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 কত গানকে�নকে নতুন ক নত	 ন জীবন দিয়েছেন!  ��বন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন �কে নতুন �ন!  
স�কত দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ত
শুধ	��ত ককে নতুন �কটা ভাল গান একটা� ভাল গান একটা ছবির �ল গানকে�ন একটা ভাল গান একটা� �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বর চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �র� ব�কে নতুন ল দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �কে নতুন র। 
�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বটা ভাল গান একটা� হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �ত অকে নতুন নকে নতুন কর �কে নতুন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেনই। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳কন্তু গানকে�নগুকে নতুন ল� চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেব&কে নতুন � আকে নতুন �। ব�(ল� ব� 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের দিয়েছেন!  ��P�����;�癳)কে নতুন ত এ�ন অকে নতুন নক উ��হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের রণ আকে নতুন �। হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �ত �ব ভাল গান একটা ছবির �ষাতেই আছে।  �  �iority="60Ÿ�Se��x�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.lang.XEventListener:@0,0:com.sun.star.util.XModifyListener������কে নতুন তই আকে নতুন �।  

আব�র উকে নতুন -� উ��হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের রণও আকে নতুন �। 
ভাল গান একটা ছবির �ল গানকে�ন,  দিয়েছেন!  ��P�����;�癳কন্তু চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ভাল গান একটা ছবির �কে নতুন ব 
জীবন দিয়েছেন!  �নদিয়েছেন!  ��P�����;�癳0�ত� পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে ��দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ই গানকে�নই 
যখন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বখ3�ত অদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ভাল গান একটা ছবির কে নতুন নত�র দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  
ব3বহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �র হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন �কে নতুন �,  গানকে�নটা ভাল গান একটা� অকে নতুন নক 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেবদিয়েছেন!  ��P�����;�癳4 পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে দিয়েছেন!  ��P�����;�癳রদিয়েছেন!  ��P�����;�癳�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ত চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে কে নতুন �কে নতুন �। 

আ��র ব�ব�র কথাই ধরা যাক। �ই ধর� য�ক। 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেযগুকে নতুন ল� উত্ত� ক	 ��র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেকে নতুন �কে নতুন �ন, 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�গুকে নতুন ল� অকে নতুন নকে নতুন কই �কে নতুন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেরকে নতুন খকে নতুন �ন।

যখনই অন	ষ্ঠানে যা�কে নতুন ন য�ই,  এই�ব 
গানকে�কে নতুন নর অন	কে নতুন র�ধ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেবদিয়েছেন!  ��P�����;�癳4 আকে নতুন �। ত�র 
��কে নতুন ন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ক অন3 গানকে�নগুকে নতুন ল� খ�র�পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে ? 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে��কে নতুন টা ভাল গান একটাই ন�। আ�ল তফাত হল, সেগুলো উত্তম কুমারের লিপে ছিল না, আর যেগুলো মুখে মুখে ফেরে, সেগুলো উত্তম কুমারের লিপে। ��ত হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের ল, 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�গুকে নতুন ল� উত্ত� ক	 ��কে নতুন রর দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ল 
ন�, আর চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেযগুকে নতুন ল� �	কে নতুন খ �	কে নতুন খ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেফাত হল, সেগুলো উত্তম কুমারের লিপে ছিল না, আর যেগুলো মুখে মুখে ফেরে, সেগুলো উত্তম কুমারের লিপে। �কে নতুন র, 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�গুকে নতুন ল� উত্ত� ক	 ��কে নতুন রর দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে । 

চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে��� চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেন�� �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বর কথাই ধরা যাক। � অকে নতুন নকে নতুন কই 
জীবন দিয়েছেন!  ��কে নতুন নন। অ��ধ�রণ একটা ভাল গান একটা� �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ব। 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳কন্তু অকে নতুন নকে নতুন কই জীবন দিয়েছেন!  ��কে নতুন নন ন�,  �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বটা ভাল গান একটা� 
আ��র ব�ব� 0কে নতুন য�জীবন দিয়েছেন!  �ন� 
ককে নতুন রদিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন লন। এ�ন ন� চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয আ��র 
ব�ব� চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে 4���র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে0�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳:উ��র। এ�ন 
ন� চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয ব�ব�র অকে নতুন নক টা ভাল গান একটা�ক� দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ল। 
তব	 ব�ব� �; ড়ান্ত একটা ঝুঁকি�"1"����Ƙ�id��¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-d�ন্ত একটা ভাল গান একটা� ঝ	 &দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ক



দিয়েছেন!  ��P�����;�癳নকে নতুন �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন লন। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকন জীবন দিয়েছেন!  ��কে নতুন নন? 
শুধ	��ত উত্ত� ক	 ��কে নতুন রর দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  গানকে�ন 
গানকে�ইকে নতুন বন বকে নতুন ল।

চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ই ��� �ব গানকে��কই ��ইকে নতুন তন, 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন ন��� �হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �ন��কে নতুন কর দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  ত�&র 
গানকে�ন থাই ধরা যাক। �ক	 ক। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳কন্তু চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ই ��কে নতুন � 
উত্ত� ক	 ��কে নতুন রর �কে নতুন ? ব�ব�র গানকেল�টা ভাল গান একটা� 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳@ক দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�লদিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ল ন�। �হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �ন��কে নতুন কর 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ভাল গান একটা ছবির �কে নতুন ব গানকে�ন গানকে�ও��র 
�	কে নতুন য�গানকে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳Aকে নতুন লন ন�। তখন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳তদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳@ক করকে নতুন লন,  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে��� চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেন�� �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বটা ভাল গান একটা� 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে0�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳:উ� করকে নতুন বন। �স্তবড়ান্ত একটা ঝুঁকি�"1"����Ƙ�id��¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-d একটা ভাল গান একটা� 
ঝ	 &দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ক দিয়েছেন!  ��P�����;�癳নকে নতুন লন। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳তদিয়েছেন!  ��P�����;�癳নই �?�ত 
পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে দিয়েছেন!  ��P�����;�癳র��লক,  দিয়েছেন!  ��P�����;�癳তদিয়েছেন!  ��P�����;�癳নই গানকে��ক। 
গানকে�নগুকে নতুন ল� শুধ	 �কে নতুন ন করুন। আদিয়েছেন!  ��P�����;�癳� 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�কে নতুন � চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�কে নতুন � চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳খ ��র�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ন,  জীবন দিয়েছেন!  ��বন 
খ�ত�র 0দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �ত��,  গানকে�কে নতুন ন ভাল গান একটা ছবির 	 বন 
ভাল গান একটা ছবির দিয়েছেন!  ��P�����;�癳রকে নতুন � চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ব। গানকে�নগুদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ল �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ত3ই 
অ�রত্ব চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে কে নতুন �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ল।

আরও একদিয়েছেন!  ��P�����;�癳টা ভাল গান একটা গানকে�কে নতুন নর কথাই ধরা যাক। � বদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ল। 
ক� আ4�� ব�&দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ধ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেখল�ঘর। 
অকে নতুন নকে নতুন কই জীবন দিয়েছেন!  ��কে নতুন নন,  এটা ভাল গান একটা� দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ককে নতুন 4�র 
ক	 ��কে নতুন রর গানকে�ন। ত�র ব�র �কে নতুন 4ক 
আকে নতুন গানকে এটা ভাল গান একটা� ব�ব� আক�4ব�ণ�র 
ল�ইভাল গান একটা ছবির  অন	ষ্ঠানে যা�কে নতুন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেকে নতুন �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন লন। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেক�নও ক�রকে নতুন ণই চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �ক,  তখন 
গানকে�নটা ভাল গান একটা� জীবন দিয়েছেন!  �নদিয়েছেন!  ��P�����;�癳0�ত� পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে ��দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন। গানকে�নটা ভাল গান একটা� 
ব�ব�রই �	র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ও��। অ��ন	ষাতেই আছে।  �  �iority="60Ÿ�Se��x�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.lang.XEventListener:@0,0:com.sun.star.util.XModifyListener����� 
�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳বর ওই দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন ক�কে নতুন �কে নতুন F চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেব4 
ককে নতুন �কটা ভাল গান একটা� গানকে�ন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে দিয়েছেন!  ��P�����;�癳র��লক 4দিয়েছেন!  ��P�����;�癳G 
���ন্তকে নতুন ক চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে4�ন�কে নতুন ন� হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�ল। 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেক�নওটা ভাল গান একটা�ই ত�&র দিয়েছেন!  ��P�����;�癳@ক পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �) 
হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন। ক� আ4�� ব�&দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ধ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেখল�ঘর 



যখন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে4�ন�কে নতুন ন� হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের ল,  �ব�র খ	ব 
পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �) হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন � চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেল। গানকে�নটা ভাল গান একটা� দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ককে নতুন 4�র 
ক	 ��র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেরক:H করকে নতুন লন। �	পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �র দিয়েছেন!  ��P�����;�癳হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের টা ভাল গান একটা 
হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন � চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেল। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয গানকে�ন ব�ব�র ককে নতুন I 
��ন	কে নতুন ষাতেই আছে।  �  �iority="60Ÿ�Se��x�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.lang.XEventListener:@0,0:com.sun.star.util.XModifyListener�����র ক�কে নতুন � চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে J�ল ন�,  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে�ই 
গানকে�ন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ককে নতুন 4�কে নতুন রর ককে নতুন I ��দিয়েছেন!  ��P�����;�癳রদিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন ক 
�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ড়ান্ত একটা ঝুঁকি�"1"����Ƙ�id��¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-dকে নতুন � পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে ড়ান্ত একটা ঝুঁকি�"1"����Ƙ�id��¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-dল। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ককে নতুন 4�র ক	 ��কে নতুন রর 
অব��নকে নতুন ক এতটা ভাল গান একটা	 ক	 ও চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে��টা ভাল গান একটা করদিয়েছেন!  ��P�����;�癳� 
ন�। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳কন্তু একে নতুন Kকে নতুন তও একটা ভাল গান একটা� বড়ান্ত একটা ঝুঁকি�"1"����Ƙ�id��¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-d 
ক�রণ উত্ত� ক	 ��র। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳তদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  ন� 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন ল হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের �ত গানকে�নটা ভাল গান একটা� এতখ�দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন দিয়েছেন!  ��P�����;�癳হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের টা ভাল গান একটা 
ন�ও হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �রত। 

এইভাল গান একটা ছবির �কে নতুন ব অকে নতুন নক গানকে��কে নতুন কর 
��ফাত হল, সেগুলো উত্তম কুমারের লিপে ছিল না, আর যেগুলো মুখে মুখে ফেরে, সেগুলো উত্তম কুমারের লিপে। �কে নতুন ল3র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে �কে নতুন নও চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেথাই ধরা যাক। কে নতুন ক চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেকে নতুন �ন 
ওই ��ন	ষাতেই আছে।  �  �iority="60Ÿ�Se��x�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.lang.XEventListener:@0,0:com.sun.star.util.XModifyListener�����দিয়েছেন!  ��P�����;�癳টা ভাল গান একটা। �ব�ই ত�&র অদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ভাল গান একটা ছবির ন� 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳নকে নতুন � কথাই ধরা যাক। � বকে নতুন লন। দিয়েছেন!  ��P�����;�癳কন্তু ব�(ল� 
গানকে�নকে নতুন কও দিয়েছেন!  ��P�����;�癳তদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন অন3 উচ্চত�� 
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে Jকে নতুন � দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন লন। এ�ন অকে নতুন নক 
গানকে�নকে নতুন ক দিয়েছেন!  ��P�����;�癳তদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ন নত	 ন ককে নতুন র 0�ণ 
দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন �দিয়েছেন!  ��P�����;�癳�কে নতুন লন। 

(��K�ৎক�রদিয়েছেন!  ��P�����;�癳ভাল গান একটা ছবির দিয়েছেন!  ��P�����;�癳ত্তক অন	দিয়েছেন!  ��P�����;�癳লখন) 



