঝখCত এ(. 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	টা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখDতও (য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব ন�ন�ন।  

আয়ের মল�য়ের ম��ন�� 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 (� স	 ল 

চৌধুরী ��8�硥7য়ের ম8 কয়ের মলয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������,  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কউ সদ
 ��কর� চৌধুরী ��8�硥পয়ের ম�য়ের ম7, চৌধুরী ��8�硥কউ স( 

হ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম� পয়ের মথ (য়ের মসয়ের ম7 -  একম�ত 

উপ�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������<য়ের মনর পথ (ন্ধ হও��য়ের মত চৌধুরী ��8�硥কউ।  

হ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম�য়ের ম7 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখপ�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������নয়ের মক,  ম� হ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম�য়ের ম7 

চৌধুরী ��8�硥7য়ের মল চৌধুরী ��8�硥ক,  স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে� হ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম�য়ের ম7 স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�ম�য়ের মক। 

অন
 রকম এক সম� পশ সকয়ের মলর। , 

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

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমঠিক আদালত চত্বরের মাঝখLত -�থ�� ��ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদক ম	খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরর তয়ের ম(।  

স(�ই চৌধুরী ��8�硥(2 �নময়ের মন (লয়ের ম7। , এতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন 

(�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� 

র�খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের� য�� চৌধুরী ��8�硥(2 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনরয়ের মপক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  ময়ের মন হল। । 
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। আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� আসয়ের ম( 

এজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ল�য়ের মস আ(�র।  সও��ল জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������(�( 

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 মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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 আতপক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  সমথ<ন করয়ের মত। 



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

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

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	।  

ম�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা অ(2
 এই (
(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স�টা  ঠিক আদালত চত্ব�য়ের মক 

উয়ের মU2
ম	লক "�(ল ত�য়ের মদর ধ�রন�। , 

এটা  ঠিক আদালত চত্ব� (ত<ম�য়ের মনর ��প,  চৌধুরী ��8�硥��য়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের ধ	য়ের মল� 

চৌধুরী ��8�硥দও��র এক পহসন আসল।  

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখহস�(টা  ঠিক আদালত চত্ব� আয়ের ম-ই হয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥-য়ের ম7। 
এইস(ই আয়ের মল�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ত এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ক�ল	র 

চৌধুরী ��8�硥দ�ক�য়ের মন। এয়ের মক(�য়ের মর আদ�লয়ের মতর 

ক�য়ের ম7 এ প�8�র স( চৌধুরী ��8�硥�য়ের ম� জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������নঠিক আদালত চত্বরের মাঝখপ� 

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 

চৌধুরী ��8�硥থয়ের মক শুর কয়ের মর আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা$�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখস হয়ের ম( 

প�� এমন আস�ম�ও �� চৌধুরী ��8�硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥-য়ের ম7।  

প�8�র (�র�নদ�,  প(�ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ এ(. জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা বেশ অভিনব, দেখি কেমন হয়। সরাসরি প্রশ্ন – উত্তর--- এভাবে জনসমক্ষে দেখার সুযোগ�্ষ মনে হল। রোমাঞ্চকর এক পরিস্থিতি।�।�����������������������ন�- 

ক�ল	য়ের মক �� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত (য়ের মল,  -C�র"�য়ের ম( 

(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 

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

এ"�য়ের ম( জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������নসময়ের মক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  চৌধুরী ��8�硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�র স	য়ের ময�-

চৌধুরী ��8�硥ময়ের মল ন�।

অ(2
ই ‘সময়ের ম�র’  এ (
�প�য়ের মর হ�ত 

আয়ের ম7 ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ‘সম�’  ই চৌধুরী ��8�硥�য়ের ম�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল 

জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������নসময়ের মক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� ই পশ- উত্তর হয়ের ম( তয়ের ম(ই।  

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ���ন্ত আসয়ের ম( অন
থ�� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ���ন্তয়ের মক।  

সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ক ম�ন� হয়ের ম( ন� শুধ	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<ষ্ট।  

স�ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �র (��নই যয়ের মথষ্ট ন�,  ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ 

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�য়ের মন স�ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� � ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনরয়ের মপক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  হ� ন�। 

মহ�ম�ন
 আদ�লত চৌধুরী ��8�硥ময়ের মনয়ের ম7।

এঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক, স�ধ�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ম�ন	য়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার ময়ের মন ন�ন�ন 

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

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

($�ধ�হ�ন এক ‘সম�’চৌধুরী ��8�硥ক ধর� হল। 

চৌধুরী ��8�硥সই চৌধুরী ��8�硥ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটায়ের মল আস� সম�ক�য়ের মলর 

ঘটা  ঠিক আদালত চত্বন�গুয়ের মল�র চৌধুরী ��8�硥পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� তটা  ঠিক আদালত চত্ব� আসয়ের ম( ন� 

চৌধুরী ��8�硥কন জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন-য়ের মণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐর স.2� ক�য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব ন�। । 
এঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক স�য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������– স�য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������� র( আদ�লত 

�ত্বয়ের মর ক�ল	র মতন অন
�ন
 চৌধুরী ��8�硥দ�ক�ন।  

গুয়ের মল�ও চৌধুরী ��8�硥(2 চৌধুরী ��8�硥সয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� গুয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� (য়ের মসয়ের ম7।



প�8�র স( চৌধুরী ��8�硥�য়ের ম� অপদ�থ< চৌধুরী ��8�硥7য়ের মলটা  ঠিক আদালত চত্ব�- 

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

আড্ডা মারা, বাংলা মাল টানা- মেয়েদের নিয়ে স্ফুর্তি করা – জোর জুলুমে � ম�র�,  (�.ল� ম�ল টা  ঠিক আদালত চত্ব�ন�- 

চৌধুরী ��8�硥ময়ের ম�য়ের মদর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� স	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত< কর� – চৌধুরী ��8�硥জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������র 

জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������	ল	য়ের মম প�স� আদ��--চৌধুরী ��8�硥নত�য়ের মদর 

একটা  ঠিক আদালত চত্ব	  ক�য়ের ম7 ক�য়ের ম7 থ�ক�,  য�র 

চৌধুরী ��8�硥র�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ক�র চৌধুরী ��8�硥প2�– চৌধুরী ��8�硥সও �	 প। 
ক�ল	 (য়ের মল, ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকয়ের মর স�ন	 ,  এমন �	 প 

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

আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন, কত ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা�লত	  ম�ল প�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( 

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 

চৌধুরী ��8�硥দ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ক� করঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ( স�র�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মক। ।  

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

কথ�, আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� চৌধুরী ��8�硥ক ন�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক অয়ের মনক ল	য়ের মক�য়ের মন� 

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

হয়ের ম( অন
 জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা�����������-�� ত	 য়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-য়ের ম�।  

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

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

চৌধুরী ��8�硥পল�ম ন� সমরদ�র "�ইয়ের মপ�।  

চৌধুরী ��8�硥পয়ের মল� ধ	র 2�ল�। ,আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� শুধ	 ম�ল- 

চৌধুরী ��8�硥ক�থ�ও য�য়ের ম(� ন� ক�ল	 এরকম।  

কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও চৌধুরী ��8�硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন স�ন	 য়ের মক ক�ল	।  

এয়ের মদরয়ের মক চৌধুরী ��8�硥�য়ের মন রয়ের মc রয়ের মc এর�।  

চৌধুরী ��8�硥কউ খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�র�প ন� চৌধুরী ��8�硥লখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�প8� চৌধুরী ��8�硥(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2।  

হ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন চৌধুরী ��8�硥(ক�র উদ�স হয়ের ম� এয়ের মদয়ের ম2। ।  

