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<��@�楲整���। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�হ�ড়, 
নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বা+,  সম�দ,  অরণ�,  মরুভ/ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ম,  গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000নজ0ন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �g�ম, 
ঐগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"হ�গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000স� স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����ন,  ধম0+� স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����ন,  চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfa� ����ন। 
স�গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000মগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000লয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ন�ন� স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.text.XTextRange:@0,0:com.su�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার ভ্রমণ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�ষ�� 
বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整��� সম7দ্ধ ���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� এই স��লন। 

উত্তর�ঙ্গ,  দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000;ণ�ঙ্গ বেঙ্গ<মন ���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�,  বেঙ্গ"মগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ন 
প্রগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`��+ র�জ� ও বেঙ্গদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বা�-গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বায়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�র গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ভন 
প্র�ন্তয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ছ� Bয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� বেঙ্গদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাখ্যা �
<��@�楲整��র বেঙ্গচা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaষ্টা। নিছক তথ্যভিত্তিক ভ্রমণ নয়, সেই অনুভূতি ও নস্টালজিয়াও উঠে আসুক। �mso-style��ၽŸ�ၾ缶��Ť�㐒祖�搁�Ā�ŀĀ����। গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000নছ� 
"��গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ভগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ত্ত� ভ্রমণ ন�,  বেঙ্গসই অন�ভ/ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000" ও 
নস্টালজিয়াও উঠে আসুক। �mso-style��ၽŸ�ၾ缶��Ť�㐒祖�搁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�ⴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡愯瑷堯敔瑸慌潹瑵潃獮牴楡獮��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥楍楮畭卭穩e�ᰀఀ潣⽭畳⽮瑳牡愯瑷匯穩e�ఀఀ桳牯t�ఀఀ䍮汯s�ఀఀ桳牯t�ഀఀ䱮湩獥���朌瑥�লগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000জ��ও উয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`E আস��। 

গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�ছ� বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� আমগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000G"। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার জন�ও 
���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ছ বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� হয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ওE�র স�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`<��। অন্ত" 
পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ঞ্চাশ পাতা বরাদ্দ থাকবে পাঠকদের জন্য। আপনারাও আপনাদের বেড়ানোর অনুভূতির�� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�"� �র�দ্দ ���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার 
জন�। আপাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ন�র�ও আপাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ন�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার বেঙ্গ�ড়�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ন�র 
অন�ভ/ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"র ��� গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000লয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`খ্যা �
<��@�楲整� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`" পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রন। "য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� 
খ্যা �
<��@�楲整��� �ড় ন�, ৩০০ বেঙ্গ�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ৮০০ �য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`Mর ময়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ধ� 
হয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ল ভ�ল হ�। বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�ন ৩১ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000Oয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`সম্বয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রর 
ময়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ধ�। 

ভ্রমণ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ভগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ত্ত� �ল,  অণ� �ল,  গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000E, 
স্মৃতিচারণও পাঠাতে পারেন। ���ьle"����7গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfa�রণও পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`" পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রন। 

     বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ন�র  গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000E��ন�S   bengaltimes.in@gmail.com

     বেঙ্গT�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ন বেঙ্গ<���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`<�� �রয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`" পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রনS  ৯৮৩১২২৭২০১ 

mailto:bengaltimes.in@gmail.com
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    মিছিল�মিছিল�লের সেই ম�র সেই মুখ  �乃 @	ই ��খ  
সেই মুখ  �乃 @	�নাল�মিছিল� দাশশর্মা�শশ���
	�লের সেই ম�ট �র্ডন কে?�নাল সেই মুখ  �乃 @�?  নাল��ট� বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �ঙালির কাছে অচেনা নয়। কিন্�মিছিল�র ��লের সেই ম� 
অলের সেই ম�নাল� নালয়। মিছিল�ন্তু তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� র �থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ� উঠলের সেই ম�ই আ�র� 
বাঙালির কাছে অচেনা নয়। লের সেই ম� সেই মুখ  �乃 @%মিছিল�,  পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ������������ স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������������������)ট ��লের সেই ম*র মিছিলনালর্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt��মিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�। 
গণ��ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun/লের সেই ম�ও এট�ই সেই মুখ  �乃 @র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XIntনাল তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� র এ���ত 
পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������মিছিলর�য়। 

আ� 	�লের সেই ম�ট আ��লের সেই মদাশশর্মার ��লের সেই ম3 সেই মুখ  �乃 @নালই। মিছিল�ন্তু 
মিছিল4�, তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� লের সেই ম� ওই পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������মিছিলর�লের সেই ময় মিছিল�নাললের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। নাল নাল�, 

সেই মুখ  �乃 @�নাল�লের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। নাল নাল�। এলের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�র �ড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা �ইলের সেই ম�ই সেই মুখ  �乃 @বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun 
হয় সেই মুখ  �乃 @��ট �র� হয়। সেই মুখ  �乃 @	 মিছিল�ন্তু মিছিলনালর্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt��মিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� 
মিছিলহলের সেই ম	লের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়।  পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������মিছিলরমিছিল�তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন হলের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন ��য়মিছিলনাল। মিছিলনালর্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt��মিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� 
নালয়,  তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�লের সেই ম� �লের সেই মনাল র�খ�নাল প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �দাশশর্মা) মিছিল�মিছিল�লের সেই ম�র 
��খ মিছিলহলের সেই ম	লের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। । 
মিছিলট.মিছিল9.-র পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������দাশশর্মা��য় প্রথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গলের সেই ম� ��লের সেই ম�� ��পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������লের সেই মড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা  ��খ 
ঢাকা থাকলেও সুজেট নিজের থেকেই কালো আবরণ��� থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ��লের সেই ম�ও 	�লের সেই ম�ট মিছিলনাললের সেই ম�র সেই মুখ  �乃 @থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গলের সেই ম�ই 
��লের সেই ম�� আবাঙালির কাছে অচেনা নয়। রণ 	মিছিলরলের সেই ময় স্ব�মিছিলহ��য় উজ্জ্ব� 
আলের সেই ম��লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন আত্মপ্র��শ �লের সেই মরমিছিল��। 	��লের সেই ম�র 
�ক� �জ্জা লোক- লৌকিকতাকে তছনছ করে দিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল - এলজ্জা আমার নয়, এলজ্জা মেয়েদের নয় - এলজ্জা গোটা জাতির, গোটা সমাজের, গোটা রাজ্যের। তাহলে � সেই মুখ  �乃 @���- সেই মুখ  �乃 @�Aমিছিল��তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�লের সেই ম� তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�নাল� �লের সেই মর 
মিছিলদাশশর্মালের সেই ময় উচ্চস্বলের সেই মর বাঙালির কাছে অচেনা নয়। লের সেই ম�মিছিল�� -  এ�জ্জা লোক- লৌকিকতাকে তছনছ করে দিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল - এলজ্জা আমার নয়, এলজ্জা মেয়েদের নয় - এলজ্জা গোটা জাতির, গোটা সমাজের, গোটা রাজ্যের। তাহলে � আ��র 
নালয়, এ�জ্জা লোক- লৌকিকতাকে তছনছ করে দিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল - এলজ্জা আমার নয়, এলজ্জা মেয়েদের নয় - এলজ্জা গোটা জাতির, গোটা সমাজের, গোটা রাজ্যের। তাহলে � সেই মুখ  �乃 @�লের সেই ময়লের সেই মদাশশর্মার নালয় - এ�জ্জা লোক- লৌকিকতাকে তছনছ করে দিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল - এলজ্জা আমার নয়, এলজ্জা মেয়েদের নয় - এলজ্জা গোটা জাতির, গোটা সমাজের, গোটা রাজ্যের। তাহলে � সেই মুখ  �乃 @গ�ট� 
��মিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নর,  সেই মুখ  �乃 @গ�ট� 	��লের সেই ম�র,  সেই মুখ  �乃 @গ�ট� র�লের সেই ম�/র। 
তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�হলের সেই ম� আমিছিল� সেই মুখ  �乃 @�নাল ��খ ��মিছিল�লের সেই ময় থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ��লের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �? 
আমিছিল� মিছিল� অপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������র�ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun �লের সেই মরমিছিল�?  র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt�র� অপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������র�ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun) 
তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�র�ই সেই মুখ  �乃 @তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� আ� ��খ ��লের সেই ম��লের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। । আমিছিল� ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunমিছিলC�তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� 
বাঙালির কাছে অচেনা নয়। � আমিছিল� মিছিলনালর্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt��মিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন আ��র �জ্জা লোক- লৌকিকতাকে তছনছ করে দিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল - এলজ্জা আমার নয়, এলজ্জা মেয়েদের নয় - এলজ্জা গোটা জাতির, গোটা সমাজের, গোটা রাজ্যের। তাহলে � 
সেই মুখ  �乃 @��থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ�য়?  �জ্জা লোক- লৌকিকতাকে তছনছ করে দিয়ে উচ্চস্বরে বলেছিল - এলজ্জা আমার নয়, এলজ্জা মেয়েদের নয় - এলজ্জা গোটা জাতির, গোটা সমাজের, গোটা রাজ্যের। তাহলে � সেই মুখ  �乃 @তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunC��লের সেই মদাশশর্মার।   