 এখন থাকলে �কলে বুঝতাম
 ব�ঝতাম, কেমন মহানা�ম, কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐কমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়ক 
নন্দ কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐��লে বুঝতাম�র হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�তাম, কেমন মহানা কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক ক�রও কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐রহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ই কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐নই। প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু�নমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন।� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক র�ষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্তাম, কেমন মহানা, 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্তাম, কেমন মহানাতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন সব�র খ� #তাম, কেমন মহানা ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুলে বুঝতামরন। তাম, কেমন মহানা�হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাম
 মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়কই ব� ব�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ক থাকলে �লে বুঝতামকন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐কন? এতাম, কেমন মহানা 
প্রশতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্&র ম�লে বুঝতামঝ পড়� ন নন্দ কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐��লে বুঝতাম�র কড়চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h���।।حئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�

খ�ব মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়ক হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাময়লে বুঝতাম)ন! কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐কউ তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্)
 
ন�,  ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে ভাবছেন, বিরাট�#ক� ম�লে বুঝতাম- কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐.�
 তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/লে বুঝতাময় 
ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্�বলে বুঝতাম)ন,  তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্বর�ট হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgন� হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাময়লে বুঝতাম)ন। 
থাকলে �কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান এই সমলে বুঝতাময়,  আপন�র 
হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgন�ত্ব কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐বতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্রলে বুঝতাময় কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4তাম, কেমন মহানা।  

ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর� 4�ক,  এন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ক সতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্

 স5
�প 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্
খ
, ‘ম�রব এখ�লে বুঝতামন 
�শ পড়লে বুঝতামব 
শ্মশ�লে বুঝতামন।’  ক9�লে বুঝতামমর�র স�মলে বুঝতামন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐সই 
ডায়লগ দিতে পারতেন? ধরা যাক, আপনি যদি নয়ের দশকে বেঁচে থাকতেন, ছবির নাম হত বাবা কেন চা�য়
. তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা প�রলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান? ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর� 4�ক, 
আপতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন 4তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/ নলে বুঝতাময়র /শলে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ব#লে বুঝতামচা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 ��ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������hحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�
থাকলে �কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান,  )তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্বর ন�ম হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা ব�ব� 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐কন চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
,ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h���করحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�  শ্বশুরব�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ড় তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্=ন্দ�ব�/, 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ঝন�কম�
�,  কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা�ম�র রলে বুঝতাম> আম�র 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐স�হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�.। ব� এই সমলে বুঝতাময়র )তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ব। 
মন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4 কলে বুঝতামর উড়�  উড়� ,  ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে ভাবছেন, বিরাট�#লে বুঝতাম/ 
পতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ড়য়� ব.� ক�#লে বুঝতাম/,  পর�ণ 4�য় 
জ্বতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্
য়� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐র, কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐খ�ক� ৪২০। 

এই সব )তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্বর কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐প�স্টারে যদি আপন�লে বুঝতামর 4তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/ 
আপন�র )তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ব থাকলে �কতাম, কেমন মহানা,  তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্নলে বুঝতাম=লে বুঝতামক 
মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়ক বলে বুঝতাম
 /�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ব করলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা 
প�রলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ?   

তাম, কেমন মহানাখন আপন�র তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্
লে বুঝতামপ ক� অস�ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু�রণ 
.�ন? ক�র� .�ইতাম, কেমন মহানা! শ9�ম
, কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgমন, 
ম�ন্না, কিশোর। এখন যদি গাইতে হত পাগলু থোড়া সা করলে রোমান্স, ও ম�,  তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্কলে বুঝতামশ�র। এখন 4তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/ .�ইলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা 
হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা প�.
� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐থাকলে �ড়� স� করলে বুঝতাম
 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐র�ম�ন,  ও মধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু� আই 
�ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ ইউ। 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4খ�লে বুঝতামন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐সখ�লে বুঝতামন নয়,  এই .�লে বুঝতামনর 
শুতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ট5 কর�লে বুঝতামন�র =ন9 আপন�লে বুঝতামক 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্নলে বুঝতাময় 4�ওয়� হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা আন্টার্কটিকা বা হুনুলুলুতে। তখন আর ম্যাটিনি আইডল থাকতেন? আপনার প্রেস্টিজের গ্যামাকসিন হয়ে যেত। �� 5.4pt;
	ms��Ȱ�����Ȝ�㐒祖�ᰂ�Ā�ŀĀ���ĀȀ᠀�⨀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡砯汭猯硡堯瑁牴扩瑵䱥獩t�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e�ကఀ敧䱴湥瑧h�ఀఀ桳牯t�ᔀఀ敧乴浡䉥䥹摮硥��猌牴湩g�কJতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্টক� ব� 
হুন�
�
�লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা। তাম, কেমন মহানাখন আর ম9�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্টতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন 
আইডায়লগ দিতে পারতেন? ধরা যাক, আপনি যদি নয়ের দশকে বেঁচে থাকতেন, ছবির নাম হত বাবা কেন চা
 থাকলে �কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান?  আপন�র 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐প্রতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্স্টারে যদি আপনলে বুঝতাম=র .9�ম�কতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্সন হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাময় কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4তাম, কেমন মহানা। 



আর =নতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্প্রয়তাম, কেমন মহানা�!  সতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্তাম, কেমন মহানা9ট� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামন 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐নওয়�ই ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্�
। ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ব�ন�প�র এ
�ক�য় 
আপন�র ব�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ড় 4তাম, কেমন মহানা কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐
�ক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 ,ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h��লে বুঝতামনحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�
তাম, কেমন মহানা�র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐Lর কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐বতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্শ কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐
�লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h��লে বুঝতামনحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�
ম/ন তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্মত্রর ব�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ড়। তাম, কেমন মহানা�হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাম
 কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐কন 
আপন�লে বুঝতামক মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়ক ব
ব ব
�ন 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা� ? 
ব�ঝলে বুঝতাম
ন মশ�ই,  আলে বুঝতাম. চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨

ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h��লে বুঝতামحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　� তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্.লে বুঝতাময় 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ব#লে বুঝতামচা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨

ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h�� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐.লে বুঝতাম)ন। নইলে বুঝতামحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　� আপন�র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4 
ক� /শ� হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা!  ঋতাম, কেমন মহানা� পণJ তাম, কেমন মহানা� ই-
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা�ক�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্র করতাম, কেমন মহানা। আপন�র ন�ম 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/তাম, কেমন মহানা ‘উতাম, কেমন মহানা� /�’। স�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h��ত্র� প�ত্তা দিত না, নাতনিরাও বলত, চিনি না। ধন্যি মেয়ে বা মৌচাকে তো তবু দাদার রোল পেয়েছিলেন, এখন ঠাকুরদার রোলও পেতেন না। টিভিতে ডাক� তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/তাম, কেমন মহানাحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�
ন�,  ন�তাম, কেমন মহানাতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্নর�ও ব
তাম, কেমন মহানা,  তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h��তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন ন�।حئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�
ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন9 কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতাময় ব� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মRচা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 �ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h���লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা� তাম, কেমন মহানাবحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�
/�/�র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐র�
 কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতাময়তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্)লে বুঝতাম
ন,  এখন 
-�ক� র/�র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐র�
ও কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ন�। 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্টতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা ডায়লগ দিতে পারতেন? ধরা যাক, আপনি যদি নয়ের দশকে বেঁচে থাকতেন, ছবির নাম হত বাবা কেন চা�ক প�ওয়�র =ন9ও 
স�মন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐/ ব� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মRতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্পয়� নন্দ�লে বুঝতামক 
ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুরলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা। 

ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর� 4�ক,  আপন�র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ম�ব�ইলে বুঝতাম
 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ক�নও এক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ম�হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা� ব� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ক�নও 
এক তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্বশ্ব�লে বুঝতামসর কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামস= এ
। ক�
 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্Sলে বুঝতাম.লে বুঝতামডায়লগ দিতে পারতেন? ধরা যাক, আপনি যদি নয়ের দশকে বেঁচে থাকতেন, ছবির নাম হত বাবা কেন চার সভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্�য় প�.
� ন�চা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨
 ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h��লে বুঝতামতাম, কেমন মহানাحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�

হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতামব। প�রলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান? ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর� 4�ক, কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ক�নও 
এক ব9�ন�তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্=J ব
লে বুঝতাম
ন,  অম�ক 
ওয়�ডায়লগ দিতে পারতেন? ধরা যাক, আপনি যদি নয়ের দশকে বেঁচে থাকতেন, ছবির নাম হত বাবা কেন চাJ কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্�লে বুঝতামট /�#ড়�লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতামব। 
তাম, কেমন মহানাখন ক� করলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ? ব� হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgয়তাম, কেমন মহানা বঙ�  
পন্ডার হয়ে প্রচারে যেতে বলা হল। যদি ‘না’ বলতেন, সিনেমা তো দূরের কথা, আর সিরিয়ালেও কাজ পেতেন না। আপনার নামে মেট্রো �র হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাময় প্রচা।।��ze:0;
	mso-style-������������������������������������������������������������꿨ݹ濨

ἐӲ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ������������,.������h���লে বুঝতামর কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা বحئ꜌Ꝅ������ꝼ������h���ꞔߛ㽴ߛ　�� 
হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org
। 4তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্/ ‘ন�’  ব
লে বুঝতামতাম, কেমন মহানান,  তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্সলে বুঝতামনম� 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা� /Vলে বুঝতামরর কথাকলে �,  আর তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্সতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্রয়�লে বুঝতাম
ও 
ক�= কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ন�। আপন�র ন�লে বুঝতামম 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামW� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐স্টারে যদি আপনশন কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা� /Vলে বুঝতামরর কথাকলে �, 
বঙ্গভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্V �ণও কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ন�। 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐নহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�তাম, কেমন মহানা তাম, কেমন মহানাখন =লে বুঝতামYতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্)লে বুঝতাম
ন,  কলে বুঝতামর-
কলে বুঝতামZ কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐খলে বুঝতাময়লে বুঝতাম)ন। এখন হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাম
 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্নলে বুঝতামরট কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐বক�র হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতাময়ই থাকলে �কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgতাম, কেমন মহানা। 
উত্তা দিত না, নাতনিরাও বলত, চিনি না। ধন্যি মেয়ে বা মৌচাকে তো তবু দাদার রোল পেয়েছিলেন, এখন ঠাকুরদার রোলও পেতেন না। টিভিতে ডাকমব�ব�,  তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্[=,  অধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুলে বুঝতামমর কথাকলে �য় 
র�. করলে বুঝতামবন ন�। সতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্তাম, কেমন মহানা9ট� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামন 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্নন। সতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্তাম, কেমন মহানা9ই তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ক আপন�লে বুঝতামক 
মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়ক ব
� কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐4তাম, কেমন মহানা ?
(এতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ট তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন)ক ম=�। মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�org�ন�য়কলে বুঝতামক 
কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐)�ট কর�র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ক�নও উলে বুঝতাম]শ9 
আম�লে বুঝতাম/র কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐নই। তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্কন্তু নন্দ কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐��লে বুঝতাম�র 
স্বভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্�বই এমন। কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐স ক�উলে বুঝতামকই )�লে বুঝতামড় 
ন�। তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্প্রয় প�-ক,  এই কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐
খ�লে বুঝতামক 
তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্ন)ক ম=� তি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। তাহলে মহানায়কই বা বাকি থাকেন কেন? এত প্হানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐ುX�����"�orgলে বুঝতামসলে বুঝতামবই কেমন মহানায়ক   �ɴ뿨ɴ䲐/খ�ন।) 
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 বে�ঙ্গল টাইমস 
  �ইমস 