আস�,  অ"�(� স	য়ের ময�- প�� প�8�র।  

চৌধুরী ��8�硥নত�র� ওর� এয়ের মদরই খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের	 $য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� চৌধুরী ��8�硥(8��। । 
স�ন্তুর টা  ঠিক আদালত চত্ব�ক� ��ই,  দ�দ�র� টা  ঠিক আদালত চত্ব�ক�র 

আস্ত�ন�র খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের(র চৌধুরী ��8�硥দ� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মদর 

ক�য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনময়ের ম� ---  এটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই সম্পক<। 

দ�দ�য়ের মদর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<য়ের মন –  স�ন্তুর 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	ই য�� আয়ের মস ন� ।

স(�ই জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������য়ের মন এয়ের মদরয়ের মক – ত�ই এয়ের মদর 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥সই টা  ঠিক আদালত চত্ব	 ক	 ই কর��–যতদ	র চৌধুরী ��8�硥-য়ের মল 

ওর� চৌধুরী ��8�硥ক�নও পশ করয়ের ম( ন� ক�ল	।  

অ(2
 এই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥ক�নও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	ই "�য়ের ম( 

ন� – ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐও চৌধুরী ��8�硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের ম7 চৌধুরী ��8�硥কমন "�য়ের ম(



(�(ল	দ�য়ের মক চৌধুরী ��8�硥ময়ের মর চৌধুরী ��8�硥ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটাল� হল ক�ল	র।  

চৌধুরী ��8�硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের� এক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� ত ও ম�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������<ত ম�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা, 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ন� প�স�� -র�( চৌধুরী ��8�硥7য়ের মল চৌধুরী ��8�硥ময়ের ম�য়ের মদর 

প8�য়ের মত� –  চৌধুরী ��8�硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র 

প�স�� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র চৌধুরী ��8�硥র�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������-�র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল।  

স�.(�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদকত� চৌধুরী ��8�硥থয়ের মক ন�ম� এক।   

স.(�দপত এক�ই থ�কয়ের মত� চৌধুরী ��8�硥কউ।  

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

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

হ��ৎ  ক�র� চৌধুরী ��8�硥যন (�(ল	দ�য়ের মক চৌধুরী ��8�硥ময়ের মর 

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

ন�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক চৌধুরী ��8�硥ক�নও এক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ�� স.-�ন 

করত আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মকর দ�দ�য়ের মদর।  

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

ক�ল	র অয়ের মনক জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������ন� "�ইয়ের ম� "�ইয়ের ম�।  

ঝ-8�র ম�ম�.স� হও�� অন	-ত।  

"�ইয়ের মক স�ময়ের মল অন
 "�ইটা  ঠিক আদালত চত্ব�য়ের মক 

সর�য়ের মন�–  টা  ঠিক আদালত চত্ব�ক�র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনময়ের ম�।  

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনত
ক�র ঘটা  ঠিক আদালত চত্বন� 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

স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�থ< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�থ< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখময়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব য�� আন	-ত
।  

হ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটায়ের মল য�র� ��ল�ক। -ত�য়ের মদর 

হ�র�য়ের মন�র ক��দ�টা  ঠিক আদালত চত্ব� অন
 চৌধুরী ��8�硥যমন।  

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

প�8�� কথ� (য়ের মল-  স	য়ের ময�- (	য়ের মঝ। 

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

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

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

ঘরটা  ঠিক আদালত চত্ব� চৌধুরী ��8�硥পল উhয়ের মj য�ও��।  

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� "�ল।  

(
�(স�,  আ� অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটায়ের মস উঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক।  

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(র�টা  ঠিক আদালত চত্ব চৌধুরী ��8�硥নত� (দঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলর ��কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর দ�ঘ<। ।  

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

খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতয়ের মর । ক�ল	র চৌধুরী ��8�硥দ�ক�য়ের মন "�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ 

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

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

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

চৌধুরী ��8�硥ক�য়ের মটা  ঠিক আদালত চত্ব<র স�ময়ের মনটা  ঠিক আদালত চত্ব�� "�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ "�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�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা–(হুঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মনর পয়ের মর চৌধুরী ��8�硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের� 
ম�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাও আয়ের ম7 ত�র ময়ের মধ
। দ	 একটা  ঠিক আদালত চত্ব� 
ম	খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মক চৌধুরী ��8�硥�ন� ময়ের মন হ�। উপয়ের ম"�- 
করয়ের মত আস� স�ধ�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ম�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা  
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদধ�গ্রস্ত। আদ�লত শুর হল।
আদ�লয়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রয়ের মকর পথম পশ -
-----‘সম�’ –ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম সম� টা  ঠিক আদালত চত্ব� ��ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলয়ের ম�7 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র ক�য<
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��র উয়ের মUয়ের ম2
। 
জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন-ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐয়ের মক "$�ওত� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম�7। চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র 
স.গ্র�ম� ময়ের মন�"�(টা  ঠিক আদালত চত্ব�ই ��ল,  য	( 
সম�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মক আক� ষ্ট করয়ের মত এই।  ��য়ের মল 
অগুঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনক�র য	(ক আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ও 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ2�হ�র�। ওর�ই আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������(�( 
��ইয়ের ম7।
-----  ‘সম�’  (লয়ের মত থ�য়ের মক,  ন� ন� 

ওটা  ঠিক আদালত চত্ব� ��ল ন�,  (র. ��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

কর�র পয়ের ম��জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন চৌধুরী ��8�硥(�ধ কয়ের মরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ত�ই।   

নত	 ন এক চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র উয়ের মmষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসায়ের মকও 

স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�"�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ক ল�-ল ।

-------ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�ক�র কয়ের মর� চৌধুরী ��8�硥য ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম 

শুধ	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন�ন্ত্রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐই হ�র�ওঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন,  ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত্রতও 

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

এক নত	 ন চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র ক�য়ের ম7 য�র�।  

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

2�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনত (	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ক্রয়ের মম ত	 ঠিক 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( 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন�ন্ত্রয়ের মণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐর 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�।  

যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন 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 ঝ	 ঠিক 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য–সমর 

চৌধুরী ��8�硥সন�পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতর চৌধুরী ��8�硥য�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখককত� 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� জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ল আL� 

চৌধুরী ��8�硥পয়ের মল� স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�"�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(কত�� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন�ন্ত্রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐও।  খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের	( 



ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখথল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ত�ও ন� ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ। , 

ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটাল�ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটাল চৌধুরী ��8�硥স কথ� (য়ের মল ন�। ম�ন	য়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার 

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 

আন্তজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������<�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতক প�ল� (দয়ের মলর চৌধুরী ��8�硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল�।  

ত�লহ�ন হল�ম। সহয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� স( চৌধুরী ��8�硥ময়ের মন 

চৌধুরী ��8�硥নও�� চৌধুরী ��8�硥-লন�।  ($�ধ� প8ল 

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

স.2� কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর করল। লক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� 
টা  ঠিক আদালত চত্ব�ও চৌধুরী ��8�硥ধ$���2� 

ল�-ল। পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত<ত লক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� 
টা  ঠিক আদালত চত্ব�য়ের মক সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ক 

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

অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স�� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"j স্তর চৌধুরী ��8�硥থয়ের মক উয়ের ম� 

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

ন�,  ময়ের মন হত খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল য	দ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ�� ওতর�য়ের মন�র 

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

এইটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই �লল – ঘটা  ঠিক আদালত চত্বম�ন - ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা (7র ।

চৌধুরী ��8�硥ত�মর� স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�ক�র করয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(য়ের মদঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2য়ের মদর 

অন	পয়ের ম(2 চৌধুরী ��8�硥দ2�� ক� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্টর "�রস�ম
 নষ্ট 

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

চৌধুরী ��8�硥ত�মর� – চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�হ�ন সম�য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র 

ক�র(�র� হয়ের ম�-- নত	 ন এক চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ� স�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্ট 