সেই মুখ  �乃 @	মিছিলদাশশর্মানাল 	�লের সেই ম�লের সেই মটর প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন আ��লের সেই মদাশশর্মার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আক্রান্ত� আরও 
সেই মুখ  �乃 @বাঙালির কাছে অচেনা নয়। লের সেই মড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা  মিছিলগলের সেই ময়মিছিল��। আক্রান্ত তো অনেকেই হয়। নীরবে সবকিছু মেনে নেওয়াই যেন দস্ত�ন্ত সেই মুখ  �乃 @তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� অলের সেই মনাললের সেই ম�ই 
হয়। নাল)রলের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়।  	বাঙালির কাছে অচেনা নয়। মিছিল��� সেই মুখ  �乃 @�লের সেই মনাল সেই মুখ  �乃 @নালওয়�ই সেই মুখ  �乃 @র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XIntনাল 
দাশশর্মাস্তুর। প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �দাশশর্মা �রলের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন সেই মুখ  �乃 @গলের সেই ম� এই 	��� 
নাল�নাল�র�� তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন��� এ লের সেই মট সেই মুখ  �乃 @দাশশর্মায়। পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������মিছিল�শ বাঙালির কাছে অচেনা নয়। � 
	র��রও তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�র পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������লের সেই মশ দাশশর্মা� ড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা �য় নাল�। �ন্ত্রী, সাংসদরা তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বলা হয়, সাজানো ঘটনা। তদন্ত করতে গেলে পুলিশের কী হয়, তাও এতদিনে আমাদের অজানা নয়। সুজেট কিন্তু গুটিয়ে যায়নি। মুখ লুকিয়ে থাকেনি। প), 
	�J	দাশশর্মার� তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�র �মিছিলরত মিছিলনাললের সেই ময় প্রশ্ন সেই মুখ  �乃 @তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�লের সেই ম�। 
প্রশ�	লের সেই মনালর 	লের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। ��চ্চ স্তর সেই মুখ  �乃 @থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গলের সেই ম� বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �� হয়, 
	���লের সেই মনাল� ঘটনাল�। তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নদাশশর্মান্ত �রলের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন সেই মুখ  �乃 @গলের সেই ম� 
পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������মিছিল�লের সেই মশর �) হয়,  তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�ও এতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নমিছিলদাশশর্মালের সেই মনাল আ��লের সেই মদাশশর্মার 
অ��নাল� নালয়। 	�লের সেই ম�ট মিছিল�ন্তু গুমিছিলটলের সেই ময় র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt�য়মিছিলনাল। 
��খ ��মিছিল�লের সেই ময় থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ�লের সেই ম�মিছিলনাল। প্র��লের সেই মশ/ প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �লের সেই মদাশশর্মার 
��খ হলের সেই ময় উলের সেই মঠমিছিল��। 	�9�C ��লের সেই মখ�পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun/�লের সেই ময়র 
9�C�য়, তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� মিছিল� আ��র মিছিল�মিছিল�লের সেই ম�র সেই মুখ  �乃 @	ই ��খ। 

গণধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunমিছিলC�তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� হলের সেই ময়মিছিল�� 	�লের সেই ম�ট। র��/বাঙালির কাছে অচেনা নয়। /�পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������) 
সেই মুখ  �乃 @তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন��পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������ড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা  হলের সেই ময় উলের সেই মঠমিছিল�� পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ������������ স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������������������)লের সেই মট ��ন্ত 
গ�মিছিলড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা র �লের সেই মধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun/ এই দাশশর্মা�বাঙালির কাছে অচেনা নয়। দ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আক্রান্ত ����মিছিলন্ত� ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunC�লের সেই মণর 
ঘটনাল�য়। ��খ/�ন্ত্রী, সাংসদরা তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বলা হয়, সাজানো ঘটনা। তদন্ত করতে গেলে পুলিশের কী হয়, তাও এতদিনে আমাদের অজানা নয়। সুজেট কিন্তু গুটিয়ে যায়নি। মুখ লুকিয়ে থাকেনি। প)র '	���লের সেই মনাল� ঘটনাল�'  বাঙালির কাছে অচেনা নয়। � 
শ�	� দাশশর্মালের সেই ম�র সেই মুখ  �乃 @নালত)র খলের সেই মPলের সেই মরর 	�লের সেই মথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ 
গ্রাহকের ঝামেলার মন্তব্য আদালতে খারিজ  � - �������������������Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,�হলের সেই ম�র 3�লের সেই ম���র �ন্তবাঙালির কাছে অচেনা নয়। / আদাশশর্মা��লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন খ�মিছিলর� 

�লের সেই মর মিছিলদাশশর্মালের সেই ময় 	�লের সেই ম�লের সেই মটর �থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ�লের সেই ম�ই গুরুত্ব মিছিলদাশশর্মা�।

প্র��মিছিলনালতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন হলের সেই ময়লের সেই ম� দাশশর্মা�বাঙালির কাছে অচেনা নয়। দ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আক্রান্ত ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunC�ণ �র� হলের সেই ময়মিছিল�� 
	�লের সেই ম�টলের সেই ম�। 	�লের সেই ম�ট বাঙালির কাছে অচেনা নয়। লের সেই ম�মিছিল��, এ��নাল �মিছিলহ�� 
মিছিলনাললের সেই ম� সেই মুখ  �乃 @��নালও মিছিলদাশশর্মানাল সেই মুখ  �乃 @স্বচ্ছায় এই অপমানজনক পরিস্থিতির সন্মুখীন হয় না। ধর্ষিতা হয়েও সুজেটকে শুনতে হয়েছিল এই ধরনের মহিল�য় এই 
অপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। �����������নাল�নাল� পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������মিছিলরমিছিলUমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নর 	ন�খ)নাল হয় নাল�। 
ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunমিছিলC�তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� হলের সেই ময়ও 	�লের সেই ম�টলের সেই ম� শুনাললের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন হলের সেই ময়মিছিল�� এই 
ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunরলের সেই মনালর �মিছিলহ�� ����তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�য় অলের সেই মনাল� আলের সেই ম�নাল, 
র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt�র� র�লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নর অন্ধ��লের সেই মর সেই মুখ  �乃 @হ�লের সেই মটলের সেই ম� র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt�নাল। আ� 
	�লের সেই ম�ট আ��লের সেই মদাশশর্মার 	�লের সেই মথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ সেই মুখ  �乃 @নালই। 



মিছিল�ন্তু 	��লের সেই ম�র ��লের সেই ম� প্রশ্ন সেই মুখ  �乃 @রলের সেই মখই সেই মুখ  �乃 @গলের সেই ম�। 
র�লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নর অন্ধ��লের সেই মর সেই মুখ  �乃 @��নালও সেই মুখ  �乃 @�লের সেই ময়লের সেই ম� বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �ইলের সেই মর 
থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ��লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন হলের সেই ম� তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�লের সেই ম� ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunC�ণ �র�র অমিছিলধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun��র 
মিছিল� �লের সেই মনই র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt�য়? এ সেই মুখ  �乃 @��নাল র��/? র��লের সেই ম��হনাল 
মিছিলবাঙালির কাছে অচেনা নয়। দাশশর্মা/�	�গলের সেই মরর র��/ আ� ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunC��লের সেই মদাশশর্মার 
মিছিলবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �রণ9Y মিছিল�লের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������মিছিলরণতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন। প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নমিছিলদাশশর্মানাল এ�ট�  
এ�ট�  �লের সেই মর খ�নাল হলের সেই মচ্ছায় এই অপমানজনক পরিস্থিতির সন্মুখীন হয় না। ধর্ষিতা হয়েও সুজেটকে শুনতে হয়েছিল এই ধরনের মহিল আ�লের সেই মদাশশর্মার সেই মুখ  �乃 @র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XIntAবাঙালির কাছে অচেনা নয়। লের সেই মনালর 
স্বপ,  9�লের সেই ম��বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �	�র স্বপ,  আ��লের সেই মদাশশর্মার সেই মুখ  �乃 @বাঙালির কাছে অচেনা নয়।  লের সেই ম� 
থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ���র স্বপ,  আ��লের সেই মদাশশর্মার বাঙালির কাছে অচেনা নয়। ড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা  হলের সেই ময় ওঠবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �র 
স্বপ। সেই মুখ  �乃 @��নাল �মিছিলহ�� এ র�লের সেই ম�/ ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunমিছিলC�তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� হলের সেই ম�ও 
তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� র ��খ সেই মুখ  �乃 @খ��� মিছিলনাললের সেই মCধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun। 

তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� র অপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। �����������নাল, সেই মুখ  �乃 @ক�9, র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XIntন্ত্রী, সাংসদরা তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বলা হয়, সাজানো ঘটনা। তদন্ত করতে গেলে পুলিশের কী হয়, তাও এতদিনে আমাদের অজানা নয়। সুজেট কিন্তু গুটিয়ে যায়নি। মুখ লুকিয়ে থাকেনি। পণ�র কতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন মিছিলবাঙালির কাছে অচেনা নয়। কতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন 
নাললের সেই মখর আ �ড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা  গুলের সেই ম�� ��মিছিল�লের সেই ময় র�খলের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন হয় 
নাল�হলের সেই ম� শ�	� দাশশর্মা� অ	ন্তুষ্ট হলের সেই মবাঙালির কাছে অচেনা নয়। । বাঙালির কাছে অচেনা নয়। /মিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নক্রান্ত তো অনেকেই হয়। নীরবে সবকিছু মেনে নেওয়াই যেন দস্ত�) 
	�লের সেই ম�ট। মিছিলনাললের সেই ম�র আব্রু 	মিছিলরলের সেই ময় সেই মুখ  �乃 @��লের সেই মখ সেই মুখ  �乃 @��খ 