  শারদ সংকলন  ���H���রদ স�কলন  
আগে�র �ছগেরর মগে�� এই �ছরও। 
শারদ সংকলন  ���H���রদ অর্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট�� নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশনগে� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!র হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে" 
বে�ঙ্গল টাইমস 
  �ইমস। প্রক�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশশারদ সংকলন  ���H��� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে� 
মহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�ল��র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদন।  

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশকছ$ আমনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ%� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� থাকছে। তবে, পাঠকদের জ�কগেছ। 
�গে�,  পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠকগেদর !ন�ও দর!� 
বেখা থাকছে। তবে, পাঠ�ল�। চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�ইগেল আপাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপন�র�ও বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� 
পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। 

কনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ���,  �ল,  অণ$ �ল,  নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম�, 
ভ্রমণ, বেখা থাকছে। তবে, পাঠল� স�ক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন। ���ll�ERVICES/��À���ন্ত বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে� 
পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। 

ই-ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন। ��ই দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� 

ক�ম� ন�। নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম�, বেখা থাকছে। তবে, পাঠল� �� ভ্রমণ 

স�ক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন। ���ll�ERVICES/��À���ন্ত বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comষ্টা করুন ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে। ������è�����X�com.sun.star.container.XNam� করুন ৫০০ 

শারদ সংকলন  ���H��গে7র মগে8� বেশারদ সংকলন  ���H��ষ করগে�। 

�গেলর বে:গে; ৮০০ বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�!�র 

শারদ সংকলন  ���H��7 চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comলগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গের। 

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গেন�র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠক�ন�= 

bengaltimes.in@gmail.com 

প্রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�ম�গেস  দ$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   ই ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন

 বে�ঙ্গল টাইমস 
  �ইমগেসর পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠকগেদর !ন� 

স$খা থাকছে। তবে, পাঠ�র। এ��র বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক প্রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ� ম�গেস 

দ$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   কগের ই ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশশারদ সংকলন  ���H��� 

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে�। বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comষ্টা করুন ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে। ������è�����X�com.sun.star.container.XNam� থাকছে। তবে, পাঠকদের জ�কগে� ম�গেসর ১ ও 

১৬ ��নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশরগেখা থাকছে। তবে, পাঠ �� প্রক�শারদ সংকলন  ���H�� কর�র। 

স���ঠনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশনক স2ম��দ্ধ��র !ন� 

প্রথাকছে। তবে, পাঠকদের জম নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদগেক হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�� দ$-একনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদন বেদনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর 

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে�। 

mailto:bengaltimes.in@gmail.com


!�ন$��নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক ইগে" আগেছ ম�গেস চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   ই ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক�শারদ সংকলন  ���H�� কর�র। 
র�!ন2নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�, স�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা��, বেখা থাকছে। তবে, পাঠল�, নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম�, ভ্রমণ, স্মৃতিচারণ, ধারাবাহিক লেখা সহ নানা আকর্ষণীয় বিভাগ থাকবে। 
�曀ற鯍㽁洂쩨⦔뇀볅樸寢冷䭷ٵ�蹸睑든甑紆⹁塗靘Ř�쪊ꯃ��ł�㐒祖�䈁�ĀPনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�রণ, 8�র���নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাক বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� সহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা 
ন�ন� আকষ�ণ2� নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�ভাগ থাকবে। 
�曀ற鯍㽁洂쩨⦔뇀볅樸寢冷䭷ٵ�蹸睑든甑紆⹁塗靘Ř�쪊ꯃ��ł�㐒祖�䈁�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�㈀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯⽩楤污杯⽳䙘汩整䝲潲灵慍慮敧r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e�᠀ఀ灡数摮楆瑬牥片畯p�ఀ潶摩��猌牴湩g�ሀఀ䝳潲灵楔汴e�☀ఀ嵛潣⽭畳⽮�� থাকছে। তবে, পাঠকদের জ�কগে�। 

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠকর�ও চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�ইগেল বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। অভ্র �� ���ল� ও��গেR� কগেS�! 
কগের পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গেল স$নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�8� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�। যাঁরা একান্তই বাংলা কম্পোজ করতে পারেন না, তাঁরা রোমান হরফেও লিখতে পারেন। দয়া করে পিডি�Uর� এক�ন্তই ���ল� কগেS�! করগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন 
ন�, ��Uর� বের�ম�ন হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহারগেVও নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশলখা থাকছে। তবে, পাঠগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। দ�� কগের নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশপাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশRএV পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে�ন 
ন�। দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� ন�, বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comষ্টা করুন ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে। ������è�����X�com.sun.star.container.XNam� করুন ৫০০ শারদ সংকলন  ���H��গে7র মগে8� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে�।

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� ছ�পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�-ন� ছ�পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�র বে:গে; সS�দকমণ্ডল2র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসদ্ধ�ন্তই চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comX ড়ান্ত। কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচিত লেখা এক-দু মাস দেরীতেও ছাপ�ন্ত। নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশকছ$ 
বে:গে; নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশন���নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� এক-দ$ ম�স বেদর2গে�ও ছ�পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গের। বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� 
পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠগে� বেV�গেন �নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশZর করগে�ন ন�। 

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গেন�র  নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠক�ন�=   bengaltimes.in@gmail.com

mailto:bengaltimes.in@gmail.com
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 আগে � উত্তম, পগে � বলিউড  �yle>��迒H�䬨�উড  
ব�লিউড  �yle>��迒H�䬨� চৌধুরি����ধ�লিউড  �yle>��迒H�䬨�
চৌধুরি���ই কতক�� আগে � মহামতী গোখলে বলে �মত� চৌধুরি����খগে � বগে � লিউড  �yle>��迒H�䬨�গে �লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন,  ব�"�� আজ �� 
ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�গে ব, ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে��ত ত� ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�বগে ব আ��ম�ক��। চৌধুরি��� এক �ময় লিউড  �yle>��迒H�䬨 �। ��লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে ত( চৌধুরি��)গে ক 
লিউড  �yle>��迒H�䬨�গে নম�,  চৌধুরি��খ�� চৌধুরি��)গে ক ��নব�জন�,  �ব ব(�প�গে �ই ব�ঙালি যেন অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document.�লিউড  �yle>��迒H�䬨� চৌধুরি���ন অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced� 
ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে. লিউড  �yle>��迒H�䬨মক� লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে তন। ত�গে কই অন���ণী ভূমিকা নিতেন। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced ক�ত চৌধুরি����টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� চৌধুরি��0শ। 



চৌধুরি���ই ব(�প�গে � প) চৌধুরি��0লিউড  �yle>��迒H�䬨খগে য় চৌধুরি���গে  ন 
মহামতী গোখলে বলে �ন�য়ক। লিউড  �yle>��迒H�䬨তলিউড  �yle>��迒H�䬨ন লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে জ হামতী গোখলে বলে য়ত লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2 
 লিউড  �yle>��迒H�䬨বরু 0� লিউড  �yle>��迒H�䬨নয়�য় খ�ব একটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� �ফ� 
হামতী গোখলে বলে গে ত প�গে �নলিউড  �yle>��迒H�䬨ন। আ�ম�দ্র লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে ম��� 
হামতী গোখলে বলে য়ত ত�6গে ক চৌধুরি���ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�গে ব লিউড  �yle>��迒H�䬨�ন� ন�। 
ব�ঙালি যেন অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document.�লিউড  �yle>��迒H�䬨�� মহামতী গোখলে বলে �ন�য়ক হামতী গোখলে বলে গে য়ই চৌধুরি��)গে ক 
চৌধুরি���গে �ন। লিউড  �yle>��迒H�䬨কন্তু ��6�� চৌধুরি���ন��, 
লিউড  �yle>��迒H�䬨�নগে তন। অন���ণী ভূমিকা নিতেন। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced ক�গে তন। ত�ই 
ত�6� অলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেন�ত ব�"��  লিউড  �yle>��迒H�䬨বই কগে য়ক 
ব � প� লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2গে ত হামতী গোখলে বলে গে য়গে  । ত�গে ত 
অলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেনয় কগে �গে  ন লিউড  �yle>��迒H�䬨0কপ�� 
অলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে নত���। 

এখ�গে ন কগে য়কলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc ন�মন� ত� গে � ধ�� 
��ক। প�6গে �� 0শক ও  গে য়� 
0শগে ক উত্তম ক� ম�গে �� চৌধুরি��বশ লিউড  �yle>��迒H�䬨ক � 
 লিউড  �yle>��迒H�䬨ব লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2গে ত হামতী গোখলে বলে য় একই ন�গে ম, 
অ)ব� অন( ন�গে ম ম�লিউড  �yle>��迒H�䬨9 প�য়। 
চৌধুরি���মন উত্তম-��লিউড  �yle>��迒H�䬨�ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t � অলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেন�ত 
‘�ব�� উপগে �’  লিউড  �yle>��迒H�䬨বলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� ক)� লিউড  �yle>��迒H�䬨নশ্চয় 
মগে ন আগে  । লিউড  �yle>��迒H�䬨?ক লিউড  �yle>��迒H�䬨তন ব � প� 
(১৯৫৮)  চৌধুরি��বগে ��গে �� চৌধুরি��0ব�নগে 2� 
ক��� প�লিউড  �yle>��迒H�䬨ন। 0�গে টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc�  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব প�প� 
চৌধুরি��0খ�ন। ত�হামতী গোখলে বলে গে �ই ব�ঝগে ত প��গে বন। 



১৯৫৫  ��গে � উত্তম ক� ম�গে �� 
আগে �কলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব খ�ব জনলিউড  �yle>��迒H�䬨Gয় 
হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 �। লিউড  �yle>��迒H�䬨বম� লিউড  �yle>��迒H�䬨মত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t � চৌধুরি���খ� 
‘��গে হামতী গোখলে বলে ব লিউড  �yle>��迒H�䬨বলিউড  �yle>��迒H�䬨ব চৌধুরি������ম’। ��ত ব � 
প� লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2গে তও চৌধুরি���ই  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব তৈরি হল। নায়ক গুরু দত্ত। �tst�鑈Đ�嶐뤁츀����le취췐춴쵴최쵄㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���gἐӲ⫤ఏ榜㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���ta\䌘ܴ䘜ܴ䘜ܴ��ce䀈ܴ䌌ܴ䌌ܴ��榜㿤Ȳ㿌Ȳ���তলিউড  �yle>��迒H�䬨� 
হামতী গোখলে বলে �। ন�য়ক গুরু 0ত্ত। 

১৯৫৫  চৌধুরি��তই আ�ও একলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব 
খ�ব লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc কগে �লিউড  �yle>��迒H�䬨 �। উত্তম-��লিউড  �yle>��迒H�䬨�ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t �� 
অলিউড  �yle>��迒H�䬨J প��ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজে�। ব�গে �� ব � প� 
চৌধুরি���ই  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব এ� বলিউড  �yle>��迒H�䬨�উগে ড। চৌধুরি���টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� 
অবশ( উত্তম ক� ম�� লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে জই 
কগে �লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন। �ঙ্গী বৈজয়ন্তীমালা। ছবির নাম? ছোটি সি মুলাকাত। �uage:BN�di-language:
BN'�'���Ƙ�挽㠯��~�com.sun.star.container.XElementAccess::hasElements:@0,4:c� তৈরি হল। নায়ক গুরু দত্ত। �tst�鑈Đ�嶐뤁츀����le취췐춴쵴최쵄㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���gἐӲ⫤ఏ榜㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���ta\䌘ܴ䘜ܴ䘜ܴ��ce䀈ܴ䌌ܴ䌌ܴ��榜㿤Ȳ㿌Ȳ���বজয়ন্তীমালা। ছবির নাম? ছোটি সি মুলাকাত। �uage:BN�di-language:
BN'�'���Ƙ�挽㠯��~�com.sun.star.container.XElementAccess::hasElements:@0,4:com.sun.star.contai�ম���। 
 লিউড  �yle>��迒H�䬨ব� ন�ম? চৌধুরি�� �লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc লিউড  �yle>��迒H�䬨� ম���ক�ত। 