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

পর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ময়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মল। যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন প�হ�8 

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

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

জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম� চৌধুরী ��8�硥-য়ের ম7। প�রয়ের মল ন�।

-------চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ� হল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন� জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ন�, তয়ের ম( 

একটা  ঠিক আদালত চত্ব� স্তর কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�কই। 

"	 প�য়ের মqর স্তর কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হ� যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন স্তয়ের মরর 

ম�য়ের মঝ চৌধুরী ��8�硥ক�নও ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা$�ক চৌধুরী ��8�硥ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা�কর থ�য়ের মক।  

অথ(� অস.য	ক-  আল�দ�-  এয়ের মক 

অপয়ের মরর "�র (হয়ের মন অসমথ< হ$
�। , 

এই অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স�টা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� মত� দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরয়ের মলর।  

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

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

"	 লটা  ঠিক আদালত চত্ব� "�য়ের মsঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন। 
-------‘সম�‘  এই স্তরটা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������রই অজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������য়ের মন্ত কতঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হও��। 

স	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ�য়ের ম"�-� এক চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র "�য়ের মর



 "�র�ক্র�ন্ত স	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ�।  চৌধুরী ��8�硥নয়ের ম(- ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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� এর�।   

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(দ�ন,(	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��ম�ন। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র 

কম<য়ের মক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� য়ের মত চৌধুরী ��8�硥(2 স�ল। ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম অ(2
 

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

ওর�ই ক�য়ের ম7র চৌধুরী ��8�硥ল�ক হয়ের ম� উ�ল। 

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

মTল অ.2�দ�র।

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

য�য়ের মদর মTল দ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ত্ব ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল 7ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম� 

চৌধুরী ��8�硥দও�� "�(ন�টা  ঠিক আদালত চত্ব�য়ের মক,  কনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখt. "�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ 

মন চৌধুরী ��8�硥জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ত�-  পয়ের মশ�ত্তয়ের মরর দ�র� য	য়ের মদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ�� 

চৌধুরী ��8�硥জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ত�র মতন –  মনন (ন্দী সেই� কর�। 

ওয়ের মদর ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� মত� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। চৌধুরী ��8�硥কউ (	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������(�, 

চৌধুরী ��8�硥কউ অধ
�পক,  চৌধুরী ��8�硥কউ আ(�র "�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ 

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনত আপতদ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্টয়ের মত আতত
�-� এক 

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

প�রয়ের মত�ও। ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� মত�র আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত2য়ের ময
- 

চৌধুরী ��8�硥ল�"�-  চৌধুরী ��8�硥ম�হগ্রস্ত হয়ের ম� প8ল। 

অপপয়ের ম��- কয়ের মর অন
�� "�য়ের ম( ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা��দ� 

ল	টা  ঠিক আদালত চত্বয়ের মত আরC করল। ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মদর 

স	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ�য়ের মথ< ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	 চৌধুরী ��8�硥(য়ের মন�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������লও আমদ�ন� 

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

স�মল�য়ের মত�।  চৌধুরী ��8�硥কমন চৌধুরী ��8�硥যন –  একটা  ঠিক আদালত চত্ব� 

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

ময়ের মধ
।

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

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক (	ঝয়ের মত ��ইয়ের মল ন� -----

------- (	ঝয়ের মলও আম�য়ের মদর চৌধুরী ��8�硥সই 

অ(স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স�য়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	 কর�র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন�, ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ 

(
�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখধটা  ঠিক আদালত চত্ব� 7ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম� চৌধুরী ��8�硥-য়ের ম7 অয়ের মনক 

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

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

চৌধুরী ��8�硥সটা  ঠিক আদালত চত্ব� ��ইঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ।

------চৌধুরী ��8�硥ময়ের মন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম�য়ের ম7�, ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মদর ক�ল 
ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের ম� আসয়ের ম7 চৌধুরী ��8�硥জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মনও।



------ম�নয়ের মত হয়ের ম�য়ের ম7, ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ,চৌধুরী ��8�硥জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ত�–
হ�র�টা  ঠিক আদালত চত্ব�ই পধ�ন স	র হয়ের ম� উ�ল। সমস্ত 
কম<পদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতগুয়ের মল� তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনই একটা  ঠিক আদালত চত্ব� রূপ 
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 ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� মত�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� পTরণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ 
মন্ত্র। এগুয়ের মল�ই স�ঠিক 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 নত	 ন স�ষ্ট চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�ও (	ঝল। 

(
(হ�র করল সT��র "�য়ের ম( ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� মত�র।  

ক�র(�র�য়ের মদর অজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������য়ের মন্ত মদত চৌধুরী ��8�硥দও�� 

হল পয়ের মর�ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� "�য়ের ম( চৌধুরী ��8�硥(�� চৌধুরী ��8�硥কন��।  

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

কর�র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন�। ।

----হ$
� ওই চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র হ�য়ের মতর প	ত	 ল 

হয়ের মল--অস্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�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 চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র 

দ	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<য়ের মন চৌধুরী ��8�硥ত�ম�য়ের মক আL� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। 

ওর "�ল(�স�� 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

চৌধুরী ��8�硥(�ঝ�য়ের মত-  লম� (ক� ত� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত ও।  

দ2<ন চৌধুরী ��8�硥(�য়ের মঝ ন� ত�ই দ2<ন।  

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

শুধ	 ($��য়ের মত এটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই চৌধুরী ��8�硥য ($���র।  

পথ,ত�ই রক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� � কর� দরক�র।

---‘সম�’ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	টা  ঠিক আদালত চত্ব� �ময়ের মক উয়ের ম� (লল, এ 
সমস্তটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই একটা  ঠিক আদালত চত্ব� চৌধুরী ��8�硥ম�হ�(ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ত। 
(�স্ত( অয়ের মনক কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ন। এই অ(�স্ত( 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ন্ত�ধ�র� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥ক�নও স.-�ন �য়ের মল 
ন� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রয়ের মকর প�&� পশ। ,  ম�নঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7 
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। ।  
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�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������র য	(ক প�ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদল–
চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র এক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মদ<য়ের ম2–পশ করল 
ন�---  য�র উপর দ$�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ8য়ের ম� ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� 
"	 (ন চৌধুরী ��8�硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের7–খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল চৌধুরী ��8�硥(দ�য়ের মত ম�ল� 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম�য়ের ম7� ---  ময়ের মন র�য়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন ত�য়ের মদর। 
ওটা  ঠিক আদালত চত্ব�ও চৌধুরী ��8�硥ত� চৌধুরী ��8�硥ম�হ ওই (য়ের ম�য়ের মস চৌধুরী ��8�硥ম�হই।  
চৌধুরী ��8�硥ত� আকষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা<ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ অন
�� । -অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��র চৌধুরী ��8�硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের 
একসয়ের ম6 ঝ$�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখপয়ের ম� 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� স�র� প�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখথ(�র এটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই।  
ইঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতহ�স–ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ওটা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥7য়ের মল 
চৌধুরী ��8�硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল� কয়ের মর7। 
(	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��ম�ন য�র� – স	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ধ� মতন ন�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত 
পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<য়ের মন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��হস্ত য�র� ত�র�ই 
চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র নত	 ন চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র স্রষ্ট� –  ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম 
ত�য়ের মদর ক�য়ের ম7 চৌধুরী ��8�硥হয়ের মর চৌধুরী ��8�硥-7 ওর� আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������।  
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 
এয়ের মসয়ের ম7 তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী ��8�硥যমন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনর�পদ ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল।  
আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মকও ত�র� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনর�পদ,  আর এই 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনর�পত্ত�র ক�রয়ের মণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐই চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ� স�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখষ্ট।
চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ম	য়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<ন2�লত�য়ের মক 