সেই মুখ  �乃 @রলের সেই মখ �থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গ� বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �র 	�হ	 সেই মুখ  �乃 @দাশশর্মামিছিলখলের সেই ময় র�লের সেই ম�/র 
প্রশ�	লের সেই মনালর সেই মুখ  �乃 @বাঙালির কাছে অচেনা নয়। আব্রু রূপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ��������� আ��লের সেই মদাশশর্মার সেই মুখ  �乃 @দাশশর্মামিছিলখলের সেই ময় 
মিছিলদাশশর্মালের সেই ময়মিছিল��।
���দ্বী)পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ��������� সেই মুখ  �乃 @থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গলের সেই ম� ���দাশশর্মা� মিছিলনাল, �ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun/�গ্রাহকের ঝামেলার মন্তব্য আদালতে খারিজ  � - �������������������Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,�� সেই মুখ  �乃 @থা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গলের সেই ম� 
��লের সেই মট�য়�, প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নমিছিলদাশশর্মানাল রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের রক্তাক্ত আর্তনাদ আপনি শুনতে পান�ক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের রক্তাক্ত আর্তনাদ আপনি শুনতে পান কতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নমিছিলবাঙালির কাছে অচেনা নয়। কতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন 
সেই মুখ  �乃 @�লের সেই ময়লের সেই মদাশশর্মার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের রক্তাক্ত আর্তনাদ আপনি শুনতে পান�ক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের রক্তাক্ত আর্তনাদ আপনি শুনতে পান আতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�নাল�দাশশর্মা আপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������মিছিলনাল শুনাললের সেই মতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন 
পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������নাল নাল�। এলের সেই মদাশশর্মার মিছিলনাললের সেই ময় মিছিলবাঙালির কাছে অচেনা নয়। মিছিল�মিছিল�মিছিলনাল �লের সেই মরনাল। 
	�লের সেই ম�ট, র�নাল�লের সেই মদাশশর্মার �তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ননাল সেই মুখ  �乃 @��নালও সেই মুখ  �乃 @�লের সেই ময়ই 
আপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������নাল�র সেই মুখ  �乃 @�লের সেই ময় মিছিল�� নাল�। ��রণ এর� 
আপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������নাল�র র��ত্ব��লের সেই ম� �নগ্রাহকের ঝামেলার মন্তব্য আদালতে খারিজ  � - �������������������Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.util.XModifyBroadcaster:@0,2:com.sun.star.util.XModifiable:@0,হণ �লের সেই মরমিছিলনাল তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�ই 
এলের সেই মদাশশর্মার ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sunC�ণ আপার্ক স্ট্রীট কান্ডের নির্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ���������নাল�র ��লের সেই ম� সেই মুখ  �乃 @��ট ঘটনাল� হলের সেই ময় 
সেই মুখ  �乃 @গলের সেই ম�। মিছিল�ন্তু এই অলের সেই মধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun�� আ��শ ��গলের সেই ম�, 
বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �J��র বাঙালির কাছে অচেনা নয়। �লের সেই ম� ��গলের সেই ম� প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নলের সেই মর�ধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun, গ�� �ড়াইকেই বোধ হয় ছোট করা লের সেই ম� 
প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �লের সেই মদাশশর্মার। ��নাল�লের সেই মCর নাল)রবাঙালির কাছে অচেনা নয়। তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন� 9�ঙালির কাছে অচেনা নয়। কিন্লের সেই ম�। আর 
��খ সেই মুখ  �乃 @ঢাকা থাকলেও সুজেট নিজের থেকেই কালো আবরণলের সেই ম� নালয়,  উন�ক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের রক্তাক্ত আর্তনাদ আপনি শুনতে পান ��লের সেই মখ প্রমিছিলতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নবাঙালির কাছে অচেনা নয়। �লের সেই মদাশশর্মার 
তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন)ব্রতাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের ন�য় মিছিল�ৎ��র �র সেই মুখ  �乃 @�লের সেই ময়,  সেই মুখ  �乃 @দাশশর্মামিছিলখ �তাঁর কথা উঠলেই আমরা বলে ফেলি, পার্ক স্ট্রীট কান্ডের নদাশশর্মাYর 
গ�� র্যাতিতা। গণমাধ্যমেও এটাই যেন তাঁর একমাত্র পরিচয়। ����������������������������Ű�����p�com.sun.star.uno.XInt�য় ।। 



    অবনী আর ব� আর ব�ড়িতে নেই  �യD�t
তে নেই  �യD�t�潲数P� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜনী আর বই  
সজল ম�খার্জি��ড়িতে নেই  �യD�tজ�
সদর দরজ� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P� হাঁক পাড়তেন শক্��� পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�
তে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব শড়িতে নেই  �യD�t� 
চতে নেই  �യD�t�潲数P �পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"�য়-  অবনী আর ব�,  ব�ড়িতে নেই  �യD�t
 আতে নেই  �യD�t�潲数P&�?  ড়িতে নেই  �യD�t�ড়িতে নেই  �യD�tনী আর ব 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pম আসতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব ওপাড়তেন শক্তি চট্টোপার �ল� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P�। 

ড���র ম�নী আর ব�ষটা হারিয়ে গে� হাঁক পাড়তেন শক্�ড়িতে নেই  �യD�tরতে নেই  �യD�t�潲数Pয় নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ-তে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব ব�ইশ ব&র 
আতে নেই  �യD�t�潲数P-। ড়িতে নেই  �യD�t.ড়িতে নেই  �യD�tনী আর ব নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই ড�তে নেই  �യD�t�潲数P� স�
� ড়িতে নেই  �യD�tদতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব, নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই 
ম�নী আর ব�ষটা হারিয়ে গে�ও চতে নেই  �യD�t�潲数Pল নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ-তে নেই  �യD�t�潲数Pলনী আর ব। 
 
শড়িতে নেই  �യD�t� চতে নেই  �യD�t�潲数P �পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"�তে নেই  �യD�t�潲数Pয়র অমরত্ব পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ওয়� এ�ড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গে 
�ড়িতে নেই  �യD�tব��,  অবনী আর ব� ব�ড়িতে নেই  �യD�t
 আতে নেই  �യD�t�潲数P&�?  নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই অবনী আর ব� 
আসতে নেই  �യD�t�潲数Pল নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�?  অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P�রই নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�1�2 হাঁক পাড়তেন শক্ল ড়িতে নেই  �യD�t&ল। 
অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P� জ�নী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব,  অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P� জ�নী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব নী আর ব�। 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই অবনী আর ব� আসতে নেই  �യD�t�潲数Pল অবনী আর ব� নী আর ব�-। ব���� 
� 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜজল�র এ�জনী আর ব �ড়িতে নেই  �യD�tব।

নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ&�টা হারিয়ে গে নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P�ই �ড়িতে নেই  �യD�tব�� ড়িতে নেই  �യD�tলখার্জি�তে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব অবনী আর ব�। 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসইসতে নেই  �യD�t�潲数P3 ব���� 
�র এ�ড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গে হাঁক পাড়তেন শক্�ইস� তে নেই  �യD�t�潲数Pল 
ড়িতে নেই  �യD�tশক্ষ���ও �রতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব। নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই সময় ব���� 
�  

ড়িতে নেই  �യD�t6স্টান�নী আর ব �তে নেই  �യD�t�潲数Pলতে নেই  �യD�t�潲数Pজ অধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"�পাড়তেন শক্তি চট্টোপানী আর ব�র চ��ড়িতে নেই  �യD�tর ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় 
এতে নেই  �യD�t�潲数Pলনী আর ব স�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্ড়িতে নেই  �യD�t�"� আনী আর বন্দ ব�-ড়িতে নেই  �യD�tচ। দ�জনী আর ব 
ড়িতে নেই  �യD�tমতে নেই  �യD�t�潲数Pল এ�সতে নেই  �യD�t�潲数P3 নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবর �রতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব ‘পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�র�ব�’ 
নী আর ব�তে নেই  �യD�t�潲数Pমর এ�ড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গে পাড়তেন শক্তি চট্টোপাড়িতে নেই  �യD�t;��। আনী আর বন্দব�ব�র ��তে নেই  �യD�t�潲数P& 
আসতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব শড়িতে নেই  �യD�t� চতে নেই  �യD�t�潲数P �পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"�য় নী আর ব�তে নেই  �യD�t�潲数Pম এ� 
�রুণ �ড়িতে নেই  �യD�tব। ড়িতে নেই  �യD�tদড়িতে নেই  �യD�tব" ভাব হয়ে গেল অবনীর সঙ্গে। যখনই শক্তি বাঁকুড়ায় আসতেন, তাঁর সঙ্গী হতেন অবনী। আনন্দবাবু দেশ পত্রিকার চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার পরেও শক্তি আর অবনীর দিব্যি যোগাযোগ ছিল। সেই অবনীকে মনে করেই লি�ব হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数Pয় নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ-ল অবনী আর ব�র 
সতে নেই  �യD�t�潲数P3। .খার্জি�নী আর বই শড়িতে নেই  �യD�t� ব���� 
�য় আসতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব, ���র 
স3� হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব অবনী আর ব�। আনী আর বন্দব�ব� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜদশ 
পাড়তেন শক্তি চট্টোপাড়িতে নেই  �യD�t;��র চ��ড়িতে নেই  �യD�tর ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় �ল����য় চতে নেই  �യD�t�潲数Pল 
.�ওয়�র পাড়তেন শক্তি চট্টোপাতে নেই  �യD�t�潲数Pরও শড়িতে নেই  �യD�t� আর অবনী আর ব�র ড়িতে নেই  �യD�tদড়িতে নেই  �യD�tব" 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ.�-�তে নেই  �യD�t�潲数P.�- ড়িতে নেই  �യD�t&ল। নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই অবনী আর ব�তে নেই  �യD�t�潲数P� মতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর ব �তে নেই  �യD�t�潲数Pরই 
ড়িতে নেই  �യD�tলতে নেই  �യD�t�潲数Pখার্জি� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ?লতে নেই  �യD�t�潲数Pলনী আর ব, ‘অবনী আর ব�, ব�ড়িতে নেই  �യD�t
 আতে নেই  �യD�t�潲数P&�?’ 

শুধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও� ড়িতে নেই  �യD�t� শড়িতে নেই  �യD�t�! ব�Dল� স�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数P�"র এতে নেই  �യD�t�潲数P�র পাড়তেন শক্তি চট্টোপার 
এ� ড়িতে নেই  �യD�tদ�পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ল ম�নী আর ব�ষ এতে নেই  �യD�t�潲数Pসতে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব এই অবনী আর ব�র 
��তে নেই  �യD�t�潲数P&। ‘নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜদড়িতে নেই  �യD�tখার্জি� নী আর ব�ই ড়িতে নেই  �യD�t?তে নেই  �യD�t�潲数Pর’-র মতে নেই  �യD�t�潲数P�� ক্লাসিক উপন্যাস লিখতে বেশ কয়েকবার বাঁকুড়া আসতে হয়েছিল সমরেশ বসুকে।  �;
	mso-style-��Ũ�����¨�Inserts�ড়িতে নেই  �യD�tস� 
উপাড়তেন শক্তি চট্টোপানী আর ব"�স ড়িতে নেই  �യD�tলখার্জি�তে নেই  �യD�t�潲数P� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবশ �তে নেই  �യD�t�潲数Pয়�ব�র ব���� 
� 
আসতে নেই  �യD�t�潲数P� হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数Pয়ড়িতে নেই  �യD�t&ল সমতে নেই  �യD�t�潲数Pরশ বস�তে নেই  �യD�t�潲数P�।  



র�মড়িতে নেই  �യD�t�ঙ্কর নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবইতে নেই  �യD�t�潲数Pজর জ�বনী আর ব� ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বভাব হয়ে গেল অবনীর সঙ্গে। যখনই শক্তি বাঁকুড়ায় আসতেন, তাঁর সঙ্গী হতেন অবনী। আনন্দবাবু দেশ পত্রিকার চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার পরেও শক্তি আর অবনীর দিব্যি যোগাযোগ ছিল। সেই অবনীকে মনে করেই লি�র এই 
উপাড়তেন শক্তি চট্টোপানী আর ব"�তে নেই  �യD�t�潲数Pসর জনী আর ব" নী আর ব�নী আর ব� জ�য়-�য় ঘ�রতে নেই  �യD�t�潲数P� 
হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数Pয়তে নেই  �യD�t�潲数P&। সতে নেই  �യD�t�潲数P3 �তে নেই  �യD�t�潲数Pর সব জ�য়-�য় ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ-তে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব অবনী আর ব�ব�ব�। ড়িতে নেই  �യD�tবড়িতে নেই  �യD�tভাব হয়ে গেল অবনীর সঙ্গে। যখনই শক্তি বাঁকুড়ায় আসতেন, তাঁর সঙ্গী হতেন অবনী। আনন্দবাবু দেশ পত্রিকার চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার পরেও শক্তি আর অবনীর দিব্যি যোগাযোগ ছিল। সেই অবনীকে মনে করেই লিন্ন ��" ও নী আর বড়িতে নেই  �യD�t� 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜজ�-�
 �তে নেই  �യD�t�潲数Pর পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ড়িতে নেই  �യD�tJতে নেই  �യD�t�潲数Pয় ড়িতে নেই  �യD�tদতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব সমতে নেই  �യD�t�潲数Pরশ বস�র 
��তে নেই  �യD�t�潲数P&। ��ই ��লজয়� এই উপাড়তেন শক্তি চট্টোপানী আর ব"�তে নেই  �യD�t�潲数Pসর 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜপাড়তেন শক্তি চট্টোপা&তে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর ব ���র অবদ�নী আর বও �ম নী আর বয়। 

এমনী আর ব �� স�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্ড়িতে নেই  �യD�t�"তে নেই  �യD�t�潲数P�র সতে নেই  �യD�t�潲数P3 �� স্মৃতিই জমে আছে। সুনীল গঙ্গোপLড়িতে নেই  �യD�t�ই 
জতে নেই  �യD�t�潲数Pম আতে নেই  �യD�t�潲数P&। স�নী আর ব�ল -তে নেই  �യD�t�潲数P3�পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"�য় নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P� 
ড়িতে নেই  �യD�tবমল �র,  শ�তে নেই  �യD�t�潲数Pষ�ন্দ� ম�তে নেই  �യD�t�潲数Pখার্জি��পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"�য় নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P� 
শড়িতে নেই  �യD�t�পাড়তেন শক্তি চট্টোপাদ র�জগুরু,  স�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্�" জ-তে নেই  �യD�t�潲数P�র �� 
ড়িতে নেই  �യD�tদ�পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ল ম�নী আর ব�তে নেই  �യD�t�潲数Pষর সতে নেই  �യD�t�潲数P3 ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বড়িতে নেই  �യD�tবঢ় স�ড়িতে নেই  �യD�tন্নধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও"। ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ওর� 
আতে নেই  �യD�t�潲数P& ড়িতে নেই  �യD�tচর�� টা হারিয়ে গে ব� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ&�  ড়িতে নেই  �യD�tচড়িতে নেই  �യD�tJতে নেই  �യD�t�潲数P�,  

ড়িতে নেই  �യD�t�Dবদড়িতে নেই  �യD�tOতে নেই  �യD�t�潲数Pদর ড়িতে নেই  �യD�tবড়িতে নেই  �യD�tভাব হয়ে গেল অবনীর সঙ্গে। যখনই শক্তি বাঁকুড়ায় আসতেন, তাঁর সঙ্গী হতেন অবনী। আনন্দবাবু দেশ পত্রিকার চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার পরেও শক্তি আর অবনীর দিব্যি যোগাযোগ ছিল। সেই অবনীকে মনে করেই লিন্ন নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜলখার্জি��য়,  স্মৃতিই জমে আছে। সুনীল গঙ্গোপLড়িতে নেই  �യD�t�তে নেই  �യD�t�潲数P�। 
অবনী আর ব�ব�ব� বর�বরই ড়িতে নেই  �യD�tবনী আর বয়� ম�নী আর ব�ষ। ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pজর 
ম�তে নেই  �യD�t�潲数Pখার্জি� এসব ড়িতে নেই  �യD�t�&� বলতে নেই  �യD�t�潲数P�ই চ�ইতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব নী আর ব�। 
অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর ব� প্রশ্ন �রতে নেই  �യD�t�潲数Pল প্রবল সDতে নেই  �യD�t�潲数P��তে নেই  �യD�t�潲数Pচ হাঁক পাড়তেন শক্য়� 
দ�-এ� ��� বলতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব। ‘অবনী আর ব� ব�ড়িতে নেই  �യD�t
 আতে নেই  �യD�t�潲数P&�’ 
প্রস3 উJতে নেই  �യD�t�潲数Pল নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ.নী আর ব ড়িতে নেই  �യD�t�&�টা হারিয়ে গে� লজ্জাই পেতেন, ‘ওটা মোটেই আমাকে নিয়ে নয়। কবিতাটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। একটা নাম তিনি রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। হয়ত সেই সময় আমার নামটা মনে পড়েছে। ওটা অবনীর জায়গায় অন্যকিছুও হতে পারত।’ �n-bottom:10.0pt�ই নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜপাড়তেন শক্তি চট্টোপাতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব, 
‘ওটা হারিয়ে গে� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜম�তে নেই  �യD�t�潲数Pটা হারিয়ে গেই আম�তে নেই  �യD�t�潲数P� ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় নী আর বয়। �ড়িতে নেই  �യD�tব��টা হারিয়ে গে� 
পাড়তেন শক্তি চট্টোপা
তে নেই  �യD�t�潲数Pলই ব�ঝতে নেই  �യD�t�潲数P� পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�রতে নেই  �യD�t�潲数Pবনী আর ব। এ�টা হারিয়ে গে� নী আর ব�ম ড়িতে নেই  �യD�t�ড়িতে নেই  �യD�tনী আর ব 
রূপাড়তেন শক্তি চট্টোপা� ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数Pসতে নেই  �യD�t�潲数Pব ব"বহাঁক পাড়তেন শক্�র �তে নেই  �യD�t�潲数Pরতে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব। হাঁক পাড়তেন শক্য়� 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই সময় আম�র নী আর ব�মটা হারিয়ে গে� মতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর ব পাড়তেন শক্তি চট্টোপাতে নেই  �യD�t�潲数P
তে নেই  �യD�t�潲数P&। ওটা হারিয়ে গে� 
অবনী আর ব�র জ�য়-�য় অনী আর ব"ড়িতে নেই  �യD�t�&�ও হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数P� পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�র�।’ 

�তে নেই  �യD�t�潲数Pয়� ব&র আতে নেই  �യD�t�潲数P-র ���। আনী আর বন্দ ব�-ড়িতে নেই  �യD�tচ 
�খার্জি�নী আর ব মL�� "শ."�য়। অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P�ই ম�খার্জি� ড়িতে নেই  �യD�t?ড়িতে নেই  �യD�tরতে নেই  �യD�t�潲数Pয় 
ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয়তে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব। আড়িতে নেই  �യD�tশ ব&র বয়তে নেই  �യD�t�潲数Pসও ঝ��ড়িতে নেই  �യD�tপাড়তেন শক্তি চট্টোপাতে নেই  �യD�t�潲数Pয় 
পাড়তেন শক্তি চট্টোপা
তে নেই  �യD�t�潲数Pলনী আর ব অবনী আর ব�ব�ব�। ড়িতে নেই  �യD�tচড়িতে নেই  �യD�t�ৎস�র জনী আর ব" 
অ��সDগ্রহাঁক পাড়তেন শক্ সDগ্রহাঁক পাড়তেন শক্ �রতে নেই  �യD�t�潲数P� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜলখার্জি��-�ড়িতে নেই  �യD�tবতে নেই  �യD�t�潲数Pদর 
দরজ�য় দরজ�য় ঘ�তে নেই  �യD�t�潲数Pরতে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব। আনী আর বন্দ ব�-ড়িতে নেই  �യD�tচতে নেই  �യD�t�潲数P� 
ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবর �তে নেই  �യD�t�潲数Pরতে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�র�ব� পাড়তেন শক্তি চট্টোপাড়িতে নেই  �യD�t;��র 
ড়িতে নেই  �യD�tবতে নেই  �യD�t�潲数Pশষ সD�লনী আর ব।