১৯৬৭  চৌধুরি��ত উত্তম-��লিউড  �yle>��迒H�䬨Gয়�� জ�বন 
ম�ত� (  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব� ক)� মগে ন পড়গে   ? 
অন(�য়ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�গে ব ফ�6��গে ন� হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 � এক 
ব(�ঙ্ক কমS�গে ক। লিউড  �yle>��迒H�䬨� অলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে ��গে � চৌধুরি��জ� 
খ�গে টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master docন। পগে � �0S��লিউড  �yle>��迒H�䬨জ�  দ্মগে বগে শ 
লিউড  �yle>��迒H�䬨ফগে � আগে �ন,  চৌধুরি���ই ষড়�ন্ত্রীদের সায়েস্তা করেন। হ্যাঁ, সেই কাহিনী নিয়ে হিন্দিতেও ছবি হয়েছিল।�5";posx="0"��ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.text.XTextRange:@0,1�গে 0� 
��গে য়স্তা করেন। হ্যাঁ, সেই কাহিনী নিয়ে হিন্দিতেও ছবি হয়েছিল।�5";posx="0"��ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.text.XTextRange:@0,1:com.sun.star.text.XSimpleTe� কগে �ন। হামতী গোখলে বলে (�6,  চৌধুরি���ই ক�লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে ন� 
লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে য় লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2গে তও  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 �।

উত্তম ক� ম�গে �� পলিউড  �yle>��迒H�䬨�বগে তS লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন 
ধগে মSন। এগে ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজেগে ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t   লিউড  �yle>��迒H�䬨ব� ন�ম ব0� 
হামতী গোখলে বলে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨ন। জ�বনম�ত� (ই ��খ� হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 �। 

ব�"��য় ��� প�)�  লিউড  �yle>��迒H�䬨বটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� চৌধুরি��তমন 
�গে �লিউড  �yle>��迒H�䬨ন। লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master docলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে তও খ�ব একটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� চৌধুরি��0খ� 
��য় ন�। লিউড  �yle>��迒H�䬨কন্তু ১৯৬৩ চৌধুরি��ত তৈরি হল। নায়ক গুরু দত্ত। �tst�鑈Đ�嶐뤁츀����le취췐춴쵴최쵄㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���gἐӲ⫤ఏ榜㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���ta\䌘ܴ䘜ܴ䘜ܴ��ce䀈ܴ䌌ܴ䌌ܴ��榜㿤Ȳ㿌Ȳ���তলিউড  �yle>��迒H�䬨� 
চৌধুরি���ই  লিউড  �yle>��迒H�䬨বগে ক লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে য় পগে � লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব 
হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 �।  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব� ন�ম ��� প�ত্থ�। 
এগে ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজেগে ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t  উত্তগে ম� জ�য়��য় লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন 
��জ ক� ম��। 

উত্তম আ� ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�ন� বগে 2(�প�ধ(�গে য়� 
ড�ব� চৌধুরি�����। লিউড  �yle>��迒H�䬨?ক ধগে �গে  ন। ভ্রান্তি বিলাস। সেক্সপিয়ারের কাহনী নিয়ে বাংলায় তৈরি ছব�লিউড  �yle>��迒H�䬨ন্তীমালা। ছবির নাম? ছোটি সি মুলাকাত। �uage:BN�di-language:
BN'�'���Ƙ�挽㠯��~�com.sun.star.container.XElementAccess::hasElements:@0,4:com.sun.star.contai 
লিউড  �yle>��迒H�䬨ব���। চৌধুরি���ক্সলিউড  �yle>��迒H�䬨পয়�গে �� ক�হামতী গোখলে বলে ন� 
লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে য় ব�"��য় তৈরি হল। নায়ক গুরু দত্ত। �tst�鑈Đ�嶐뤁츀����le취췐춴쵴최쵄㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���gἐӲ⫤ఏ榜㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���ta\䌘ܴ䘜ܴ䘜ܴ��ce䀈ܴ䌌ܴ䌌ܴ��榜㿤Ȳ㿌Ȳ���তলিউড  �yle>��迒H�䬨�  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব চৌধুরি��বশ ��ড়�



চৌধুরি��ফগে �লিউড  �yle>��迒H�䬨 �। এখনও ম�গে ঝ ম�গে ঝই 
লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master docলিউড  �yle>��迒H�䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে ত চৌধুরি��0খ� ��য়  লিউড  �yle>��迒H�䬨বলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc। এই 
ক�লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে ন� লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে য়ই  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব কগে �লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন 
গু�জ��। ব��ব�� উত্তম-��লিউড  �yle>��迒H�䬨বত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t �-
ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�ন�� ওই  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব চৌধুরি��0গে খগে  ন। লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে জও 
এক�লিউড  �yle>��迒H�䬨ধক ��ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজে�ৎক�গে � চৌধুরি��� ক)� 
অকপগে টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc স্বীকার করেছেন। হিন্দিতে তৈরি হল আঙ্গুর। উত্তমের জায়গায় সঞ্জীব কুমার। আর ভানুর বদলে দেবেন বর্মা। �����������������UILTIN�������������.4pt;
	ms��Ȩ�����ĉ� ফেলেছিল। এখনও �ক�� কগে �গে  ন। 
লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2গে ত তৈরি হল। নায়ক গুরু দত্ত। �tst�鑈Đ�嶐뤁츀����le취췐춴쵴최쵄㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���gἐӲ⫤ఏ榜㿤Ȳ㿌Ȳ������瘬є���ta\䌘ܴ䘜ܴ䘜ܴ��ce䀈ܴ䌌ܴ䌌ܴ��榜㿤Ȳ㿌Ȳ���তলিউড  �yle>��迒H�䬨� হামতী গোখলে বলে � আঙ্গী বৈজয়ন্তীমালা। ছবির নাম? ছোটি সি মুলাকাত। �uage:BN�di-language:
BN'�'���Ƙ�挽㠯��~�com.sun.star.container.XElementAccess::hasElements:@0,4:c��। 
উত্তগে ম� জ�য়��য় �ঞ্জীব কুমার। আর ভানুর বদলে দেবেন বর্মা। �����������������UILTIN�������������.4pt;
	ms��Ȩ�����ĉ� ফেলেছিল। এখনও মাঝে মাঝেই টিভিতে দেখা যায় ছবিটি। এই কাহিনী নিয়েই ছবি করেছিলেন গুলজার। বারবার উত্তম-সাবিত্রী-ভানুর ওই ছবি দেখেছেন।�ব ক� ম��। 
আ� ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে�ন�� ব0গে � চৌধুরি��0গে বন বমS�। 

আ�ও একলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc হামতী গোখলে বলে �লিউড  �yle>��迒H�䬨��  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব 
 দ্মগে বশ�। চৌধুরি��বলিউড  �yle>��迒H�䬨�গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 � ১৯৭১ 
��গে �। ��� ব � প� চৌধুরি���ই  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব 
হামতী গোখলে বলে � লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2গে ত- �� পগে ক �� পগে ক।

পলিউড  �yle>��迒H�䬨����ক হৃষ�গে কশ ম�খ�লিউড  �yle>��迒H�䬨জS। 
উত্তগে ম� ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে. লিউড  �yle>��迒H�䬨মক�য় ধগে মSন, আ� 
শুগে ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে2�� ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে. লিউড  �yle>��迒H�䬨মক�য় অলিউড  �yle>��迒H�䬨মত�ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে বচ্চন। 
অলিউড  �yle>��迒H�䬨মত�ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ও ধগে মSন 0�জগে নই চৌধুরি��বশ 
কগে য়কব��  লিউড  �yle>��迒H�䬨বলিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc চৌধুরি��0গে খন। ধগে মSন 
এক ��ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজে�ৎক�গে � জ�লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন, 
উত্তম ক� ম�গে �� �লিউড  �yle>��迒H�䬨�ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc চৌধুরি��0খ�� প� 
ত�6� ক�জটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� অগে নক �হামতী গোখলে বলে জ হামতী গোখলে বলে গে য় 
��য়। �লিউড  �yle>��迒H�䬨�ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc আ�ও স্প� হামতী গোখলে বলে গে য় 
ওগে ?। এব" লিউড  �yle>��迒H�䬨তলিউড  �yle>��迒H�䬨ন এক)�ও 
অকপগে টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc স্বীকার করেছেন। হিন্দিতে তৈরি হল আঙ্গুর। উত্তমের জায়গায় সঞ্জীব কুমার। আর ভানুর বদলে দেবেন বর্মা। �����������������UILTIN�������������.4pt;
	ms��Ȩ�����ĉ� ফেলেছিল। এখনও �ক�� কগে �ন, উত্তম 
ক� ম�� ওই �লিউড  �yle>��迒H�䬨�ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master docগে ক চৌধুরি��� উচ্চত�য় 
লিউড  �yle>��迒H�䬨নগে য় লিউড  �yle>��迒H�䬨�গে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨 গে �ন, ত�6� পগে ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজে চৌধুরি���ই 
উচ্চত�য় চৌধুরি��পd গে ন� �ম্ভব হামতী গোখলে বলে য়লিউড  �yle>��迒H�䬨ন। 



��গে ত� 0শগে ক আগে �ক লিউড  �yle>��迒H�䬨ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t গে ক�ণী ভূমিকা নিতেন। তাকেই অনুসরণ করত গোটা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced 
চৌধুরি��Gগে ম�  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব। আলিউড  �yle>��迒H�䬨ম চৌধুরি��� ও �খ�। 
লিউড  �yle>��迒H�䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  �yle>��迒H�䬨2  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব� ন�ম চৌধুরি��বলিউড  �yle>��迒H�䬨ম���। 
এগে ক্ষা। বারো বছর পর সেই ছবি এল বলিউডে। সেটা অবশ্য উত্তম কুমার নিজেগে ত্রা অভিনীত ‘সবার উপরে’ ছবিটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ঠিক তিন বছর পর (১৯৫৮) বেরোলো দেবানন্দের কালা পানি। দুটো ছবি পরপর দেখুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন।  �t  উত্তগে ম� জ�য়��য় 
অলিউড  �yle>��迒H�䬨মত�ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে।
 
আ�ও 0� লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc জনলিউড  �yle>��迒H�䬨Gয়  লিউড  �yle>��迒H�䬨ব। 0� লিউড  �yle>��迒H�䬨টা দেশ। ����Ƙ�����¿�This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master doc� 
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অরকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলন ম�দের কথা ভুলে যাবেন?খ�পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ধD�য়,  (রুণ 
মজী। গড়পড়তা বাঙালি �ম��র,  (পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিন কিদের কথা ভুলে যাসনহ�। -�দের কথা ভুলে যাবেন?নর 
জী। গড়পড়তা বাঙালি -দের কথা ভুলে যাবেন?(র কিদের কথা ভুলে যা�দের কথা ভুলে যাবেন?� (���দের কথা ভুলে যাবেন?ন� যাবেন?    �ar����h�����'�private��। 
-�ন কিদের কথা ভুলে যা�খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি��� বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD�পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ধD�য়, 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-Fর.প্রসন,  @D�ম� গুপ,  ম��� � 
�ত্তর�। স�র কিদের কথা ভুলে যা�দের কথা ভুলে যাবেন?Sন নকিদের কথা ভুলে যাচায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ගদের কথা ভুলে যাবেন?�(� 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO�ষ,  ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকহমন্ত ম�খ�কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ",  সকিদের কথা ভুলে যা�� 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকচায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ගFধ�কিদের কথা ভুলে যার, অকিদের কথা ভুলে যাভকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD�পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ধD�য়,

�ম� ��@গুপ,  স�ধ.ন ��@গুপ। 
আ� �দের কথা ভুলে যাবেন?T ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকহমন্ত ম�দের কথা ভুলে যাবেন?খ�পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ধD�য়, 
ম�ন� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�,  @D�ম� কিদের কথা ভুলে যামত্র,  কিদের কথা ভুলে যা�দের কথা ভুলে যাবেন?@�র 
�� ম�র,  ভ� দের কথা ভুলে যাবেন?পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিন হ�জী। গড়পড়তা বাঙালি �কিদের কথা ভুলে যার��। 