ওর� স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যব�"�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(ক কয়ের মরয়ের ম7 আল�দ�।  

কয়ের মরয়ের ম7 চৌধুরী ��8�硥ত�ম�য়ের মক ---  আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মক ওর�ই 

চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র সর�সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতদন্দ্বী-- কালকে হয়ত তুমিই আবার নির্ভরশীল হবে ওদের উপর। চিনতে পারোনি এই শ্রেণীকে, চিনলে যখন, তখন তুমি নিজেই শ্র�--  ক�লয়ের মক 

হ�ত ত	 ঠিক 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Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�য়ের মক,  ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�নয়ের মল যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন,  তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ই চৌধুরী ��8�硥Lণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ�র ম	খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের হয়ের ম� দ$�8�য়ের মত (�ধ
 

হয়ের ম�য়ের ম7�।

-----হ$
� 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। 

চৌধুরী ��8�硥দ2য়ের মক তখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও র�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতর সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ক 

তত্ত্বটা  ঠিক আদালত চত্ব� চৌধুরী ��8�硥(�ঝ�য়ের মত প�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন দল��।  

স.-�ন আ-ল�য়ের মন� মTল লক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� 
।  

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

থ�কয়ের ম(–স(ই জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������ন� হ�ক�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরত�র।  

ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটাসল দয়ের মলর ঘয়ের মর চৌধুরী ��8�硥ত�ল(�র চৌধুরী ��8�硥ক�নও 

অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"প�� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ন� ওয়ের মদর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �।  

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 মন্ধ।  

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�ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ--  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 মাঝখতদন্দ্বী-- কালকে হয়ত তুমিই আবার নির্ভরশীল হবে ওদের উপর। চিনতে পারোনি এই শ্রেণীকে, চিনলে যখন, তখন তুমি নিজেই শ্র� ম�য়ের মনই 

2ত চৌধুরী ��8�硥স (
�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক অথ(� পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখতq�ন–। 
ক�উয়ের মকই ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম চৌধুরী ��8�硥রহ�ই করয়ের মত ন�।  

ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ��ইয়ের মত স(�ই চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র ওপর 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন"<র2�ল হয়ের ম( ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ক করয়ের ম(–। 
ক�য়ের মক অ"� চৌধুরী ��8�硥দয়ের ম( আর ক�য়ের মক 

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



 প�য়ের মর�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন স(<জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন�ন হয়ের ম� উ�য়ের মত -- 

অথ� চৌধুরী ��8�硥ত�ম�র কত<(
 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল 

স(<জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন�নত�য়ের মক রক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� � কর� । 
হ��ৎ  জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন-য়ের মনর ময়ের মধ
 চৌধুরী ��8�硥থয়ের মক 

পঞ�য়ের ম2�র্ধ্ব একজন মানুষ, উঠে পড়ল কিছু < একজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন ম�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা,  উয়ের ম� 

প8ল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	 (লয়ের ম( (য়ের মল–ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রক 

অন	মঠিক 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�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা, স	স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স ইh�� 

চৌধুরী ��8�硥($য়ের ম� থ�ক�র অঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"প�য়ের ম� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র 

চৌধুরী ��8�硥7য়ের মলয়ের মক চৌধুরী ��8�硥�য়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������র।  

কম<জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������(নয়ের মক পয়ের মর��� কঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন--আদ2< 

রক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� � করয়ের মত-  2�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত আনয়ের মত- 

পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত(�য়ের মদর "�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা�র জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন
 এই মন্ত্র।  

"	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ও।

আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� 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< 
হঠিক আদালত চত্বরের মাঝখh । আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ও আম�র স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে� প�� 
2য
�-ত। আ� চৌধুরী ��8�硥নই। চৌধুরী ��8�硥7য়ের মলয়ের মক প	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখলয়ের ম2 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ-য়ের ম� ম�ত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটাঠিক 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। 

 চৌধুরী ��8�硥সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদন আম�র চৌধুরী ��8�硥7য়ের মলয়ের মক প	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল2 
ধয়ের মরঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������য়ের মন� আম�র চৌধুরী ��8�硥7য়ের মল।  
চৌধুরী ��8�硥ত�ম�য়ের মদর অয়ের মহত	 ক আগ্র�সনয়ের মক (�ধ� 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল ���ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন প�য়ের ম2র প�8�র।  
স.-�নটা  ঠিক আদালত চত্ব� নষ্ট হয়ের ম� য�ক চৌধুরী ��8�硥ত�ম�য়ের মদর 
দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরল দ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরয়ের মত ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ। ,  ও জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������নত-  
ওটা  ঠিক আদালত চত্ব�ও  স	স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল চৌধুরী ��8�硥ত�ম�য়ের মদর "�য়ের মল�।  
ন� ল�-�র ক�রণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ওয়ের মদর পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ম�ন	য়ের মষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসার 
"�য়ের মল�(�স�–জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������m�য়ের মন�টা  ঠিক আদালত চত্ব� অঞলটা  ঠিক আদালত চত্ব�র।  
হ�ত ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটাসয়ের 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 
(�ন�য়ের মন� য�য়ের মত।  চৌধুরী ��8�硥ত�ম�য়ের মদর কথ� 
চৌধুরী ��8�硥2�ন�য়ের মন� য��। য� খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ2 ত�ই কর�য়ের মন� 
য��–শুধ	 ক�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখময়ের ম� চৌধুরী ��8�硥নও��র পথ 
(�তয়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের ম�ই--(
�স ওটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� মত�� 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখটা  ঠিক আদালত চত্বয়ের মক থ�ক�র পয়ের মক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  যয়ের মথষ্ট।
প�ন ম�র�ম�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর হল--আম�র চৌধুরী ��8�硥7য়ের মলটা  ঠিক আদালত চত্ব� 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটায়ের 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 থ�ময়ের মত (ল�র আয়ের ম-ই–

স�ময়ের মনর স�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখরর একজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন উয়ের ম�, ‘সম�’ 

চৌধুরী ��8�硥ক ধন
(�দ জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	 (লয়ের মত শুর 

করল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রকয়ের মক অন	মঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মতই।  

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

ওন�য়ের মক চৌধুরী ��8�硥�য়ের মন শুর করয়ের মলন। ,  চৌধুরী ��8�硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের	ন 

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

সম� 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 মাঝখদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��টা  ঠিক আদালত চত্ব� "�লই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল। 

স.স�য়ের মরর অ"�(টা  ঠিক আদালত চত্ব� ও (	ঝত। 

‘সময়ের ম�র’  ক�য়ের ম7র চৌধুরী ��8�硥ল�য়ের মকর 

প	য়ের মর�প	ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটা��দ� ও ত	 য়ের মল ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনল এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন।  

ওর জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������(ন য�পন আর আময়ের মদর 

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 

ওই ‘সময়ের ম�র’  চৌধুরী ��8�硥দ�লয়ের মত চৌধুরী ��8�硥7য়ের মলর।  

এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(র�টা  ঠিক আদালত চত্ব (
(স� পথয়ের মম।  

চৌধুরী ��8�硥নত�য়ের মদর ক�য়ের ম7 চৌধুরী ��8�硥প$�7�য়ের মন�র জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন


ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"স�র চৌধুরী ��8�硥য�-�ন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত� -  একদম 

চৌধুরী ��8�硥সখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�ন চৌধুরী ��8�硥থয়ের মকই উত্তরণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ -  কখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরনও 

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 

দ�ল�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখল - জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম প�ইয়ের ম� চৌধুরী ��8�硥দও��–আসল 

চৌধুরী ��8�硥প�য়ের মম�টা  ঠিক আদালত চত্ব�রয়ের মক স(ই ‘সময়ের ম�র’।  

চৌধুরী ��8�硥দ�লয়ের মত আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত
ই "�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ"�য়ের ম(।  