ব���� 
�র র�ড়িতে নেই  �യD�tনী আর ব-ঞ্জ নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜম�তে নেই  �യD�t�潲数P
 আনী আর বন্দ 
পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�বড়িতে নেই  �യD�tলশ�তে নেই  �യD�t�潲数Pস�র ড়িতে নেই  �യD�tবপাড়তেন শক্তি চট্টোপানী আর ব�তে নেই  �യD�t�潲数P� পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ওয়� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ.� সদ� 
হাঁক পাড়তেন শক্�স"ময় এই ম�নী আর ব�ষড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গেতে নেই  �യD�t�潲数P�। নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜজল�র �রুণ 
�ড়িতে নেই  �യD�tব-স�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্ড়িতে নেই  �യD�t�"�তে নেই  �യD�t�潲数Pদর নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜলখার্জি�� খার্জি�� �ড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গেতে নেই  �യD�t�潲数Pয় পাড়তেন শক্তি চট্টোপা
তে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব, 
উৎস�হাঁক পাড়তেন শক্ ড়িতে নেই  �യD�tদতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব। নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ��নী আর ব ড়িতে নেই  �യD�tবষয়টা হারিয়ে গে� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ��নী আর ব বইতে নেই  �യD�t�潲数Pয় 
পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�ওয়� .�তে নেই  �യD�t�潲数Pব,  নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ���� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ��নী আর ব বই 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবতে নেই  �യD�t�潲数Pর�তে নেই  �യD�t�潲数Pল�,  সব নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ.নী আর ব ম�খার্জি�স। ব�রব�র 
অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P�ই বতে নেই  �യD�t�潲数Pলতে নেই  �യD�t�潲数P&নী আর ব,  আত্মজ�বনী আর ব� ড়িতে নেই  �യD�tলখার্জি�তে নেই  �യD�t�潲数P�। 
সড়িতে নেই  �യD�tবনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় বলতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব,  ‘আম�র জ�বনী আর ব নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P� 
ড়িতে নেই  �യD�tশক্ষ� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜনী আর বওয়�র ব� অনী আর ব�প্র�ড়িতে নেই  �യD�tণ� হাঁক পাড়তেন শক্ওয়�র ড়িতে নেই  �യD�t�&�ই 
নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜনী আর বই। ড়িতে নেই  �യD�t�&� ম�নী আর ব�ষতে নেই  �യD�t�潲数P� ��& নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜদখার্জি��র স�তে নেই  �യD�t�潲数P.�- 
হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数Pয়তে নেই  �യD�t�潲数P&,  ব"�স এইটা হারিয়ে গে� �� ই।’  নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসটা হারিয়ে গে�ও নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�� 
ড়িতে নেই  �യD�tলখার্জি�তে নেই  �യD�t�潲数P� পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�তে নেই  �യD�t�潲数Pরনী আর ব। ড়িতে নেই  �യD�tবনী আর বয়� অবনী আর ব�ব�ব� বলতে নেই  �യD�t�潲数P�নী আর ব, 
‘���তে নেই  �യD�t�潲数Pদর -ল্প বতে নেই  �യD�t�潲数Pল ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pজর গুরুত্ব ব�
�তে নেই  �യD�t�潲数Pব�! 
এটা হারিয়ে গে� ড়িতে নেই  �യD�tJ� নী আর বয়।’ 

স�নী আর ব�য় এ�ড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গে পাড়তেন শক্তি চট্টোপাড়িতে নেই  �യD�t;��তে নেই  �യD�t�潲数P� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবতে নেই  �യD�t�潲数Pর�ড়িতে নেই  �യD�t[ল ���তে নেই  �യD�t�潲数P� 
ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয় ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও�র�ব�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্� রচনী আর ব�-  ‘অবনী আর ব� ব�ড়িতে নেই  �യD�t
 
আতে নেই  �യD�t�潲数P&�?’ নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜবশ �তে নেই  �യD�t�潲数Pয়�ড়িতে নেই  �യD�tটা হারিয়ে গে ড়িতে নেই  �യD�t�ড়িতে নেই  �യD�t\ &�পাড়তেন শক্তি চট্টোপা� হাঁক পাড়তেন শক্তে নেই  �യD�t�潲数Pয়তে নেই  �യD�t�潲数P&। 
পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�তে নেই  �യD�t�潲数Pজ�র পাড়তেন শক্তি চট্টোপার নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P�ই গুরু�র অস�স। স্মৃতিই জমে আছে। সুনীল গঙ্গোপLড়িতে নেই  �യD�t� 

��জ �রড়িতে নেই  �യD�t&ল নী আর ব�,  ড়িতে নেই  �യD�tনী আর ব�টা হারিয়ে গে�ত্ম�য়তে নেই  �യD�t�潲数Pদরও নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ.নী আর ব 
ড়িতে নেই  �യD�tচনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数P� পাড়তেন শক্তি চট্টোপা�রড়িতে নেই  �യD�t&তে নেই  �യD�t�潲数Pলনী আর ব নী আর ব�।  ?তে নেই  �യD�t�潲数Pল,  নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই 
ধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও�র�ব�ড়িতে নেই  �യD�tহাঁক পাড়তেন শক্�ও অসম�প্তই নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ�তে নেই  �യD�t�潲数P� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜ-ল। 

শ��খার্জি��ড়িতে নেই  �യD�tরপাড়তেন শক্তি চট্টোপা�
�য় নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই বতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর বড়িতে নেই  �യD�tদ ব�ড়িতে নেই  �യD�t
টা হারিয়ে গে� আজও 
দ��ড়িতে নেই  �യD�t
তে নেই  �യD�t�潲数Pয় আতে নেই  �യD�t�潲数P& অতে নেই  �യD�t�潲数Pনী আর ব� স্মৃতিই জমে আছে। সুনীল গঙ্গোপLড়িতে নেই  �യD�t� ড়িতে নেই  �യD�tনী আর বতে নেই  �യD�t�潲数Pয়। শুধ্যায়- অবনী, বাড়ি আছো? তিনি নেমে আসতেন ও� নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜসই 
ব�ড়িতে নেই  �യD�t
তে নেই  �യD�t�潲数P� অবনী আর ব�ই নেই  �യD�t�潲数P�ੳ㜳ݜনী আর বই। 
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একট�  ঘ�মোবো ����	মোবো ���
	 প্রশ 

�ত্ত�ক	 ��খার্জী চট্টো	র্জী চট্টোপাধ্�� চমোবো ����	পাধ্যায়��H�������ParaLin	ধ্যায়��H�������ParaLineNum�	য় ত্ত
দ� �ৎ ঘোষ �o��0ঘ	ষ 
�	ঝরাত 	ত ঘোষ �o��0"মোবো ���ক 

চ	#দট	রাত  অধ্যায়��H�������ParaLineNum�শ্বরাত  হমোবো ���য় ঘোষ �o��0'ছ ত� ত্ত�। 

কখার্জী চট্টোন পাধ্যায়��H�������ParaLin+ত্ত,��	 আরাত  ক ষ্ণপাধ্যায়��H�������ParaLinক কখার্জী চট্টোন- 

স
 এখার্জী চট্টোন ঘোষ �o��0ত	�	রাত  ইমোবো ���3�মোবো ���ত	,

এ
	রাত  আত্ত� ত্তনত্ত5মোবো ���6 ঘ�মোবো ����	মোবো ���
	। 

ক	ল ঘোষ �o��0"মোবো ���ক নদ�ট	ও 

ঘোষ �o��0�মোবো ���নমোবো ���ছ 
শ্যতা।�ܹ0�ত	।

কখার্জী চট্টোন ভাঁটা	#ট	 আরাত  উর্জী চট্টোপাধ্	ন কখার্জী চট্টোন- 

স
ই হমোবো ���
 ঘোষ �o��0ত	�	রাত  চ	ত্তহদ	�মোবো ���ত	, 

আর্জী চট্টোপাধ্ একট�  ত্তনত্ত5মোবো ���6 ঘ�মোবো ����	মোবো ���
	। 

একত্তদন স
ট� ক�  পাধ্যায়��H�������ParaLinত্ত"
� আ�	রাত  

হমোবো ���য় যাবে 	মোবো ���
 ঘোষ �o��0ত	�	রাত  ঘোষ �o��0খার্জী চট্টোয়	লখার্জী চট্টো�শ্যতা।�ܹ0�, 

ঘোষ �o��0সইত্তদন ঝড়,
ত্ত>,রাত 	�ধ্যায়��H�������ParaLineNumন�-স
 

ঘোষ �o��0ত	�	রাত  দ� 'হ	মোবো ���ত ত� মোবো ���ল ত্তদমোবো ���য় 
আত্ত� শ্যতা।�ܹ0�তঘ�মোবো ���� চমোবো ���ল যাবে 	মোবো ���
	॥ 

রাত 	ত 'ভাঁটা�রাত  এখার্জী চট্টোন, 


�মোবো ���করাত  �মোবো ���ধ্যায়��H�������ParaLineNum� চলমোবো ���ক ওঠা রক্ত �>���H���胴	 রাত ক 
'ল	রাত  ক	মোবো ���ছ আটমোবো ���ক "	ক	 নৈঃশব্দ, ���H�硯����cনDশ্যতা।�ܹ0ব, 

ক	ল ঘোষ �o��0ভাঁটা	মোবো ���রাত রাত  স+মোবো ���যাবে �রাত  প্রত�	শ্যতা।�ܹ0	য়। 
স+যাবে �ও ঢাকা পড়	ক	 পাধ্যায়��H�������ParaLinমোবো ���ড় পাধ্যায়��H�������ParaLin	মোবো ���পাধ্যায়��H�������ParaLinরাত  গ্লানিতে। ��ty��వX�桸럤�	ত্তনমোবো ���ত। 

ঝড় ওমোবো ���ঠা রক্ত �>���H���胴 ঝড় "	মোবো ����... 
প্রশ্রয় ঘোষ �o��0দয় ন	 আক	শ্যতা।�ܹ0। 


�মোবো ���ক ত	রাত  কলমোবো ���Iরাত  ঘোষ �o��0�ঘ.. 
আহুত্তত ত্তদমোবো ���য়মোবো ���ছ কমোবো ���
 
ঘোষ �o��0খার্জী চট্টো	#র্জী চট্টোপাধ্ ঘোষ �o��0নই আত্মার। ���8	রাত । 
আত্মার। ���8
ত্তলদ	ন ন	ত্তক আত্মার। ���8হত�	 ?। 



অ"�
ত্তরাত য়	র্জী চট্টোপাধ্�ল আল� ভাঁটা+ #ইয়	  

এইভাঁটা	মোবো ���
 ঘোষ �o��0
#মোবো ���চ "	ক	রাত  আসমোবো ���ল ঘোষ �o��0ক	নও �	মোবো ���ন ন	ই

ত
� ঘোষ �o��0
#মোবো ���চ "	ক	 চ	ই-ক	রাত , ঘোষ �o��0ক ঘোষ �o��0যাবে ন


মোবো ���ল ওমোবো ���ঠা রক্ত �>���H���胴, অন� একট	 
	#চ	 আমোবো ���ছ অন� ঘোষ �o��0ক	"	ও।