(�হদের কথা ভুলে যাবেন?�ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�খ�ন,  ��দের কথা ভুলে যাবেন?�র 
পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�দের কথা ভুলে যাবেন?@ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকপাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কথা ভুলে যাবেন?য়কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন?�ন মহ�ন�য়�। হD�8, 
সবাকিদের কথা ভুল�ইদের কথা ভুলে যাবেন?� পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�দের কথা ভুলে যাবেন?@ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকপাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কথা ভুলে যাবেন?য়কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন?�ন বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?�ই 
(�8র পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কথা ভুলে যাবেন?ক্ষা করে। পুরানো মানুষদের অনেককেই বলতে শুনি, উত্তম কুমার নেই, কার সিনেমা�dt";viewaspect="1"�ority��Ɛ�����¾�The Insert  মহ�ন�য়� হদের কথা ভুলে যাবেন?য় ওঠ� 
সহজী। গড়পড়তা বাঙালি  হদের কথা ভুলে যাবেন?য়দের কথা ভুলে যাবেন?ছ। এদের কথা ভুলে যাবেন?��জী। গড়পড়তা বাঙালি ন এ�� 
�ক্ষা করে। পুরানো মানুষদের অনেককেই বলতে শুনি, উত্তম কুমার নেই, কার সিনেমা�dt";viewaspect="1"�ority��Ɛ�����¾�The Insert (�য় এ�ট� ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    �ar����h�����'�privateদের কথা ভুলে যাবেন?( পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�রদের কথা ভুলে যাবেন?(ন। ভ�ন� এ��ই �( 
ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন, 
এ�বাকিদের কথা ভুল�র ভ�বাকিদের কথা ভুল�ন। জী। গড়পড়তা বাঙালি �স�Oর বাকিদের কথা ভুল� ���� 
ঠ��� দের কথা ভুলে যাবেন?রর �থা ভুলে যাবেন?    �ar���� মদের কথা ভুলে যাবেন?ন �রুন। ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল 
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাস�e�স এ��ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    �ar����h�����'�private ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন। 
-ল্প হদের কথা ভুলে যাবেন?�ও সকিদের কথা ভুলে যা(D কিদের কথা ভুলে যানশ্চয় 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�দের কথা ভুলে যাবেন?খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন। রকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO�দের কথা ভুলে যাবেন?ষর �থা ভুলে যাবেন?    �ar���� মদের কথা ভুলে যাবেন?ন 
�রুন। অথা ভুলে যাবেন?    �ar���"�ৎ,  প্রদের কথা ভুলে যাবেন?(Dদের কথা ভুলে যাবেন?�ই কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র 
কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র জী। গড়পড়তা বাঙালি �য়-�য় উজ্জ্ব�। উত্তম 
�� ম�রদের কথা ভুলে যাবেন?� বাকিদের কথা ভুলড় �রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় এই 
সময়ট�দের কথা ভুলে যাবেন?� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ�ট �রদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন ন�। 
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 মহা � খলনায়ক  ���য়ক  
ত�স্ত� ঘোষাল�r���ষাল�r��0���ল
উত্তম ক� ম�র ���র জীবনের সেরা অভিনয় �বনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��র ঘোষাল�r��র� অত�নায়ক  ��য় কনের সেরা অভিনয় করেছিলরত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  �� ঘোষাল�r�ক�নায়ক  �� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�য়? নায়ক  ���, 
�প্তপদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি�র মনের সেরা অভিনয় করেছিল�� ঘোষাল�r�র�ম�ত#ক ব� অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই �শ্বনের সেরা অভিনয় করেছিলরর মনের সেরা অভিনয় করেছিল�� আদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভির্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন(ব�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম� নায়ক  ��য়, 
উত্তম অত�নায়ক  ���� ঘোষাল�r��র� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�র নায়ক  ���ম ব�� বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন ভিলেন।  �狈瞗㭳炦㠈㲈浧塠慤쓎섢ꋙꍺ⯍ɟ芣폁쿕鵥䉓������ǈ�����Ʒ�㐒祖�뜁�Ā�ŀĀ���ĀȀఀ�㬀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯瑡瑡慲獮敦⽲湤⽤䑘慲䝧獥畴敲敒潣湧穩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散�� ঘোষাল�r�খল�। আর ঘোষাল�r��ই ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�য় 
উত্তম তহা নের সেরা অভিনয় করেছিলর� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  �� নায়ক  ���, ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  �� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  ��।  

যতদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি এই মন্তনের সেরা অভিনয় করেছিলব/র �নের সেরা অভিনয় করেছিল0 একম� নায়ক  ��� 
ঘোষাল�r�হা �নায়ক  ��,  ��হা নের সেরা অভিনয় করেছিলল মনায়ক  �� তদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনের সেরা অভিনয় করেছিলয় ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা� 
একব�র ঘোষাল�r�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিখ�নায়ক  ��। শুনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ত� নায়ক  ���লদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিপ(নায়ক  �� 
নায়ক  ���টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকানের সেরা অভিনয় করেছিলক নায়ক  ���লকর ��নের সেরা অভিনয় করেছিলহা নের সেরা অভিনয় করেছিলবর �3 তমক�য় 
অনের সেরা অভিনয় করেছিল4(ন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন ভিলেন।  �狈瞗㭳炦㠈㲈浧塠慤쓎섢ꋙꍺ⯍ɟ芣폁쿕鵥䉓������ǈ�����Ʒ�㐒祖�뜁�Ā�ŀĀ���ĀȀఀ�㬀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯瑡瑡慲獮敦⽲湤⽤䑘慲䝧獥畴敲敒潣湧穩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散��নের সেরা অভিনয় করেছিলর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেনখর ম�স্ত�ত5র অত�নায়ক  ��য় 
ঘোষাল�r�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনের সেরা অভিনয় করেছিলখ তবদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি/���গর জীবনের সেরা অভিনয় �নের সেরা অভিনয় করেছিল�� �� �নের সেরা অভিনয় করেছিল7

ঘোষাল�r�মনের সেরা অভিনয় করেছিলরত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  ��। এ�টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা�ই ব�স্তনের সেরা অভিনয় করেছিলব�ত8� 
হা নের সেরা অভিনয় করেছিলয়ত�ল ঘোষাল�r��ই অত�নায়ক  ��য়। 

ব��বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন ভিলেন।  �狈瞗㭳炦㠈㲈浧塠慤쓎섢ꋙꍺ⯍ɟ芣폁쿕鵥䉓������ǈ�����Ʒ�㐒祖�뜁�Ā�ŀĀ���ĀȀఀ�㬀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡搯瑡瑡慲獮敦⽲湤⽤䑘慲䝧獥畴敲敒潣湧穩牥��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散�� ঘোষাল�r�খল�নের সেরা অভিনয় করেছিল� উত্তনের সেরা অভিনয় করেছিলমর অত�নায়ক  ��য় 
ঘোষাল�r�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনের সেরা অভিনয় করেছিলখও ঘোষাল�r��মনায়ক  ��ই �:ণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত�য় গ� তর তর 
কনের সেরা অভিনয় করেছিলর ওনের সেরা অভিনয় করেছিল<। ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�র দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি� তটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা পনের সেরা অভিনয় করেছিলব( 
উত্তম দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি�ই 4রনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��র ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললতনায়ক  �� 
ঘোষাল�r�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিতখনের সেরা অভিনয় করেছিলয়নের সেরা অভিনয় করেছিল�নায়ক  ��। প্রথম পনের সেরা অভিনয় করেছিলব( তনায়ক  ��নের সেরা অভিনয় করেছিলজীবনের সেরা অভিনয় র 
স্ত্রী, বাচ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের�,  ব�চ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের মুখোশ পরে থাকা শয়তা�নের সেরা অভিনয় করেছিলদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভির ঘোষাল�r��নের সেরা অভিনয় করেছিল7 ঘোষাল�r�বর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন/� তনায়ক  ��নের সেরা অভিনয় করেছিলয় 
ঘোষাল�r�মনের সেরা অভিনয় করেছিল� থ�নের সেরা অভিনয় করেছিলকনায়ক  ��। ব�জীবনের সেরা অভিনয় �র ঘোষাল�r�থনের সেরা অভিনয় করেছিলক আনায়ক  ��� 
ম�� এক� এক�ই খ�নায়ক  ��। 
ঘোষাল�r��নের সেরা অভিনয় করেছিললনের সেরা অভিনয় করেছিলমনের সেরা অভিনয় করেছিলয়নের সেরা অভিনয় করেছিলদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিরও ��গ ঘোষাল�r�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনায়ক  �� নায়ক  ���। 
আব�র তA��য় পনের সেরা অভিনয় করেছিলব( ত�তনায়ক  �� 
�দ্রনের সেরা অভিনয় করেছিলল�নের সেরা অভিনয় করেছিলকর ম�নের সেরা অভিনয় করেছিলখ�র্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন পনের সেরা অভিনয় করেছিলর থ�ক� 
র্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেনয়��নায়ক  ��। ব�ইনের সেরা অভিনয় করেছিলর �ম�জীবনের সেরা অভিনয় নের সেরা অভিনয় করেছিল�ব�



র�জীবনের সেরা অভিনয় নায়ক  ���ত�তবদীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি। ত��নের সেরা অভিনয় করেছিলর নায়ক  ���র� প�8�রক�র�। উৎপল দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনের সেরা অভিনয় করেছিলত্তর কথ� ম�থ�য় 
ঘোষাল�r�রনের সেরা অভিনয় করেছিলখই বলত�, ব�Dল� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�য় এটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা�ই �ব(নের সেরা অভিনয় করেছিলEষ্ঠ ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  �� 8তরত।

আ�নের সেরা অভিনয় করেছিলল,  মহা �নায়ক  ���য়ক হা নের সেরা অভিনয় করেছিল� ঘোষাল�r�গনের সেরা অভিনয় করেছিলল শু4� ঘোষাল�r�র�ম�ত#ক নায়ক  ���য়ক হা নের সেরা অভিনয় করেছিলল হা য় নায়ক  ���, 
অলর�উন্ডার হতে হয়। আর উত্তম ছিলেন তাই। তাই নায়কের পাশাপাশি খলনায়ক�র হা নের সেরা অভিনয় করেছিল� হা য়। আর উত্তম ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  �� ��ই। ��ই নায়ক  ���য়নের সেরা অভিনয় করেছিলকর প�র্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন�প�তর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন 
খলনায়ক  ���য়নের সেরা অভিনয় করেছিলকর �3 তমক�নের সেরা অভিনয় করেছিল�ও ত�তনায়ক  �� স্মরণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত�য় হা নের সেরা অভিনয় করেছিলয় আনের সেরা অভিনয় করেছিল�নায়ক  ��। আনের সেরা অভিনয় করেছিলল� আম�র আনের সেরা অভিনয় করেছিলল� 
এবD �ন্ন্যাসী রাজার একটা পর্যায় পর্যন্ত উত্তমের চরিত্র কিন্তু কিছুটা নেগেটিভই ছিল। স্ত্রী সিনেমাতে ঠিক ভিলেন না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু একজন খুনি।��in-top:0in;
	mso-para-mar/��� র�জীবনের সেরা অভিনয় �র একটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা� পয(�য় পয(ন্ত উত্তনের সেরা অভিনয় করেছিলমর 8তরত তকন্তু তক��টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা� 
ঘোষাল�r�নায়ক  ��নের সেরা অভিনয় করেছিলগতটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা�ই ত�ল। স্ত্রী, বাচ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের� ত�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��ম�নের সেরা অভিনয় করেছিল� ত<ক ত�নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  �� নায়ক  ��� হা নের সেরা অভিনয় করেছিললও ঘোষাল�r�র্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেনষাল�r��0�� পয(ন্ত ত�তনায়ক  �� 
তকন্তু একজীবনের সেরা অভিনয় নায়ক  �� খ�তনায়ক  ��।