উপক� ত । 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রক আ(�র শুর করয়ের মলন – 
(লয়ের মলন,  চৌধুরী ��8�硥দখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের	ন এটা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক আপন�র 
গুণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ-�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 মাঝখফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটায়ের মর 
এয়ের মলন। (লয়ের মলন,  ‘সম�’  ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম কত 
অসহ�� 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 মদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��। ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	 (ল। আ(�র চৌধুরী ��8�硥ত�ম�রই 
অপক�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত<র স�ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �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 ত	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখমই স্রষ্ট�।
------ম�নন�� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রপঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত,  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 মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� 
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� 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক আয়ের ম-র ‘সময়ের ম�’  র কম<ক�য়ের মনর 
একটা  ঠিক আদালত চত্ব� ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(য়ের ম�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসাণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ ওর সয়ের ম6 এয়ের মস পয়ের ম8।
এটা  ঠিক আদালত চত্ব� সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত
 চৌধুরী ��8�硥য ‘সময়ের ম�’ র ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ"ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত্তয়ের মত 

আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মকর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��র-  চৌধুরী ��8�硥সখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�য়ের মন "	 ল—ও--

চৌধুরী ��8�硥দ�ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা উ"�ই ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ7ল,  ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকন্তু  

চৌধুরী ��8�硥পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� তটা  ঠিক আদালত চত্ব�য়ের মকও চৌধুরী ��8�硥ত�  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ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটালয়ের মল চৌধুরী ��8�硥ত� 

আপন�র পয়ের মক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  সঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ�ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখসদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ���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�ন	ষাক পরে। কৈশোরের শেষ বেলা - আঁটোসা উয়ের ম�

দ�8�য়ের মলন ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	 (ল�র জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন
। 

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(��রয়ের মকর অন	মঠিক আদালত চত্বরের মাঝখত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের ম� (ল� শুর 

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

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 স্বামীকে। অন্য রকম এক সময়। প্রশ্ন সকলের, ওটাই কি সেই সময়। এই সমস্ত মিশ্রিত গাথায় চারিদিক মুখর। তবে সবাই বেশ চনমনে। বলছে, এতদিন বাদে এই বিচার ব্যবপ।  

চৌধুরী ��8�硥দয়ের মখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের –  চৌধুরী ��8�硥সই দ2<ন চৌধুরী ��8�硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের$�য়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������–

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

জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������য়ের মন ন� চৌধুরী ��8�硥য আপন�র� প�য়ের ম& 

চৌধুরী ��8�硥-য়ের ম7ন,ও জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������য়ের মনন� চৌধুরী ��8�硥য আপন�র� 

আয়ের ম-র চৌধুরী ��8�硥�য়ের ম�ও আরও "6	র 

হয়ের ম�য়ের ম7ন ও (	ঝয়ের মত ��� ন� শুধ	।  

ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখ(শ্ব�য়ের মসর "রস�� যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন চৌধুরী ��8�硥মল�য়ের মত।  

প�য়ের মর ন�,  ম�ত�ল হয়ের ম� (�8� চৌধুরী ��8�硥ফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটায়ের মর, 

আম�রই প�স�� আঠিক আদালত চত্বরের মাঝখম ত�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখকয়ের ম�।  

থ�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক ওরই সম(�স� (ন্ধ	 য়ের মদর ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মক, 

চৌধুরী ��8�硥কমন স	ন্দী সেইর স	স্থার পর– বোধ হয় আজ ‘সময়কে’ দোষী স জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা����������(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 (ল	ন 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 জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������ন-ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐও 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	( ক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �ণীয়।������ꧨฒ�ܡ쐘缨㡘齠๒돈ܡ븠๗䰐๑َّܡ暀ǰ๚㪈ฺ猸ⴐܙ鋠พ粸䤘豨ܡ⼨ย鰐ฑمب๕伈พ๚ᯀ٠๔᥈เꡐ কয়ের ম�র আও��জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� 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� 7�8য়ের মতই হয়ের ম( চৌধুরী ��8�硥7য়ের ম8। ।  
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত হয়ের ম( নত	 ন সময়ের ম�র ক�য়ের ম7 য	ঝয়ের মত ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদয়ের মত হয়ের ম(–সমস্ত পঠিক আদালত চত্বরের মাঝখর(ত<য়ের মনর সয়ের ম�-।  

‘সম�’  যখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকেরন আজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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� ওটা  ঠিক আদালত চত্ব�ই ��ই চৌধুরী ��8�硥সই।  
সম�টা  ঠিক আদালত চত্ব�ই ��ই ।
এখানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�য়ের মন সম�’ চৌধুরী ��8�硥ক ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদ<ষ্ট অয়ের মক্ষী, নানান প্রকরণের শেষে বোধ হয় আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ�  ($�ধ�ও হল ন�। আ(�র–চৌধুরী ��8�硥খানে। যথারীতি খুলল ভোর পাঁচটায়। উল্টো দিকের�ল� ম��ও চৌধুরী ��8�硥দও�� হল 
ন� । শুধ	 ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখক7	-সম�-  চৌধুরী ��8�硥দও�� হল-  ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������য়ের মক–নত	 ন -‘সময়ের ম�র’- সয়ের ম6 দন্দ্বী-- কালকে হয়ত তুমিই আবার নির্ভরশীল হবে ওদের উপর। চিনতে পারোনি এই শ্রেণীকে, চিনলে যখন, তখন তুমি নিজেই শ্র য	য়ের মদ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ�� 
ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনয়ের মজানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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 য	দ্ধান্তে আসতে চাইছে।�������������������������������Ơ���È�Ă�ௐ���䀏�đ�����䀐�đ� �줔ค䀑�đ�8���䀔�đ�l���䀕�đ���쥄ค䀖�đ�ö���䃗�đ�Š���䃘�đ�Ɛ�쥴ค䃙�đ�ƴ���䃚�đ�ǚ���䃛�đ�Ƕ�즤ค䃜�đ�Ȍ���䃝�đ�Ȧ��–এই "�য়ের ম( জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা���������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 মাঝখফাঁসি হবে প্রায় এমন আসামীও চা খেয়ে গেছে।  পাড়ার বারীনদা, প্রবীণ এবং জ্ঞানী- কালুকে চা দিতে বলে, গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যবস্থাটারল ।
ক�ল	, স�ন্তুর�ও ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখনঠিক আদালত চত্বরের মাঝখশ্চন্ত হল স�ন্তুর যঠিক আদালত চত্বরের মাঝখদও ক�জানালাটাও প্রায় ওই সময়েই খোলে। সামন্ত বৌদির আবার সকাল বেলা জগিং করার অভ্যাস। কালুর সাকরেদটা��������� কয়ের মম য�য়ের ম( "�(ল। , তয়ের ম( 2�ঠিক আদালত চত্বরের মাঝখন্ত 

প�য়ের ম( । 



  কোন��ন এ� আষাঢ়ে�����8�ঢ়ে�����8����

ব�শাল�লী গা� গাঙ্গুলী�ঙ�লী গা� 
স��লী গাঢ়ে�����8�����লী গা�য় উঢ়ে�����8����� মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর অভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি��স, 
প্রথঢ়ে�����8����মানসের 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%ঢ়ে�����8����খ 
কোননওয়� গাঙ্গুলী" কোনষাঢ়ে�����8�লী গা �ছর ধঢ়ে�����8����র ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি��ঢ়ে�����8����ছ। , 
এ" প্রশাল�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ)ঢ়ে�����8����" কোন��লী গা ��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ* পর�র�ই 
ঘ�ঢ়ে�����8����মানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����" প�ঢ়ে�����8����র!