যাবে ত্তদও ঘোষ �o��0সখার্জী চট্টো	মোবো ���ন যাবে 	ই ন	ই ঘোষ �o��0ক	নওত্তদন

ঘোষ �o��0কউ ঘোষ �o��0কউ ঘোষ �o��0'মোবো ���ছ 
মোবো ���ল ক	ন	ক	ত্তন শুত্তন।

এইস
 ক"	 যাবে 	রাত 	 ক	ন	ক	ত্তন কমোবো ���রাত 

ত	মোবো ���দরাত  আড্ডায় কৌ	য় ঘোষ �o��0কOত+ হমোবো ���ল ঢাকা পড়� মোবো ���ক পাধ্যায়��H�������ParaLinত্তড়,

ক	মোবো ���রাত 	 ক	মোবো ���রাত 	 ঘোষ �o��0চ	খার্জী চট্টো��মোবো ���খার্জী চট্টো ত	ত্ত3ল� ঘোষ �o��0দত্তখার্জী চট্টো

আ�	মোবো ���দরাত  র্জী চট্টোপাধ্�
মোবো ���নরাত  প্রত্তত, অন�রাত ক� আমোবো ���ল	

ত	মোবো ���দরাত  
লমোবো ���ন চলমোবো ���ন ঘোষ �o��0লমোবো ���' আমোবো ���ছ �মোবো ���ন হয়।

অত�6 সতক� হমোবো ���য় ত	মোবো ���দরাত  ত্তপাধ্যায়��H�������ParaLinছ� ত্তপাধ্যায়��H�������ParaLinছ�

ঝ	ন� ঘোষ �o��0'	মোবো ���য়ন্দার মতন 	রাত  �তন ত্ত'মোবো ���য় ঘোষ �o��0দত্তখার্জী চট্টো

ত	হ	রাত 	ও এক	 হমোবো ���ল ক	#মোবো ���দ আরাত  ক	#মোবো ���দ

যাবে 	রাত 	 যাবে ত ঘোষ �o��0
ত্তশ্যতা।�ܹ0 ক	#মোবো ���দ ত	মোবো ���দরাত  আমোবো ���ল	 তত ঘোষ �o��0
ত্তশ্যতা।�ܹ0

ত্তঠা রক্ত �>���H���胴করাত 	য়, আড্ডায় কৌ	য় অন্ধক	মোবো ���রাত  জ্বলজ্বল কমোবো ���রাত ।


�ঝল	� ক	ন্না শেখা 	 ঘোষ �o��0শ্যতা।�ܹ0খার্জী চট্টো	 প্রমোবো ���য়	র্জী চট্টোপাধ্ন র্জী চট্টোপাধ্�
মোবো ���ন

অ6ত ত	হমোবো ���ল ঘোষ �o��0যাবে ইস
 
"	 ��হ+ত� যাবে 	য়

ঘোষ �o��0সইস
 কমোবো ���, চক� রাত  উপাধ্যায়��H�������ParaLinরাত  ঘোষ �o��0"মোবো ���ক সমোবো ���রাত  যাবে 	মোবো ���
 ধ্যায়��H�������ParaLineNum+মোবো ���ল	।

হয়মোবো ���ত	 পাধ্যায়��H�������ParaLinত্তরাত ষ্কার চোখ	রাত  ঘোষ �o��0চ	মোবো ���খার্জী চট্টো ঘোষ �o��0দখার্জী চট্টোমোবো ���ত ঘোষ �o��0পাধ্যায়��H�������ParaLinমোবো ���তও পাধ্যায়��H�������ParaLin	ত্তরাত 

সU'�মোবো ���তরাত  �তন সত� স�ন্দার মতন রাত  স	"�ক ত্তদনগুমোবো ���ল	। 



অত্তWমোবো ���র্জী চট্টোপাধ্ন প্রহসন
স�র্জী চট্টোপাধ্ন ত্ত
শ্ব	স  ত্তনস'� ত্তনযাবে �	স 
ক"	য় ক"	য় 'ত্তড়মোবো ���য় ঘোষ �o��0যাবে ত রাত 	ত

দ+রাত ত্ব ঘোষ �o��0স যাবে তই লম্বা হোক�yle>��	 ঘোষ �o��0হ	ক

ত্ত
ত্ত3ন্না শেখা ত	 ঘোষ �o��0ক	"	য় উমোবো ���ড় ঘোষ �o��0যাবে ত

উমোবো ���ড় ঘোষ �o��0যাবে ত যাবে ত রাত 	মোবো ���র্জী চট্টোপাধ্�রাত  ঘোষ �o��0শ্যতা।�ܹ0	ক।
 

ঘোষ �o��0প্র� ত্তছল ন	, ঘোষ �o��0যাবে �ন স
	রাত  "	মোবো ���ক

ন	 উ��, ন	 স�ত্তচত্রা সেন�e>��楰P�〵	 ঘোষ �o��0সন

ঘোষ �o��0ক	ন ন	মোবো ���� ডাকব এবার 	ক
 এ
	রাত  ঘোষ �o��0ত	মোবো ���ক

ন	� ত্তদল	� ত্তপ্রয় অত্তWমোবো ���র্জী চট্টোপাধ্ন।
 

স�য় চমোবো ���ল ঘোষ �o��0যাবে �ন চমোবো ���ল নদ�

'ত্তড়মোবো ���য় যাবে 	য় 
ছরাত  আরাত  �	স

ক	মোবো ���ছ ঘোষ �o��0"মোবো ���কও অমোবো ���নক দ+মোবো ���রাত  ত� ই

সত্তত আমোবো ���ছ, আমোবো ���ছ দ�ঘ�শ্ব	স।। 

প্রত্ততত্তনয়ত এখার্জী চট্টোন

      প্রহসন করাত মোবো ���ছ অকরাত গুমোবো ���ল	

"�মোবো ���ক যাবে 	মোবো ���3 আঙ�ল

   ত্তলখার্জী চট্টোমোবো ���ত ত্ত'মোবো ���য়ও

            ত্তনস্তব্ধত	

            ত্তন5� পাধ্যায়��H�������ParaLin

 ‘ব্ল�	ক আউট’ 



    ডিলিট�ডিলিট�টপ্রাপ্ত জন�প্ত জনৈক কবিকে মানপত্র  �ক কডিলিটকে মানপত্র   ��`�����#�comক মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s��পত   

কক��ও এক রাজ্যের ক�কে মানপত্র   ��`�����#�comজ�রাজ্যের ক কক��ও কডিলিট কক��ও এক ডিলিটশ্বডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম���য় ক�কে মানপত্র   ��`�����#�comক ডিলিট�ডিলিট�ট 
প�কে মানপত্র   ��`�����#�com��। সরাজ্যের কক�রাজ্যের ক তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� রাজ্যের ক ��কে মানপত্র   ��`�����#�comমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক সকে মানপত্র   ��`�����#�com!ই জডিলিট#কে মানপত্র   ��`�����#�comয় আকে মানপত্র   ��`�����#�com%। হুমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s'খী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������) প্রাপ্ত জনডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�রাজ্যের ক 
অডিলিট,ক�রাজ্যের ক) কসই কডিলিটকে মানপত্র   ��`�����#�comক ক!� ট�ইমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sকে মানপত্র   ��`�����#�comসরাজ্যের ক পক্ষ ক�কে মানপত্র   ��`�����#�comক অডিলিট.মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s��পত। 
ডিলিট�কে মানপত্র   ��`�����#�comখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������কে মানপত্র   ��`�����#�com%� রাজ্যের কডিলিট করাজ্যের ক।

ক/ মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s/�কডিলিট, কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। 

‘ডিলিট2ক্ষ!কে মানপত্র   ��`�����#�com� 2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক /স্তকে মানপত্র   ��`�����#�comক্ষপ চডিলিট�কে মানপত্র   ��`�����#�com ��।’- 
এই �)ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ক�কে মানপত্র   ��`�����#�comক delete কডিলিটরাজ্যের কয়� মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sন্ত্রীর  ���������¸�����8�com.sun.star.script.XLibraryContainer::create)রাজ্যের ক  

স'প�ডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�com2 তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s ডিলিট�ডিলিট�ট ��ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀 কডিলিটরাজ্যের কয়�কে মানপত্র   ��`�����#�com%�। এই 
স<�দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম শ্রকে মানপত্র   ��`�����#�comণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� প'�ডিলিটকতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই /ইকে মানপত্র   ��`�����#�com�ও 
চমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sডিলিটকতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই /ই ��ই। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba,  কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক ডিলিট�কট 
/ইকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই, কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক প>ষ্ঠকে মানপত্র   ��`�����#�comপ�ষক সরাজ্যের কক�কে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের করাজ্যের ক ডিলিট�কট 
/ইকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই,  কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক ডিলিট�ডিলিট�ট প্রাপ্ত জনদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম��ক�রাজ্যের ক) 
সরাজ্যের কক�ডিলিটরাজ্যের ক অ�'দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম��প'ষ্ট ডিলিটশ্বডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম���কে মানপত্র   ��`�����#�comয়রাজ্যের ক ডিলিট�কট 
/ইকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই ই/�ই প্রাপ্ত জনতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই��ডিলিট2তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ই,  ক/ 
ডিলিট�ডিলিট�কে মানপত্র   ��`�����#�comটন,  কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক,  ডিলিট2ক্ষ�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sন্ত্রীর  ���������¸�����8�com.sun.star.script.XLibraryContainer::create)কে মানপত্র   ��`�����#�comক, 
ডিলিটশ্বডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম���য়কে মানপত্র   ��`�����#�comক ও সরাজ্যের কক�রাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comক আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s 
জ���ই। 

�<�� স�ডিলিট/কে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�রাজ্যের ক মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s/�ক�কে মানপত্র   ��`�����#�com2 ক্ষ' দ->/ৎ-জ���-
অজ��� অগডিলিটণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dbaতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�রাজ্যের কক�রাজ্যের ক মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sকে মানপত্র   ��`�����#�com,� কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক 
আস� ধ্রুতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�রাজ্যের ক�রাজ্যের ক ���য় অডিলিটচ�। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s ,��। 



অপরাজ্যের ক�পরাজ্যের ক সক� �ক্ষতকে মানপত্র   ��`�����#�comক %�ডিলিট#য়� 
ধ্রুতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�রাজ্যের ক�রাজ্যের ক সডিলিট/তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ��� কডিলিটরাজ্যের ক��মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s।

ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba,  ধ্রুতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�রাজ্যের ক� কGমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s� উত্তরাজ্যের ক আক�কে মানপত্র   ��`�����#�com2 
ডিলিট�জস্থানে অনড় থাকে, তুমিও তেমনি সরকারের �কে মানপত্র   ��`�����#�com� অ�# ��কে মানপত্র   ��`�����#�comক,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sও কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sডিলিট� 
সরাজ্যের কক�কে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের করাজ্যের ক প�কে মানপত্র   ��`�����#�comশ্বK অ�# ��কে মানপত্র   ��`�����#�comক�। আগ�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s)ডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামকে মানপত্র   ��`�����#�com� 
Gডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম কক��ও উদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম)য়মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�� কডিলিট, 2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক প'� 
,ডিলিটরাজ্যের কয়� দ্রুতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই উন্নডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই কডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই চ�কে মানপত্র   ��`�����#�com/,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইকে মানপত্র   ��`�����#�com কস 
কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comকই জ)কে মানপত্র   ��`�����#�com�রাজ্যের ক ধ্রুতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�রাজ্যের ক� কডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�com, 
সকে মানপত্র   ��`�����#�comN/ ��ই। ক/ স্ত�কচO #�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sডিলিটণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba,  কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক 
আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s জ���ই। আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� শুডিলিট�য়�ডিলিট%, 
‘রাজ্যের কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইকে মানপত্র   ��`�����#�com� রাজ্যের কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� কচকে মানপত্র   ��`�����#�com�,  2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comক কচকে মানপত্র   ��`�����#�com� স্ত�ক’। 
সডিলিটRকই শুডিলিট�G�ডিলিট%। শু,' কG 2�সকরাজ্যের ক� 
স্ত�ককে মানপত্র   ��`�����#�comক কচকে মানপত্র   ��`�����#�com�,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� �কে মানপত্র   ��`�����#�com/। স্ত�করাজ্যের ক�ও 
স্বতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইই 2�সককে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক ডিলিটচডিলিট�য়� �য়। জগকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইরাজ্যের ক 
ই/�ই ডিলিটডিলিট,। ক��)দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�স,  ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀��ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀ট,  /��য়',, 
ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�রাজ্যের কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইচন,  আ'� ফজ� সককে মানপত্র   ��`�����#�com�ই 2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক 
ডিলিট�তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইকে মানপত্র   ��`�����#�comV ডিলিট�তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইকে মানপত্র   ��`�����#�comV ঘ'ডিলিটরাজ্যের কয়�কে মানপত্র   ��`�����#�com%। ডিলিটকন্তু ই/�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামর 
%�প�ইয়� ডিলিটগয়�কে মানপত্র   ��`�����#�com%�। 2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক উক্ত অ! কG 
কচয়�কে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক স্থানে অনড় থাকে, তুমিও তেমনি সরকারের �ডিলিটপতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই /ইকে মানপত্র   ��`�����#�com,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/� ডিলিট�জ রুমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�� 
ডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাময়� মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s'ডিলিট%য়� তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s রুমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s��কে মানপত্র   ��`�����#�comক ,�� কডিলিটরাজ্যের কয়�কে মানপত্র   ��`�����#�com%�। 
ক/ কচয়�রাজ্যের ক-�ন্ধ, কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। 

আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� �ঙালিরা জ�ডিলিট�রাজ্যের ক� জ�ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই ডিলিট/স�কে মানপত্র   ��`�����#�com ডিলিট�তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ন্তই 
কওক' ফ। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ই আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� স�ডিলিট/ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ক কদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামডিলিটখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������কে মানপত্র   ��`�����#�com�ই 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� /�কে মানপত্র   ��`�����#�comক রাজ্যের ক)ন,  �জরুকে মানপত্র   ��`�����#�com�রাজ্যের ক উত্তরাজ্যের কসOরাজ্যের ক) জ্ঞান করিয়া থাকি। আমাদের নিকট রবীন্দ্রনাথ মানে নাইটহুড ত্যাগ, নজরুল মানে রাজদ্রোহ, শরৎচন্দ্র মানে পথের দাবি�� 
কডিলিটরাজ্যের কয়� ��ডিলিটক। আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক ডিলিট�কট রাজ্যের ক)ন��� 
মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�com� ��ইটহু� তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই��গ,  �জরু� মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�com� 
রাজ্যের ক�জকে মানপত্র   ��`�����#�comদ�/,  2রাজ্যের কৎচন মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�com� পকে মানপত্র   ��`�����#�com�রাজ্যের ক দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�ডিলিট। 
আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� জ�ডিলিট�তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s ��, 2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক কচয়�রাজ্যের ক মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s'ডিলিট%য়� 
কদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামওয়� তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� /�রাজ্যের ক সমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�Kকে মানপত্র   ��`�����#�com� ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sডিলিট%� করাজ্যের ক�,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� /�রাজ্যের ক 
/ইয়� কভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�ট ডিলিটভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀ক্ষ� করাজ্যের ক� স�ডিলিট/ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�কে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক কমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sK 
/ইকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই প�কে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক কসই জ্ঞান করিয়া থাকি। আমাদের নিকট রবীন্দ্রনাথ মানে নাইটহুড ত্যাগ, নজরুল মানে রাজদ্রোহ, শরৎচন্দ্র মানে পথের দাবি�� 
ডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাময়�কে মানপত্র   ��`�����#�com%�। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক �� কডিলিটগুরু। ক/ 
গুরু, কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s কডিলিটরাজ্যের ক।

তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s জ�কে মানপত্র   ��`�����#�com�� কক�� কদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� কক�� প'কে মানপত্র   ��`�����#�coma সন্তুষ্ট 
/য়। কক�� 2�সক কক�� ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀���য় প্রাপ্ত জনসন্ন 
/য়। ��কে মানপত্র   ��`�����#�comমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক সকে মানপত্র   ��`�����#�com! সরাজ্যের কক�রাজ্যের ক,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ই 
সরাজ্যের কক�কে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের করাজ্যের ক সকে মানপত্র   ��`�����#�com! জ' ডিলিট#য়� ��কে মানপত্র   ��`�����#�comক�। অতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই)কে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই 
�N).�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s পকে মানপত্র   ��`�����#�comK তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s ডিলিট�/তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই .�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�স)কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক 
রাজ্যের কক্তকে মানপত্র   ��`�����#�comক কশ্রডিলিটণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba2ত্রুরাজ্যের ক রাজ্যের কক্ত ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�ডিলিটকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba, 
অতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই)কে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইরাজ্যের ক 2�সক তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/�ই ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইKমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�com� 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s ক�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম' ডিলিট�রাজ্যের ক ,ডিলিটষKতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইরুণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba)রাজ্যের ক রাজ্যের কক্তকে মানপত্র   ��`�����#�comক 
স�জ�কে মানপত্র   ��`�����#�com�� রাজ্যের কক্ত ডিলিট�য়� মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sকে মানপত্র   ��`�����#�com� ককে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক�। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba, 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইKমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�com�রাজ্যের ক 2�সক তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/�ই মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sকে মানপত্র   ��`�����#�com� ককে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক।



ক/ 2�সকে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক কc/,��, কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। 
 
কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক কমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরুদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামকে মানপত্র   ��`�����#�comdরাজ্যের ক �মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�)য়তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� কদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামডিলিটখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������কে মানপত্র   ��`�����#�com� রাজ্যের ক�রাজ্যের ক 
�জ্জা পায়। তাহা যখন যেদিকে, তখন সেদিকে হ� প�য়। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/� Gখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������� কGডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামকে মানপত্র   ��`�����#�comক,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������� 
কসডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামকে মানপত্র   ��`�����#�comক ক/ডিলিট�য়� পকে মানপত্র   ��`�����#�com#। কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক ডিলিটচত্ত 
ডিলিট2শুকে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক ���য় তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইরাজ্যের ক�। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/� কG প�কে মানপত্র   ��`�����#�comত ��কে মানপত্র   ��`�����#�comক, 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/�রাজ্যের ক আক�রাজ্যের ক ,�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba ককে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক। কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক ত্বক 
কদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামডিলিটখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������য়� ডিলিটগরাজ্যের কডিলিটগডিলিটট ডিলিটডিলিটgতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই /য়। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�/� কখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।�����������������������ও 
���, কখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।�����������������������ও �)� স�দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�, প্রাপ্ত জনকে মানপত্র   ��`�����#�comয়�জ� 'ডিলিটhকে মানপত্র   ��`�����#�com�ই 
কগরুয়� /ইকে মানপত্র   ��`�����#�com। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s 2�সক ডিলিটভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀ন্ন ক�/�রাজ্যের কও 
পকে মানপত্র   ��`�����#�comক্ষ ��কে মানপত্র   ��`�����#�comক� ��। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ই তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s ডিলিট�রাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comপক্ষ। ক/ 
ডিলিট�রাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comপক্ষ,  ক/ কমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরুদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামd/)�,  ক/ তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইরাজ্যের ক�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই, 
ক/ হুরূপ),  কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক 2তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই 2তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই 
প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s অপকে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের করাজ্যের ক ক)ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইKকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই � 2 ডিলিটদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাময়� ডিলিট�জ ক)ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইK 
স্থানে অনড় থাকে, তুমিও তেমনি সরকারের �প� কডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই চ�/। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ই তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s �তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' � 
ক> ডিলিটত্ত�স ��মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sক পডিলিটতক� প্রাপ্ত জনক�2 ককে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক�। 
স'�)� গকে মানপত্র   ��`�����#�com!�প�,��য় কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ���য় ডিলিট�তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ন্তই 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই'�। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� /�রাজ্যের ক পডিলিটতক�রাজ্যের ক Gকে মানপত্র   ��`�����#�com2�ভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�গ ./ণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba 
কডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক এতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই ক���'পতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� কক�, 
আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক� 'ডিলিটhকে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই প�ডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইডিলিট% ��। আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক 
'h�ইয়� দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�ও। ক��কে মানপত্র   ��`�����#�comক কে মানপত্র   ��`�����#�com�, অকে মানপত্র   ��`�����#�com�কে মানপত্র   ��`�����#�com,রাজ্যের ক কগ� 