ত<ক ঘোষাল�r�যমনায়ক  �� ল�ল প�থনের সেরা অভিনয় করেছিলর ত�তনায়ক  �� একজীবনের সেরা অভিনয় নায়ক  �� <�ন্ডার হতে হয়। আর উত্তম ছিলেন তাই। তাই নায়কের পাশাপাশি খলনায়ক� ম�থ�র খ�তনায়ক  ��। প3তণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত(ম� র�নের সেরা অভিনয় করেছিল� 
5নের সেরা অভিনয় করেছিল�প�র ত�তLনের সেরা অভিনয় করেছিল� স্ত্রী, বাচ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের�র প্র�ক্তনায়ক  �� ঘোষাল�r�প্রতমকনের সেরা অভিনয় করেছিলক তনায়ক  ��নের সেরা অভিনয় করেছিলয় ঘোষাল�r�ব7�নের সেরা অভিনয় করেছিল� তগনের সেরা অভিনয় করেছিলয় খ�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��র �ক 
কনের সেরা অভিনয় করেছিলষাল�r��0��নায়ক  ��। একতটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা অDনের সেরা অভিনয় করেছিলর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিনীত সেরা সিনেমার নাম বাঘ বন্দী খেলা। আর সেই সিনেমায় উত্তম হিরো ছিলেন না, ছিলেন ���র স্ত্রী, বাচ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের� এবD স্ত্রী, বাচ্চাদের ছেড়ে বেশ্যা নিয়ে মেতে থাকেন। বাজার থেকে আনা মাছ একা একাই খান। ছেলেমেয়েদেরও ভাগ দেন না। আবার দ্বিতীয় পর্বে তিনি ভদ্রলোকের�র ঘোষাল�r�প্রতমক আগ্রা দুর্গ থেকে তাজমহল দেখছেন, আর পেছনে ওঁত পেতে আছেন খুনি উত্তম। ওফ, অসাধারণ। কে বলবে ইনি সেই হারানো সুরের নায়ক!�������������������Ɉ�����ȱ�㐒祖��Ā�ŀĀ���ĀȀᄀ�ⴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯湉敤䍸湯慴湩牥��+� দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভি�গ( ঘোষাল�r�থনের সেরা অভিনয় করেছিলক 
��জীবনের সেরা অভিনয় মহা ল ঘোষাল�r�দীর মতো রোমান্টিক বা অগ্নীশ্বরের মতো আদর্শবাদী সিনেমা নয়, উত্তম অভিখনের সেরা অভিনয় করেছিল�নায়ক  ��,  আর ঘোষাল�r�প�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  �� ও�� ঘোষাল�r�পনের সেরা অভিনয় করেছিল� আনের সেরা অভিনয় করেছিল�নায়ক  �� খ�তনায়ক  �� উত্তম। ও5, 
অ��4�রণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত। ঘোষাল�r�ক বলনের সেরা অভিনয় করেছিলব ইতনায়ক  �� ঘোষাল�r��ই হা �র�নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ��� ��নের সেরা অভিনয় করেছিলরর নায়ক  ���য়ক!
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https://www.youtube.com/watch?v=-YqGHZBvjBI
https://www.youtube.com/watch?v=-YqGHZBvjBI


 বে�ঙ্গল টাইমস 
  �ইমস 

  শারদ সংকলন  ���H���রদ স�কলন  
আগে�র �ছগেরর মগে�� এই �ছরও। 
শারদ সংকলন  ���H���রদ অর্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট�� নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশনগে� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!র হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে" 
বে�ঙ্গল টাইমস 
  �ইমস। প্রক�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশশারদ সংকলন  ���H��� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে� 
মহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�ল��র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদন।  

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশকছ$ আমনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ%� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� থাকছে। তবে, পাঠকদের জ�কগেছ। 
�গে�,  পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠকগেদর !ন�ও দর!� 
বেখা থাকছে। তবে, পাঠ�ল�। চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�ইগেল আপাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপন�র�ও বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� 
পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। 

কনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ���,  �ল,  অণ$ �ল,  নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম�, 
ভ্রমণ, বেখা থাকছে। তবে, পাঠল� স�ক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন। ���ll�ERVICES/��À���ন্ত বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে� 
পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। 

ই-ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন। ��ই দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� 

ক�ম� ন�। নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম�, বেখা থাকছে। তবে, পাঠল� �� ভ্রমণ 

স�ক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন। ���ll�ERVICES/��À���ন্ত বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comষ্টা করুন ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে। ������è�����X�com.sun.star.container.XNam� করুন ৫০০ 

শারদ সংকলন  ���H��গে7র মগে8� বেশারদ সংকলন  ���H��ষ করগে�। 

�গেলর বে:গে; ৮০০ বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�!�র 

শারদ সংকলন  ���H��7 চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comলগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গের। 

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গেন�র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠক�ন�= 

bengaltimes.in@gmail.com 

প্রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�ম�গেস  দ$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   ই ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন

 বে�ঙ্গল টাইমস 
  �ইমগেসর পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠকগেদর !ন� 

স$খা থাকছে। তবে, পাঠ�র। এ��র বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক প্রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ� ম�গেস 

দ$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   কগের ই ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশশারদ সংকলন  ���H��� 

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে�। বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comষ্টা করুন ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে। ������è�����X�com.sun.star.container.XNam� থাকছে। তবে, পাঠকদের জ�কগে� ম�গেসর ১ ও 

১৬ ��নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশরগেখা থাকছে। তবে, পাঠ �� প্রক�শারদ সংকলন  ���H�� কর�র। 

স���ঠনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশনক স2ম��দ্ধ��র !ন� 

প্রথাকছে। তবে, পাঠকদের জম নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদগেক হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�� দ$-একনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদন বেদনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর 

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে�। 
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!�ন$��নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক ইগে" আগেছ ম�গেস চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   ই ম����নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক�শারদ সংকলন  ���H�� কর�র। 
র�!ন2নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�, স�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা��, বেখা থাকছে। তবে, পাঠল�, নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম�, ভ্রমণ, স্মৃতিচারণ, ধারাবাহিক লেখা সহ নানা আকর্ষণীয় বিভাগ থাকবে। 
�曀ற鯍㽁洂쩨⦔뇀볅樸寢冷䭷ٵ�蹸睑든甑紆⹁塗靘Ř�쪊ꯃ��ł�㐒祖�䈁�ĀPনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�রণ, 8�র���নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাক বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� সহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা 
ন�ন� আকষ�ণ2� নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�ভাগ থাকবে। 
�曀ற鯍㽁洂쩨⦔뇀볅樸寢冷䭷ٵ�蹸睑든甑紆⹁塗靘Ř�쪊ꯃ��ł�㐒祖�䈁�Ā�ŀĀ���ĀȀऀ�㈀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯⽩楤污杯⽳䙘汩整䝲潲灵慍慮敧r�∀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡甯潮堯湉整晲捡e�᠀ఀ灡数摮楆瑬牥片畯p�ఀ潶摩��猌牴湩g�ሀఀ䝳潲灵楔汴e�☀ఀ嵛潣⽭畳⽮�� থাকছে। তবে, পাঠকদের জ�কগে�। 

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠকর�ও চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com�ইগেল বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। অভ্র �� ���ল� ও��গেR� কগেS�! 
কগের পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গেল স$নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ�8� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা�। যাঁরা একান্তই বাংলা কম্পোজ করতে পারেন না, তাঁরা রোমান হরফেও লিখতে পারেন। দয়া করে পিডি�Uর� এক�ন্তই ���ল� কগেS�! করগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন 
ন�, ��Uর� বের�ম�ন হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহারগেVও নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশলখা থাকছে। তবে, পাঠগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গেরন। দ�� কগের নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশপাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশRএV পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে�ন 
ন�। দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� ন�, বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comষ্টা করুন ৫০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে। ������è�����X�com.sun.star.container.XNam� করুন ৫০০ শারদ সংকলন  ���H��গে7র মগে8� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গে�।

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� ছ�পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�-ন� ছ�পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�র বে:গে; সS�দকমণ্ডল2র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসদ্ধ�ন্তই চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�comX ড়ান্ত। কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচিত লেখা এক-দু মাস দেরীতেও ছাপ�ন্ত। নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশকছ$ 
বে:গে; নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশন���নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। �। �����������Ð�����G�com� বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� এক-দ$ ম�স বেদর2গে�ও ছ�পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ� হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�গের। বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� 
পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠগে� বেV�গেন �নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশZর করগে�ন ন�। 

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ� পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ�ঠ�গেন�র  নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠক�ন�=   bengaltimes.in@gmail.com
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 আর কলক�তায় ফিরতে�য় ফিরতেই চাননি!�রতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতেই চাননি! �偊����P�������নফিরতেই চাননি!ন! 
র�হুল ফিরতেই চাননি!�শ্বাস���0�স
�ফিরতেই চাননি!লউড অফিরতেই চাননি!�যান মোটেই �ন মোটেই ভাল হয়নি��তেই চাননি! �偊����ই ��ল 
হয়ফিরতেই চাননি!ন �হ�ন�য়তেই চাননি! �偊���কর। মোটেই ভাল হয়নিকন হয়ফিরতেই চাননি!ন, 
তায় ফিরতে� ফিরতেই চাননি!নতেই চাননি! �偊���য় ন�ন� � �খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ � চাননি! �偊����P�������ল" আতেই চাননি! �偊���#। 
মোটেই ভাল হয়নিকউ �তেই চাননি! �偊���লন,  র�জক�প"র �� মোটেই ভাল হয়নিকউ 
মোটেই ভাল হয়নিকউ চাননি! �偊����P�������নফিরতেই চাননি!ন উত্তর �তেই চাননি! �偊���'তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে স�ল 
মোটেই ভাল হয়নিহ�ন। তায় ফিরতে�ই ন�ন�রক� 
অসহতেই চাননি! �偊���যান মোটেই �ফিরতেই চাননি!(তায় ফিরতে� কতেই চাননি! �偊���রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন। 

আ��র মোটেই ভাল হয়নিকউ মোটেই ভাল হয়নিকউ �তেই চাননি! �偊���লন,  �" ল 
মোটেই ভাল হয়নিল�তেই চাননি! �偊���কতেই চাননি! �偊���)র খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফপ্পতেই চাননি! �偊���র পতেই চাননি! �偊���+ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন 
�হ�ন�য়ক। তায় ফিরতে�র�ই �" ল পতেই চাননি! �偊���, 
চাননি! �偊����P�������ফিরতেই চাননি!লতায় ফিরতে কতেই চাননি! �偊���রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন। তায় ফিরতে�#�+�, 
অফিরতেই চাননি!�নয় করতেই চাননি! �偊���লও ফিরতেই চাননি!নতেই চাননি! �偊���জর ��ক� 
ঢালা উচিত হয়নি। বলিউড সম্পর্কে কোনও ধারনাই নেই, ছবির প্রচার থেকে ডিস্ট্রিবিউশন, সবই অজানা লোকেদের উপর নির্ভর করতে হবে।�ল� উফিরতেই চাননি!চাননি! �偊����P������তায় ফিরতে হয়ফিরতেই চাননি!ন। �ফিরতেই চাননি!লউড 
সম্পতেই চাননি! �偊���ক0 মোটেই ভাল হয়নিক�নও ধারনাই নেই, ছবির প্রচার থেকে ডিস্ট্রিবিউশন, সবই অজানা লোকেদের উপর নির্ভর করতে হবে। এই অবস্থায় এত টাকা জলের মতো ঢালা ঠিক হয়নি। � �lt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
�রন�ই মোটেই ভাল হয়নিনই, 
#ফিরতেই চাননি!�র প্রচাননি! �偊����P�������র মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���ক ফিরতেই চাননি!ডফিরতেই চাননি!3ফিরতেই চাননি!�উশন, 
স�ই অজ�ন� মোটেই ভাল হয়নিল�তেই চাননি! �偊���কতেই চাননি! �偊���)র উপর 
ফিরতেই চাননি!ন�0র করতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে হতেই চাননি! �偊����। এই অ�স্থায় এত টাকা জলের মতো ঢালা ঠিক হয়নি। � �lt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
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এতায় ফিরতে ��ক� জতেই চাননি! �偊���লর �তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে� ঢালা উচিত হয়নি। বলিউড সম্পর্কে কোনও ধারনাই নেই, ছবির প্রচার থেকে ডিস্ট্রিবিউশন, সবই অজানা লোকেদের উপর নির্ভর করতে হবে।�ল� ফিরতেই চাননি!7ক 
হয়ফিরতেই চাননি!ন। 