�ঢ়ে�����8����লী গাঢ়ে�����8����/র ক্লাসটা �সটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� স��লী গা স�ঢ়ে�����8����1 

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 মিঢ়ে�����8�����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 প্রঢ়ে�����8����3সর-  ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx6 মানসের অভ্যাস, �নস 

মানসের অভ্যাস, /�মানসের অভ্যাস, %�র।

প7�চ– এগাঙ্গুলী�ঢ়ে�����8����র� উচ্চ"�র মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর ��� 

আরও প্রশালস্ত হয়;  যখন কোনস স��ঢ়ে�����8����লী গা 

উঢ়ে�����8����� কোন%ঢ়ে�����8����খ,  মানসের অভ্যাস, �ধ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, � পর�ক্ষার জন্য ছেলে কুশল ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করছে। ��⒮�ᅨ�ᰠ�/�⒮�ቼ�ᰠ�©�st��İ�������𤋮��门�র /ন� 

কোনছঢ়ে�����8����লী গা �� শাললী গা কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�রঢ়ে�����8�����লী গা� উঢ়ে�����8����� 

প1�ঢ়ে�����8����শাল�ন� �রঢ়ে�����8����ছ। 

স�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ছ� কোনযমানসের অভ্যাস, ন চলী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা-  �লী গা� কোনযঢ়ে�����8����"ই 

প�ঢ়ে�����8����র; 

মানসের অভ্যাস, �নস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ", �� শাললী গা স��ই স�খ�। 
�থ�য় আঢ়ে�����8����ছ স�খ এ� প্র��ঢ়ে�����8����রর ছলী গা, 
প্র�ঞ্চন�,  ইমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গাউশালন মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ধ��।  
মানসের অভ্যাস, � মানসের অভ্যাস, @"� �র আঢ়ে�����8����গাঙ্গুলী পযA) �লী গাঢ়ে�����8����"ন, 
"মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর স�ঢ়ে�����8����খর কোনঘ�র কোনলী গাঢ়ে�����8����গাঙ্গুলীঢ়ে�����8����ছ।"

এইস� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ছ�র /ন� উমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন "7�র অ"�) 

স�ন্দর� কোন�Dমানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8�����ই কোন%�ষাঢ়ে�����8 মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����"ন "7�র।  

মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন হ", মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর কোনচ�ঢ়ে�����8����খ ছ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন কোন3ঢ়ে�����8����লী গা 

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ 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"�।  

কোন%খঢ়ে�����8����" প�ঢ়ে�����8����E ন�। 

মানসের অভ্যাস, � গাঙ্গুলী" হঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ %� ’ �ছর হলী গা, কোন�ন �� 

কোন��ন সঢ়ে�����8����"�র �থ� মানসের অভ্যাস, � �লী গাঢ়ে�����8����"ন মানসের অভ্যাস, �নস 

��*ঢ়ে�����8����" প�ঢ়ে�����8����রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন। 

�� ছলী গান�, কোনস কোন"� স�খ�! 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�ঢ়ে�����8����E �ঢ়ে�����8����লী গাঢ়ে�����8����/র 

চ��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে�����8����"।



�লী গা��"�র মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����"� /�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��ঢ়ে�����8����টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে থ�ঢ়ে�����8�����ন আঢ়ে�����8����র�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�ষ� প�ঢ়ে�����8����র কোননঢ়ে�����8�����ন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�� �ঢ়ে�����8����রঢ়ে�����8����ছন।

��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1র কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি"ঢ়ে�����8����র 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"ঢ়ে�����8����� কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি/� 
চ� ঢ়ে�����8����লী গা, স্নান করে আসতে দেখে, মানস প্রতিদিন প্রেম�ন �ঢ়ে�����8����র আসঢ়ে�����8����" কোন%ঢ়ে�����8����খ, মানসের অভ্যাস, �নস 
প্রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ন কোনপ্রঢ়ে�����8����মানসের অভ্যাস,  প1ঢ়ে�����8����ছন।
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ও স��লী গা কোনথঢ়ে�����8����� র�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছL পযA) 
অঢ়ে�����8����ন� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ছ� �ঢ়ে�����8����র,  য�ঢ়ে�����8����" মানসের অভ্যাস, �নস খ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাল 
হয় কোন�শাল ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�লী গা র�ন� �ঢ়ে�����8����র। ,  
চ��র���র,  ড্রাইভার, ঘরে মাধ্যমিকের প্রস্তুতি নেওয়া ছেলেকে সামাল দেয়। রাতে একটু গান শোনে, আর প্রচুর সিনেমা কম�ইভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�র,  ঘঢ়ে�����8����র 
মানসের অভ্যাস, �ধ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8�����র প্রস্তুমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোননওয়� কোনছঢ়ে�����8����লী গাঢ়ে�����8����� 
স�মানসের অভ্যাস, �লী গা কোন%য় র�ঢ়ে�����8����" এ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�  গাঙ্গুলী�ন।  
কোনশাল�ঢ়ে�����8����ন,  আর প্রচ� র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছসঢ়ে�����8����নমানসের অভ্যাস, � 
�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছPউটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�ঢ়ে�����8����র ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx�উনঢ়ে�����8����লী গা�ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx �ঢ়ে�����8����র কোন%ঢ়ে�����8����খ।
মানসের অভ্যাস, �নস স�সমানসের অভ্যাস, য় ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�ঢ়ে�����8�����,  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� কোনপঢ়ে�����8����" ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�গাঙ্গুলী� লী গা�ঢ়ে�����8����গাঙ্গুলী আর কোনছঢ়ে�����8����লী গা।  
�� শালঢ়ে�����8����লী গার ঘর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছQঢ়ে�����8�����ঢ়ে�����8����টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের 3লী গাঢ়ে�����8����� ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"A। 
এ�/ন গাঙ্গুলীমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�A" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ"� "�ঢ়ে�����8����� 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 ভাবছনঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ।
স� কোন"� সমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"�,  মানসের অভ্যাস, �নস কোন��ঢ়ে�����8����*ই ন�, 

কোন�ন মানসের অভ্যাস, � �লী গাঢ়ে�����8����"ন ওর "স�ঢ়ে�����8����খর কোনঘ�র"।

কোনসমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ন আষাঢ়ে�����8�ঢ়ে�����8����
-  অঢ়ে�����8����*�ঢ়ে�����8����র �@মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছR 

হমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা মানসের অভ্যাস, �নস মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����/র স��ঢ়ে�����8����S�।  

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 কেঢ়ে�����8����" �সঢ়ে�����8�����,  ওমানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু��ঢ়ে�����8����টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের 

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����চর "লী গা�র �য়স্ক অ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন���� 

�লী গাঢ়ে�����8����লী গান - "কোন"�মানসের অভ্যাস, �র কোনলী গাখ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� কোন�র হঢ়ে�����8����লী গা 

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ও,  কোনযখ�ঢ়ে�����8����ন ওই পমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ""�পল্লীর  লেখাটা লিখেছ।"�idth="16999";height="2995����ƈ�����^�覴੭觬੭쩌쪬퐔풄蓜蛜퓴핤헔藜쬌홄횴蝜蟜휤힔�衜쭬�補錰ਨ襜觜��詜諜쯌��譜����诜豜찬�賜限ਨ赜跜��蹜軜�র  

কোনলী গাখ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছলী গাঢ়ে�����8����খছ।"

মানসের অভ্যাস, �নস কোন�শাল খ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাল হঢ়ে�����8����লী গান %�ই মানসের অভ্যাস, �হV"A। 

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�ঢ়ে�����8����ন�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 মিঢ়ে�����8�����,  কোনস গাঙ্গুলী�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 ঘ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে�����8����য় 

��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে�����8����" য�ন এমানসের অভ্যাস, ন প্রথমানসের অভ্যাস,  �রঢ়ে�����8����লী গান। , 

মানসের অভ্যাস, �নস।

ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু��ঢ়ে�����8����টা 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�ঢ়ে�����8����� "�র 
��ঢ়ে�����8����ছ,  "� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য় ফ্ল্যাটে থাকেন। আরেকটি জমি বিষ্ণু��ঢ়ে�����8����টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের %র/� খ�ঢ়ে�����8����লী গা 
কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি"ঢ়ে�����8����র কোনX�ঢ়ে�����8����� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে�����8����� স��ঢ়ে�����8����লী গা।  
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�রক �রঢ়ে�����8����" চ�য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন প্রথঢ়ে�����8����মানসের অভ্যাস,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����/র।  
প1�র ঘঢ়ে�����8����র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����য়, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����/র 3�ইলী গাগুঢ়ে�����8����লী গা� 
কোন%ঢ়ে�����8����খ।



"�রপর কোনখয়�লী গা �ঢ়ে�����8����র, ঘর "�র এ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�  
কোন�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাল মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনস্তব!