ফিরতেই চাননি!কন্তু স�তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতের )শতেই চাননি! �偊���কর ��ঝামাঝি এসে সেই বম্বেতে���ফিরতেই চাননি!ঝামাঝি এসে সেই বম্বেতে 
এতেই চাননি! �偊���স মোটেই ভাল হয়নিসই �তেই চাননি! �偊���'তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতেই ফিরতেই চাননি!)তেই চাননি! �偊���নর পর 
ফিরতেই চাননি!)ন পতেই চাননি! �偊���+ মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���কতেই চাননি! �偊���#ন। কলক�তায় ফিরতে�য় 
ফিরতেই চাননি!�তেই চাননি! �偊���র মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে চাননি! �偊����P�������নফিরতেই চাননি!ন। এ�ন�� মোটেই ভাল হয়নিকন 
হতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#ল ?  মোটেই ভাল হয়নিশ�ন� যান মোটেই �য়,  শুফিরতেই চাননি!�< 
চাননি! �偊����P������ল�চাননি! �偊����P�������ল=ন মোটেই ভাল হয়নি>�তেই চাননি! �偊���র এতেই চাননি! �偊���স এক)ল 
মোটেই ভাল হয়নিল�ক উত্ত� ক" ��রতেই চাননি! �偊���ক শ�ফিরতেই চাননি!সতেই চাননি! �偊���য় 
ফিরতেই চাননি!(তেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন। তায় ফিরতে�?তেই চাননি! �偊���ক ন�ফিরতেই চাননি!ক প্র�তেই চাননি! �偊���@ 
মোটেই ভাল হয়নি�তেই চাননি! �偊���র মোটেই ভাল হয়নি�ল�রও হু�ফিরতেই চাননি!ক মোটেই ভাল হয়নি)ওয়� 
হতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#ল। স� শুফিরতেই চাননি!�< ��ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেল কতেই চাননি! �偊���র 
�তেই চাননি! �偊���' চাননি! �偊����P������তেই চাননি! �偊���ল ফিরতেই চাননি!(তেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন �হ�ন�য়ক। 

অতেই চাননি! �偊���নতেই চাননি! �偊���ক জ�নতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতেন,  শর=র খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ�র�প। 
সরক�ফিরতেই চাননি!র��তেই চাননি! �偊���� মোটেই ভাল হয়নিস��ই �ল� 
হতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#ল। ফিরতেই চাননি!কন্তু আসতেই চাননি! �偊���ল, কলক�তায় ফিরতে�য় 
ফিরতেই চাননি!�রতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে �রস� প�ফিরতেই চাননি!Aতেই চাননি! �偊���লন ন� উত্ত� 
ক" ��র। যান মোটেই ফিরতেই চাননি!) মোটেই ভাল হয়নিসই )ল আ��র হ�ন� 
মোটেই ভাল হয়নি)য়। যান মোটেই ফিরতেই চাননি!) মোটেই ভাল হয়নিক�নও অঘ�ন ঘফিরতেই চাননি!�তেই চাননি! �偊���য় 
মোটেই ভাল হয়নি�তেই চাননি! �偊���ল।ফিরতেই চাননি!কন্তু ক�র� উত্ত� ক" ��রতেই চাননি! �偊���ক 
শ�ফিরতেই চাননি!সতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন? মোটেই ভাল হয়নিকনই ��



শ�ফিরতেই চাননি!সতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন?  মোটেই ভাল হয়নিশ�ন� যান মোটেই �য়, 
নকশ�লতেই চাননি! �偊���)র একফিরতেই চাননি!� মোটেই ভাল হয়নি(�ষ্ঠী নাকি এর সঙ্গে যুক্ত। �le"����㘹㐠��r= ন�ফিরতেই চাননি!ক 
এর সতেই চাননি! �偊���D যান মোটেই "ক। 

এর সতেই চাননি! �偊���D র�জন=ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেও ফিরতেই চাননি!ক#"�� 
জফিরতেই চাননি!+তেই চাননি! �偊���য় আতেই চাননি! �偊���#। উত্ত� ক" ��র খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ"� 
মোটেই ভাল হয়নি��তেই চাননি! �偊���র উতেই চাননি! �偊���7 �য়)�তেই চাননি! �偊���ন হ�?�তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে 
মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতেন। আতেই চাননি! �偊���ল� মোটেই ভাল হয়নি����র আতেই চাননি! �偊���(ই 
আ��র ফিরতেই চাননি!�তেই চাননি! �偊���রও আসতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতেন। মোটেই ভাল হয়নিক�নও 
একফিরতেই চাননি!)ন ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন ন�ফিরতেই চাননি!ক একফিরতেই চাননি!� 
এনক�উন্টার দেখে ফেলেন। অনেকে বলেন, পুলিশ গুলি করে মেরেছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক সরোজ দত্তকে। তারপর তাঁর দেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিজের চোখের সামনে এই দৃশ্য �র মোটেই ভাল হয়নি)তেই চাননি! �偊���খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ মোটেই ভাল হয়নি�তেই চাননি! �偊���লন। 
অতেই চাননি! �偊���নতেই চাননি! �偊���ক �তেই চাননি! �偊���লন,  প"ফিরতেই চাননি!লশ গুফিরতেই চাননি!ল কতেই চাননি! �偊���র 
মোটেই ভাল হয়নি�তেই চাননি! �偊���রফিরতেই চাননি!#ল ফিরতেই চাননি!�ফিরতেই চাননি!শষ্ট স�<��ফিরতেই চাননি!)ক সতেই চাননি! �偊���র�জ 
)ত্ততেই চাননি! �偊���ক। তায় ফিরতে�রপর তায় ফিরতে�?র মোটেই ভাল হয়নি)হ আর 
খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ" ?তেই চাননি! �偊���জ প�ওয়� যান মোটেই �য়ফিরতেই চাননি!ন। ফিরতেই চাননি!নতেই চাননি! �偊���জর 
মোটেই ভাল হয়নিচাননি! �偊����P�������তেই চাননি! �偊���খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফর স��তেই চাননি! �偊���ন এই )Iশ  মোটেই ভাল হয়নি)খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফতেই চাননি! �偊���লও 
ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন ক�উতেই চাননি! �偊���ক ফিরতেই চাননি!ক#" �লতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে

প�তেই চাননি! �偊���রনফিরতেই চাননি!ন। প"ফিরতেই চাননি!লতেই চাননি! �偊���শর পক্ষ মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���কও 
ন�ফিরতেই চাননি!ক উত্ত� ক" ��রতেই চাননি! �偊���ক �ল� 
হতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#ল, যান মোটেই � মোটেই ভাল হয়নি)খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফতেই চাননি! �偊���লন, তায় ফিরতে� ক�উতেই চাননি! �偊���ক 
�লতেই চাননি! �偊����ন ন�।

নকশ�লতেই চাননি! �偊���)র একফিরতেই চাননি!� মোটেই ভাল হয়নি(�ষ্ঠী নাকি এর সঙ্গে যুক্ত। �le"����㘹㐠��r= 
মোটেই ভাল হয়নিচাননি! �偊����P������তেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#ল,  উত্ত� ক" ��র মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই ন 
প্রক�তেই চাননি! �偊���শ  তায় ফিরতে� �তেই চাননি! �偊���লন। সতেই চাননি! �偊���র�জ )ত্তর 
খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ"তেই চাননি! �偊���নর ঘ�ন� ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন �লতেই চাননি! �偊���ল ��ন"তেই চাননি! �偊���Kর 
ক�তেই চাননি! �偊���# ফিরতেই চাননি!�শ্বাস���0�সতেই চাননি! �偊���যান মোটেই �(  হতেই চাননি! �偊����। প"ফিরতেই চাননি!লশ মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই  
এ��তেই চাননি! �偊���� খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ"ন কতেই চাননি! �偊���র ল�স গু� করতেই চাননি! �偊���#, 
মোটেই ভাল হয়নিস�� স��তেই চাননি! �偊���ন আসতেই চাননি! �偊����। হয়তায় ফিরতে তায় ফিরতে�ই 
তায় ফিরতে�?র উপর চাননি! �偊����P�������প তৈরি করা হয়েছিল।  �height="2995";posx="0�e" Pǘ�orބࠔ������ꆰь푰ཡ倁㣆��豨ނ��ꊐь품ཡZ���ࣔބ��ꆰь풠ཡ餀ି��ೄނ��ꊐь풸ཡĬ���㲌ބ��ꆰь퓐ཡ䨀ⲃ��ഴނ��ꊐь퓨ཡ����㱜ބ��ꆰь픀ཡ萀꼈��ނ��ꆰь픘ཡ锁쥜��జނ��ꊐь픰ཡބ������ꆰь핈ཡጁᯉ��姴ལ��ꆰь할ཡ騁恖��㰬ބ��ꆰь핸ཡ܀鯼��妄ལ��ꆰь햐তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!র কর� 
হতেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#ল।  



মোটেই ভাল হয়নিসই ক�রতেই চাননি! �偊���@ই ফিরতেই চাননি!ক �তেই চাননি! �偊���' প�ফিরতেই চাননি!লতেই চাননি! �偊���য় 
ফিরতেই চাননি!(তেই চাননি! �偊���য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন �হ�ন�য়ক?  হতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতেও 
প�তেই চাননি! �偊���র। �ন"  ও সহ অফিরতেই চাননি!�তেই চাননি! �偊���নতায় ফিরতে� 
ফিরতেই চাননি!�শ্বাস���0ফিরতেই চাননি!জতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতের ক,�য়,  উত্ত�)� আর 
কলক�তায় ফিরতে�য় ফিরতেই চাননি!�রতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে �রস� 
প�ফিরতেই চাননি!Aতেই চাননি! �偊���লন ন�। ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন ফিরতেই চাননি!7ক 
কতেই চাননি! �偊���রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন,  �তেই চাননি! �偊���' মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���কই ��<ল� 
#ফিরতেই চাননি!� করতেই চাননি! �偊����ন। আ��তেই চাননি! �偊���ক 
�তেই চাননি! �偊���লওফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন,  চাননি! �偊����P������ল ফিরতেই চাননি!�শু,  তায় ফিরতে" ই আর 
আফিরতেই চাননি!� এখ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ�ন মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���কই ��<ল� #ফিরতেই চাননি!� 
কফিরতেই চাননি!র। এখ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ�তেই চাননি! �偊���নই শুফিরতেই চাননি!�< হতেই চাননি! �偊����। মোটেই ভাল হয়নি(��� 
ইউফিরতেই চাননি!ন� এখ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ�ন মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���কই ক�জ 
করতেই চাননি! �偊����। 

ফিরতেই চাননি!কন্তু এ��তেই চাননি! �偊���� মোটেই ভাল হয়নি(��� ইউফিরতেই চাননি!ন�তেই চাননি! �偊���ক �তেই চাননি! �偊���' 
মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! �偊���ক ক�জ কর�তেই চাননি! �偊���ন� �"শফিরতেই চাননি!কল ফিরতেই চাননি!#ল। 
এক��-)"তেই চাননি! �偊����� #ফিরতেই চাননি!�র মোটেই ভাল হয়নিক্ষতেই চাননি! �偊���O হয়তায় ফিরতে 
হতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে প�রতায় ফিরতে। ফিরতেই চাননি!কন্তু ফিরতেই চাননি!)তেই চাননি! �偊���নর পর ফিরতেই চাননি!)ন 
মোটেই ভাল হয়নি(��� ইউফিরতেই চাননি!ন� শুধারনাই নেই, ছবির প্রচার থেকে ডিস্ট্রিবিউশন, সবই অজানা লোকেদের উপর নির্ভর করতে হবে। এই অবস্থায় এত টাকা জলের মতো ঢালা ঠিক হয়নি। � �lt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
" ��O তায় ফিরতে�?র জন  
�তেই চাননি! �偊���'তেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে পতেই চাননি! �偊���+ ,�কতেই চাননি! �偊����,  এ�� ��ল 
মোটেই ভাল হয়নি)খ্যা চালু আছে। কেউ বলেন, রাজকাপুর বা কেউ কেউ চাননি উত্তর বম্বেতে সফ�য় ন�,  �"ঝামাঝি এসে সেই বম্বেতেতেই চাননি! �偊���তায় ফিরতে মোটেই ভাল হয়নিপতেই চাননি! �偊���রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! �偊���লন 
স্বয়< উত্ত� ক" ��রও। তায় ফিরতে�ই আ��র 
কলক�তায় ফিরতে�য় ফিরতেই চাননি!�তেই চাননি! �偊���র আতেই চাননি! �偊���সন। 
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 শুধ�ই উত্তম? বাকিদের কথা ভুল�কিদের কথা ভুলে যা�দের কথা ভুলে যাবেন?�র �থা ভুলে যাবেন?    �ar���� ভ� দের কথা ভুলে যাবেন?� যাবেন?    �ar����h�����'�private�দের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন? 
সর� কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাস�e�স
বাকিদের কথা ভুল�ঙাল�কিদের কথা ভুলে যা� ন� বাকিদের কথা ভুল�দের কথা ভুলে যাবেন?�ই কিদের কথা ভুলে যা�ছ� কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলষয়দের কথা ভুলে যাবেন?� 
ভ��দের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?স ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�দের কথা ভুলে যাবেন?�। ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসই সম্পদের কথা ভুলে যাবেন?�" 
যাবেন?    �ar����h�����'�private�কিদের কথা ভুলে যা#,  পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের � যাবেন?    �ar����h�����'�private�কিদের কথা ভুলে যা# ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক��নওকিদের কথা ভুলে যা�ছ�ই 
বাকিদের কথা ভুল��দের কথা ভুলে যাবেন?( চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ග�য় ন�। এবাকিদের কথা ভুল+ (�দের কথা ভুলে যাবেন?� বাকিদের কথা ভুলড় 
�রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    �ar����h�����'�private বাকিদের কথা ভুল�কিদের কথা ভুলে যা�দের কথা ভুলে যাবেন?�র �. 
অবাকিদের কথা ভুল�.��য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ�ট �রদের কথা ভুলে যাবেন?( পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�দের কথা ভুলে যাবেন?র।  
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    �ar����h�����'�privateমন ধর� যাবেন?    �ar����h�����'�private�� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন(�জী। গড়পড়তা বাঙালি .। 
-ড়পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিড়(� বাকিদের কথা ভুল�ঙাল�কিদের কথা ভুলে যা� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন(�কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি  সম্পদের কথা ভুলে যাবেন?�" 
�(ট� ��  পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কথা ভুলে যাবেন?ড়দের কথা ভুলে যাবেন?ছ, �(ট� ��  ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকজী। গড়পড়তা বাঙালি দের কথা ভুলে যাবেন?নদের কথা ভুলে যাবেন?ছ, 
(� �থা ভুলে যাবেন?    �ar���� শুনদের কথা ভুলে যাবেন?�ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকবাকিদের কথা ভুল��� যাবেন?    �ar����h�����'�private�য়। 
অথা ভুলে যাবেন?    �ar���চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ග,  �থা ভুলে যাবেন?    �ar����য় �থা ভুলে যাবেন?    �ar����য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন(�কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি দের কথা ভুলে যাবেন?� 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন আদের কথা ভুলে যাবেন?ন,  আর -�ন্ধী-নেহরুসহ সবাইকে অহেতুক ছোট করে।�le-�ՔŐ�⽠Ք����বাঙালি না বুঝেই কিছু বিষয়কে ভালবেসে ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চা.-ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকনহরুসহ 
সবাকিদের কথা ভুল�ইদের কথা ভুলে যাবেন?� অদের কথা ভুলে যাবেন?হ(� � ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ�ট �দের কথা ভুলে যাবেন?র।
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক(মনই এ� উ��হরণ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�ওয়� 
যাবেন?    �ar����h�����'�private�য়। উত্তম �� ম�র। বাকিদের কথা ভুল�ঙাল�কিদের কথা ভুলে যা� (�8দের কথা ভুলে যাবেন?� 
বাকিদের কথা ভুলড় �রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় (�8র সমস�মকিদের কথা ভুলে যায়� 
চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ග�কিদের কথা ভুলে যা9ত্র জী। গড়পড়তা বাঙালি -ৎদের কথা ভুলে যাবেন?� অদের কথা ভুলে যাবেন?হ(� � ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ�ট 
�দের কথা ভুলে যাবেন?র বাকিদের কথা ভুল� উদের কথা ভুলে যাবেন?পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিক্ষা করে। পুরানো মানুষদের অনেককেই বলতে শুনি, উত্তম কুমার নেই, কার সিনেমা�dt";viewaspect="1"�ority��Ɛ�����¾�The Insert � �দের কথা ভুলে যাবেন?র। পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�র�দের কথা ভুলে যাবেন?ন� 
ম�ন�ষদের কথা ভুলে যাবেন?�র অদের কথা ভুলে যাবেন?ন�দের কথা ভুলে যাবেন?�ই বাকিদের কথা ভুল�দের কথা ভুলে যাবেন?( শুকিদের কথা ভুলে যান, 
উত্তম �� ম�র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকনই, ��র কিদের কথা ভুলে যাসদের কথা ভুলে যাবেন?নম�

ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�খবাকিদের কথা ভুল?  মদের কথা ভুলে যাবেন?ন হয়,  উত্তম �� ম�র 
এ��ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    �ar����h�����'�privateন চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ග�কিদের কথা ভুলে যা9ত্র জী। গড়পড়তা বাঙালি -ৎদের কথা ভুলে যাবেন?� 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    �ar����h�����'�privateদের কথা ভুলে যাবেন?(ন। ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    �ar����h�����'�privateন বাকিদের কথা ভুল�কিদের কথা ভুলে যা�দের কথা ভুলে যাবেন?�র 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক��নও ভ> কিদের কথা ভুলে যাম��ই কিদের কথা ভুলে যাছ� ন�। 

উত্তম �� ম�রদের কথা ভুলে যাবেন?� এ(ট� �� ও ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ�ট 
�রকিদের কথা ভুলে যাছ ন�। কিদের কথা ভুলে যা�ন্তু (�8র 
সমস�মকিদের কথা ভুলে যায়�দের কথা ভুলে যাবেন?�র এ�বাকিদের কথা ভুল�র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�খ�ন। 
উত্তম �� ম�র ��দের কথা ভুলে যাবেন?�র পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�দের কথা ভুলে যাবেন?@ 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকপাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কথা ভুলে যাবেন?য়দের কথা ভুলে যাবেন?ছন,  ভ�� �দের কথা ভুলে যাবেন?র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�খ�ন। প্রথা ভুলে যাবেন?    �ar���দের কথা ভুলে যাবেন?মই আস� যাবেন?    �ar����h�����'�private�� 
ন�কিদের কথা ভুলে যায়��দের কথা ভুলে যাবেন?�র প্রসদের কথা ভুলে যাবেন?B। স�কিদের কথা ভুলে যাচায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ගত্র� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক(� 
কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন?�নই। বাকিদের কথা ভুল�কিদের কথা ভুলে যা�র� ��র� ?  স�কিদের কথা ভুলে যাপ্রয়� 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�বাকিদের কথা ভুল.,  স�কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলত্র. চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
	mso-style��Š�ගদের কথা ভুলে যাবেন?C�পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ধD�য়,  ম�ধবাকিদের কথা ভুল. 
ম�দের কথা ভুলে যাবেন?খ�পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকি�ধD�য়, অপাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিণ"� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসন, 



অঞ্জন� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভFকিদের কথা ভুলে যাম�,  অরুন্ধী-নেহরুসহ সবাইকে অহেতুক ছোট করে।�le-�ՔŐ�⽠Ք����বাঙালি না বুঝেই কিছু বিষয়কে ভালবেসে ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক্তি কোনওকিছুই বুঝতে চা(. ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�বাকিদের কথা ভুল., 
স�কিদের কথা ভুলে যামত্র� ম�খ�কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি "।
বাকিদের কথা ভুলয়স্ক চায় না। এবং তাকে বড় করতে গিযে বাকিদের কী অবলীলায় ছোট করতে পারে।  � �-size:0;
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ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন, 
এ�বাকিদের কথা ভুল�র ভ�বাকিদের কথা ভুল�ন। জী। গড়পড়তা বাঙালি �স�Oর বাকিদের কথা ভুল� ���� 
ঠ��� দের কথা ভুলে যাবেন?রর �থা ভুলে যাবেন?    �ar���� মদের কথা ভুলে যাবেন?ন �রুন। ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল 
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাস�e�স এ��ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    �ar����h�����'�private ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন। 
-ল্প হদের কথা ভুলে যাবেন?�ও সকিদের কথা ভুলে যা(D কিদের কথা ভুলে যানশ্চয় 
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক�দের কথা ভুলে যাবেন?খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন। রকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO�দের কথা ভুলে যাবেন?ষর �থা ভুলে যাবেন?    �ar���� মদের কথা ভুলে যাবেন?ন 
�রুন। অথা ভুলে যাবেন?    �ar���"�ৎ,  প্রদের কথা ভুলে যাবেন?(Dদের কথা ভুলে যাবেন?�ই কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র 
কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র জী। গড়পড়তা বাঙালি �য়-�য় উজ্জ্ব�। উত্তম 
�� ম�রদের কথা ভুলে যাবেন?� বাকিদের কথা ভুলড় �রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় এই 
সময়ট�দের কথা ভুলে যাবেন?� ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ�ট �রদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন ন�। 
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 বে�ঙ্গল টাইমস (সম�ইমস (সময়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�র বে�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼� এগিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�) 

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

   র�জন্যতম সেরা 
ওয়!গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄ত

   স�গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄"ত�

   বে#ল� 

   গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼ন্যতম সেরা 
ওয়�দন্যতম সেরা 
ওয়

   ভ্রমণ

  বেজল�

  বে'শাল ফিচা�ল গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄)চার�є��8�������র

আরও ন্যতম সেরা 
ওয়�ন্যতম সেরা 
ওয়� আ�ষার অন্যত�ণ!� 
গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�ভাষার অ��।

স� গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�ষার অন্যতয়ের থেকে এগিয়ে) �뿼� টাইমস (সম�টাইমস (সম�� #�র, 
গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼.ষার অন্যতণ। প্রগিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄তম0"1 য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼ত�র 
আ�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼2টাইমস (সম। ��লয়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�র ���য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼জ 
যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� ���য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�,  ত� আজয়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�ই 
�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼4 গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄ন্যতম সেরা 
ওয়ন্যতম সেরা 
ওয়। ��গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�র� ��ল যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা জানবেন, আপনি আজকেই জে� 
জ�ন্যতম সেরা 
ওয়য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�ন্যতম সেরা 
ওয়,  আ�গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄ন্যতম সেরা 
ওয় আজয়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�ই 
বেজয়ের থেকে এগিয়ে) �뿼ন্যতম সেরা 
ওয় গিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄ন্যতম সেরা 
ওয়ন্যতম সেরা 
ওয়। সময়ের থেকে এগিয়ে) �뿼�র বে�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼� 
এগিয়ে) �뿼ɴ뿨ɴဈു`�楴湯굌Ԇ����m/괴Ԇ괄�য়ের থেকে এগিয়ে) �뿼� ���0 ন্যতম সেরা 
ওয়।।

      বে)�ন্যতম সেরা 
ওয়5  ০৩৩ ৪০৬৪৫৭৯৮ / ৯৮৩১২ ২৭২০১
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