�� শালঢ়ে�����8����লী গার কোন"� ছ�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, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র কোনয।  
কোন��নও স�1� শালব কোননই প1�র।  
ঘঢ়ে�����8����রর %র/�র ��ইঢ়ে�����8����র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����য়,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����/র 
কোনশাল���র ঘঢ়ে�����8����রর কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি/�ঢ়ে�����8����ন� %র/�র 
��ঢ়ে�����8����ছ কোনযঢ়ে�����8����"ই,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ছ� এ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� অন�ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি� 
�ঢ়ে�����8����র মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন 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"ঢ়ে�����8����র %র/�য় আমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 কোনপঢ়ে�����8����"।  
কোনশাল�ঢ়ে�����8����নন, 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 গাঢ়ে�����8����ছ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ছ�ক্ষার জন্য ছেলে কুশল ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করছে। ��⒮�ᅨ�ᰠ�/�⒮�ቼ�ᰠ�©�st��İ�������𤋮��门ণ পঢ়ে�����8����র প�রষাঢ়ে�����8 �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� "�রপঢ়ে�����8����রই চ� মঢ়ে�����8����নর শালব। ; 
শালর�র কোনখলী গা�র শালব।
মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর শালর�র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনথর...  ঘ�মানসের অভ্যাস,  *রঢ়ে�����8����ছ! 
অমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�শ্বাস্য মনে হচ্ছিল। মিনতি তার সঙ্গ�স� মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন 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।  
সঢ়ে�����8����ঙ প্র"�রণ� �রঢ়ে�����8����ছ,  ��*ঢ়ে�����8����" 
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�ঢ়ে�����8����হ 

%���ঢ়ে�����8����রর কোনমানসের অভ্যাস, �", এই �য়ঢ়ে�����8����সও সPVণA 

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�ঢ়ে�����8����� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে�����8����� ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে�����8����য় কোন%য় "��ও।  

কোন�ন ? 

প্রথঢ়ে�����8����মানসের অভ্যাস,  কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে�����8�����মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা, %র/� খ�ঢ়ে�����8����লী গা কোনশাল���র 

ঘঢ়ে�����8����র X� ঢ়ে�����8�����, গাঙ্গুলীলী গা� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেঢ়ে�����8����প 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,  �"মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ন ধঢ়ে�����8����র এমানসের অভ্যাস, ন হঢ়ে�����8����E; 

প�রষাঢ়ে�����8মিনতির 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� "�হঢ়ে�����8����লী গা অ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন����।

��রণ ওই কোনলী গাখ� কোন��লী গা প্র��শালন�র 
��ঢ়ে�����8����ছ,  আর এ� �মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ প�ণ� মিনতির 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 ভাবছ1ঢ়ে�����8����" আঢ়ে�����8����ছ "�র মানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����ন। ,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" 
ওন�ঢ়ে�����8����� স� কোন%মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছখঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ!
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছ6 খ�� ঘ@ণ� হয় মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর। , আ/ঢ়ে�����8����� 
কোনছঢ়ে�����8����লী গা ��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে�����8����" কোনসই �থ�ও মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছচ)� 
�ঢ়ে�����8����রমিনতির 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 গাঢ়ে�����8����য় উ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা। ।
অঢ়ে�����8����ন� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছচ)� �ঢ়ে�����8����র,  �প�ঢ়ে�����8����লী গার  ঘ�মানসের অভ্যাস,  
মানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����ছ, হ��ৎ মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ� কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে�����8����� আর X� �ঢ়ে�����8����লী গা� ন� 
%র/� খ�ঢ়ে�����8����লী গা �রg �� শালঢ়ে�����8����লী গার ঘঢ়ে�����8����র।  
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����য় কোন%ঢ়ে�����8����খ,  �� শাললী গা প1�র কোনটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ঢ়ে�����8����লী গা 
কোননই মানসের অভ্যাস, �থ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� "খন অসম�।  
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছকঢ়ে�����8����" ঘ�রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা "�র মানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����ন । 



�� শালঢ়ে�����8����লী গাও ওঢ়ে�����8����� প্র"�রণ� �রঢ়ে�����8����ছ! 
প1�ঢ়ে�����8����শাল�ন� কোনছঢ়ে�����8����1 ��ইঢ়ে�����8����র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছQঢ়ে�����8�����টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে 
কোনখলী গাঢ়ে�����8����ছ 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 ভাবছনঢ়ে�����8����/র অমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিস�ঢ়ে�����8����রর।  
/ন� কোনছঢ়ে�����8����লী গাঢ়ে�����8����� ��ইঢ়ে�����8����র প�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ঢ়ে�����8����য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ,
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, �নঢ়ে�����8����সর মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন ঘVমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছণA*1 এঢ়ে�����8����ন 
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছEলী গা।
কোন��নওমানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����" গুমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছঢ়ে�����8����য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����/ঢ়ে�����8�����,  মানসের অভ্যাস, �নস 
�� শালঢ়ে�����8����লী গার কোনটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কেমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ঢ়ে�����8����লী গার প�ঢ়ে�����8����শাল র�খ� 
কোন��"লী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে খ�ঢ়ে�����8����লী গা /লী গা কোনখলী গা এ��র।  
��ঢ়ে�����8�����র ��মানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����� খ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন� যন্ত্রণ� 
অন�ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি� �রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা!
"�রমানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����ন স� 'স�ঢ়ে�����8����খর কোনঘ�র'  ;  "�র 
মানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����ন,  স�ন্দর সgস�র,  %�রণ স�ন্দর� 
স্ত্রী মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষো�, উজ্জ্বলী গা %�প্তাহে দুবারের মোত, এই বয়সেও কোনছঢ়ে�����8����লী গা.... স� কোনঘ�র!
আ��শাল কোনভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিঢ়ে�����8����l প1�র অন�ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মিV মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����য় 
�ঢ়ে�����8����স থ��লী গা ওই �� শালঢ়ে�����8����লী গার ঘঢ়ে�����8����র। 
"�রপর �স�র ঘঢ়ে�����8����র কোনস�3�ঢ়ে�����8����" �ঢ়ে�����8����স- 
�ঢ়ে�����8����লী গাঢ়ে�����8����/র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছপ্রমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছmপ�লী গাঢ়ে�����8����� এ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� কোন3�ন 
�ঢ়ে�����8����র ছ�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 ভাবছনঢ়ে�����8����য় কোননয়!  স�খ�র কোনঘ�র, 
সমানসের অভ্যাস, য় লী গা�গাঙ্গুলীঢ়ে�����8����� ��টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�ঢ়ে�����8����",  ��*ঢ়ে�����8����" প�ঢ়ে�����8����র 
মানসের অভ্যাস, �নস।
হ��ৎ স%র %র/�র ��ইঢ়ে�����8����রর কোনথঢ়ে�����8����� 

কোনখ�লী গা�র শালব হয় ��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1র চ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ� %�ঢ়ে�����8����টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�। ... 
"ঢ়ে�����8����� কোন�! %র/� খ�ঢ়ে�����8����লী গা কোনগাঙ্গুলীলী গা।
মানসের অভ্যাস, �নস কোন%খলী গা ;  এ� ���গাঙ্গুলী ��/�র 
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����য়,  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 ভাবছ1ঢ়ে�����8����",  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" 
%র/� খ�ঢ়ে�����8����লী গা X� �ঢ়ে�����8����লী গা�। 
প্রথঢ়ে�����8����মানসের অভ্যাস,  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোন%ঢ়ে�����8����খমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন মানসের অভ্যাস, �নসঢ়ে�����8�����,  কোনস 
আপন মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন চ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�র /�য়গাঙ্গুলী�য় চ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ� 
কোনরঢ়ে�����8����খ,  কোনশাল���র ঘঢ়ে�����8����রর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����� কোনযঢ়ে�����8����"ই, 
মানসের অভ্যাস, �নসঢ়ে�����8����� কোন%খঢ়ে�����8����" কোনপলী গা।
"এই কোনর!  "� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস,  কোনয?  হ��ৎ �� মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন 
�ঢ়ে�����8����র,  3�ইলী গা ��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ* ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি� ঢ়ে�����8����লী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����য়ছ! 
ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�ঢ়ে�����8����লী গা� হঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ,  যখন চঢ়ে�����8����লী গা এঢ়ে�����8����সছ, 
আর কোনযও ন� ��ইঢ়ে�����8����র য�।  
��%�...এখন কোন"� প�ওয়�র এঢ়ে�����8����সঢ়ে�����8����ছ, 
কোনলী গা�ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cxঢ়ে�����8����শালমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cxg মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা আমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস,  ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx�উনঢ়ে�����8����লী গা�ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx।  
�রঢ়ে�����8����" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা�মানসের অভ্যাস, ,  হঢ়ে�����8����য় কোনগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����লী 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, ঢ়ে�����8����লী গা কোন%খ�। 
�� শালঢ়ে�����8����লী গার আ/ঢ়ে�����8����� %�ঢ়ে�����8����টা 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 
পরপর আঢ়ে�����8����ছ ওঢ়ে�����8����� ছ�1ঢ়ে�����8����" মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����য়।  
/�নঢ়ে�����8����" প�রলী গা�মানসের অভ্যাস, ।"



�থ�গুঢ়ে�����8����লী গা� গাঙ্গুলীলী গাগাঙ্গুলীলী গা �ঢ়ে�����8����র মানসের অভ্যাস, �নঢ়ে�����8����সর 
��ঢ়ে�����8�����, রঢ়ে�����8����কর �ন��র মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����"� �ঢ়ে�����8����য় কোনগাঙ্গুলীলী গা। 
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ" কোনস�3�র ��ঢ়ে�����8����ছ %7�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1ঢ়ে�����8����য় 
�থ�গুঢ়ে�����8����লী গা� �লী গামিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা,  "�রপর মানসের অভ্যাস, �খ 
ঘ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছরঢ়ে�����8����য় য�ঢ়ে�����8�����,  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 কেঢ়ে�����8����ন ধরঢ়ে�����8����লী 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� কোনহঢ়ে�����8����স �ঢ়ে�����8����লী গা- 
"  37��� ��মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ1 কোনপঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ� 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���ঢ়ে�����8����%র 
মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����"� �র;  ছ�ঢ়ে�����8����1�,  আমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস,  কোন%মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছখ 
ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx�উনঢ়ে�����8����লী গা�ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx হলী গা মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�ন� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছসঢ়ে�����8����নমানসের অভ্যাস, �টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�। 
হঢ়ে�����8����য় কোনগাঙ্গুলীঢ়ে�����8����লী গা আপমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছন কোনn হঢ়ে�����8����য় য�ঢ়ে�����8�����!"
 
এ��র এ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�  কোন/�ঢ়ে�����8����র টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�ন মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য়, মানসের অভ্যাস, �নস 

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"ঢ়ে�����8����� �মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছসঢ়ে�����8����য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%লী গা প�ঢ়ে�����8����শাল মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����/র।  

কোন�7�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য় 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 কেঢ়ে�����8����� 

অঢ়ে�����8����ন�ক্ষার জন্য ছেলে কুশল ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করছে। ��⒮�ᅨ�ᰠ�/�⒮�ቼ�ᰠ�©�st��İ�������𤋮��门ণ �ন �ঢ়ে�����8����র র�খঢ়ে�����8����লী গা�।  

"�রপর হ��ৎ  মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, নমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"র ��ঢ়ে�����8����� মানসের অভ্যাস, �থ� 

মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য় কোন�7ঢ়ে�����8����% উ�লী গা। "�� হলী গা হ��ৎ ! 

মানসের অভ্যাস, �ঢ়ে�����8����য়র �থ� মানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ন প1ঢ়ে�����8����ছ।

"� কোন"� স�ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ�� কোন"�মানসের অভ্যাস, �র ওই।  

পমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ""�পল্লীর  লেখাটা লিখেছ।"�idth="16999";height="2995����ƈ�����^�覴੭觬੭쩌쪬퐔풄蓜蛜퓴핤헔藜쬌홄횴蝜蟜휤힔�衜쭬�補錰ਨ襜觜��詜諜쯌��譜����诜豜찬�賜限ਨ赜跜��蹜軜� মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����য় কোনলী গাখ�টা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে�,  প্র��শাল 

হঢ়ে�����8����য়ঢ়ে�����8����ছ সg��%পঢ়ে�����8����Lর সP�%��য় 

প�"�ঢ়ে�����8����" ঘ�মানসের অভ্যাস,  কোনথঢ়ে�����8����� উঢ়ে�����8�����ই কোন%খলী গা�মানসের অভ্যাস, । । 
মানসের অভ্যাস, � কোন%ঢ়ে�����8����খই কোনযঢ়ে�����8����" প�রঢ়ে�����8����লী গান ন� যমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ও।  

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 �রঢ়ে�����8����"ন ন�, এটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে� সম�। 

"�ই ওই এ� �থ� �লী গাঢ়ে�����8����"ন, 'স�ঢ়ে�����8����খর 

কোনঘ�র'!" 

########################

ওই কোনলী গাখ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে এ� �ছর পঢ়ে�����8����র এ�মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কে 
�ই মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছহস�ঢ়ে�����8����� প্র��শাল প�য় মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশালঢ়ে�����8����র�ন�মানসের অভ্যাস, ।  
মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ%ঢ়ে�����8����য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা- "কোনঘ�র হঢ়ে�����8����লী গাও সমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছ"�"
- ডঃ মানস মজুমদার।�ဂ¨�����I�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cx6 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 �� শাললী গা,  ওই 

�ইমিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছে, এত প্রশান্তিতে কের স�3লী গা�ঢ়ে�����8����� কোনমানসের অভ্যাস, ঘ�লী গাঢ়ে�����8����য়র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছশাললী গাg 

শালহঢ়ে�����8����রর মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছমানসের অভ্যাস, মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছR কোনমানসের অভ্যাস, ঢ়ে�����8����ঘঢ়ে�����8����%র সঢ়ে�����8����ঙ, আনঢ়ে�����8����ন্দ 

ভ্যাস, প্রথমে স্ত্রী মি�গাঙ্গুলী �ঢ়ে�����8����র মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছনঢ়ে�����8����য়মিনতির মুখটা দেখে নেওয়া। গত ষোল বছর ধরে ভাবছছলী গা।
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