কে মানপত্র   ��`�����#�com, আ�N। কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক ���য় স'কে মানপত্র   ��`�����#�com�কে মানপত্র   ��`�����#�com,রাজ্যের ক ক)কে মানপত্র   ��`�����#�comস 
আ�N,  আমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামরাজ্যের ক 'h�ইয়� দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�ও। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s শু,' 
কডিলিট �ও, তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s স�,ক।  

প্রাপ্ত জনক> তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই স�,কে মানপত্র   ��`�����#�comকরাজ্যের ক ���য় তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s স'কে মানপত্র   ��`�����#�comখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������, দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম'jকে মানপত্র   ��`�����#�comখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।���������������������� 
ডিলিট�রুডিলিটkগ। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�ই স্ত্রীর প্রয়াণের পর তুমি শোক না করিয়া হিসাব করো কাহারা )রাজ্যের ক প্রাপ্ত জনয়�কে মানপত্র   ��`�����#�comণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dbaরাজ্যের ক পরাজ্যের ক তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s 
ক2�ক �� কডিলিটরাজ্যের কয়� ডিলিট/স� ককে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক� ক�/�রাজ্যের ক� 
ক�/�রাজ্যের ক� আডিলিটসয়�কে মানপত্র   ��`�����#�com%। 



��� পন্থীরা)রাজ্যের ক� করাজ্যের ক�গ2G��য় কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক স্ত্রীর প্রয়াণের পর তুমি শোক না করিয়া হিসাব করো কাহারা )রাজ্যের ক প�কে মানপত্র   ��`�����#�comশ্বK 
ডিলিট%�। অপরাজ্যের ক কক/ ডিলিট%� ��। ডিলিটকন্তু 2G�ত�রাজ্যের ক 
সমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sয় কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক মানপত্র   ��`�����#�com.sun.sকে মানপত্র   ��`�����#�com� /ই�, ���পন্থীরা)রাজ্যের ক� Gকে মানপত্র   ��`�����#�com�ষ্ট 
স<খী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।������������������������য় আকে মানপত্র   ��`�����#�comস ��ই। তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।�����������������������ই তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s �)�-স�দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম� 
দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামকে মানপত্র   ��`�����#�com� G�ওয়�রাজ্যের ক ডিলিটসদ্ধান্ত লইলে। ঘোষণা করিলে, তুমি আর লাল পন্থী নাই। অর্থাৎ তোমার আদর্শবাদ কোনও নীতি নয়, কেবল নিজ ধান্দার উপরে প্রতিষ্ঠিত। হে বাস্তববাদী, তোমাকে প্রণাম।����������������������ন্ত �ইকে মানপত্র   ��`�����#�com�। কঘ�ষণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba� 
কডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�com�,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s আরাজ্যের ক ��� পন্থীরা) ��ই। অ�K�ৎ 
কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক আদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম2K�দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম কক��ও �)ডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই �য়, কক� 
ডিলিট�জ ,�N�রাজ্যের ক উপকে মানপত্র   ��`�����#�comরাজ্যের ক প্রাপ্ত জনডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইডিলিটষ্ঠতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই। ক/ 
�স্ত�দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম), কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s।
কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s কডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� 
ক�কে মানপত্র   ��`�����#�comখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।�����������������������। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba, কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�ডিলিট# আকে মানপত্র   ��`�����#�com%। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba, 
রাজ্যের ক)ন���ও কডিলিটতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� ডিলিট�খী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������কে মানপত্র   ��`�����#�comতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�। 

ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba,  রাজ্যের ক)ন��কে মানপত্র   ��`�����#�com�রাজ্যের কও দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম�ডিলিট# ডিলিট%�। এ< 
তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইকK2�কে মানপত্র   ��`�����#�comস্ত্রীর প্রয়াণের পর তুমি শোক না করিয়া হিসাব করো কাহারা রাজ্যের ক ডিলিট�য়মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s অ�'G�য়),  আর একডিলিটট 
প্রাপ্ত জন�ণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba)রাজ্যের ক দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম� ডিলিট# আকে মানপত্র   ��`�����#�com%। ক/ দ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নাম� #)শ্বরাজ্যের ক,  কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক 
প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। 
কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। ক�রাজ্যের কণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba,  তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই' ডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.s /য়তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই 
রাজ্যের ক�জ�সভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।��������������������������������ݜ쿨ݒ	�䀀�য় G�ইকে মানপত্র   ��`�����#�comp,  /য়তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই স�ডিলিট/তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� 
আক�কে মানপত্র   ��`�����#�comদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামডিলিটমানপত্র   ��`�����#�com.sun.sরাজ্যের ক প্রাপ্ত জন,�� /ইকে মানপত্র   ��`�����#�com। /য়তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�রাজ্যের ক 
রাজ্যের কচ�� ডিলিটসকে মানপত্র   ��`�����#�com��কে মানপত্র   ��`�����#�comসরাজ্যের ক অন্তগKতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই /ইকে মানপত্র   ��`�����#�com। কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক 
কদ্যালয় থেকে ডিলিট পাচ্ছেন। সরকার তাঁর নামডিলিটখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাইমসের পক্ষ থেকে অগ্রিম মানপত্র। লিখেছেন রবি কর।����������������������য়� চডিলিটd-মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s,'-  রাজ্যের ক)কে মানপত্র   ��`�����#�comনরাজ্যের ক গডিলিটKতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই� জ��) 
! সরাজ্যের কস্বতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই) ‘,রাজ্যের ক�) ডিলিটk,� /ও’ ডিলিট�য়� ক্রN� 
কডিলিটরাজ্যের ককে মানপত্র   ��`�����#�com�। ক/ সরাজ্যের কস্বতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই)রাজ্যের ক রাজ্যের ক(x  ২)  প'ত, 
কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s। কতাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেই কবিকে বেঙ্গল টাই�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s�কে মানপত্র   ��`�����#�comক 
প্রাপ্ত জনণাম। �敬猺祴敬猠H�渺浡�耀��dba�মানপত্র   ��`�����#�com.sun.s।
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    কর্তাদে��দের জন্যই �র জন্যই লক্ষ্মীছাড়�ই লক্ষ্মীছাড়া বাগান   �_�ছাড়া বাগান   �_KANA���h�����ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড়   

র�হুল সেন�新ඏ(�ন্যই লক্ষ্মীছাড়

সেন�新ඏ(� এক �ময় ছিল। বাজারেছাড়া বাগান   �_KANA���h����ল। বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�জ�দের জন্যই র ঘ�দের জন্যই র সেন�新ඏ(বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c�ছিল। বাজারে�ল একঝাঁক ভুঁইফোড় অর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইল�!ক ভ� !ইদের জন্যই #�ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c অর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�লছিল। বাজারে& �'স্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a�। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ক� 
চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx����ইদের জন্যই লই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�ওয়� যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�ছিল। বাজারে�ল। সেন�新ඏ(ক�স্পন্সদের জন্যই রর সেন�新ඏ(ক�ন্যই লক্ষ্মীছাড়ও অভ�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun ছিল। বাজারেছাড়া বাগান   �_KANA���h����ল ন্যই লক্ষ্মীছাড়�। 
বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছাড়া বাগান   �_KANA���h����র ছিল। বাজারের্তাদেদের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়ক আদের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staর কর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�। ইস্টদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunঙ্গদের জন্যই লর �দের জন্যই ঙ্গ সেন�新ඏ(3ল�। ম�ঝাঁক ভুঁইফোড় অর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলপাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে ম��চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx��� ভন� ল। ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunরছিল। বাজারের্তাদের পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취র 
আর ম�দের জন্যই 5ই ন্যই লক্ষ্মীছাড়�মল ন্যই লক্ষ্মীছাড়� সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড়। আই ছিল। বাজারেলদের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staর ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়য়ম অন্যই লক্ষ্মীছাড়�যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�য়� ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun��ছিল। বাজারে�র্তাদে হওয়�র কর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�। ��  
সেন�新ඏ(ক�ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag জছিল। বাজারেরম�ন্যই লক্ষ্মীছাড়�দের জন্যই র্তাদেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�র সেন�新ඏ(পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই য় সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staল শর্তাদে�ব্দীপ্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, �প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx����ন্যই লক্ষ্মীছাড় ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun। ছিল। বাজারেকন্তু ওই �� সেন�新ඏ(ক�ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun� সেন�新ඏ(ক 
সেন�新ඏ(�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunন্যই লক্ষ্মীছাড়?  এক ছিল। বাজারেচাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag#�ন ম�ছিল। বাজারেলক হ�ছিল। বাজারেজর। �� সেন�新ඏ(ক�ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag ছিল। বাজারে�দের জন্যই য় ছিল। বাজারে�দের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড়। বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun���,  অমছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড় ছিল। বাজারের্তাদেছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড় হদের জন্যই য় 
সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড় ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunর ভ�ই� সেন�新ඏ(প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়ছিল। বাজারে�দের জন্যই >ন। সেন�新ඏ(�ই ভ�ই� সেন�新ඏ(প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়ছিল। বাজারে�দের জন্যই >ন বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunলদের জন্যই র্তাদে ল�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড়,  ম��কদের জন্যই >�দের জন্যই য়ল 
একবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র �দের জন্যই র যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�ক, আছিল। বাজারেম টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ইদের জন্যই টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagল স্পন্সর হদের জন্যই য় যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun। 



এভ�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunই এদের জন্যই কর পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취র এক সেন�新ඏ(ক�-স্পন্সর 
সেন�新ඏ(জ�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c কদের জন্যই রছিল। বাজারেছাড়া বাগান   �_KANA���h����ল সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড়। ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই শষ সেন�新ඏ(বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunগান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta 
সেন�新ඏ(পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই র্তাদেও হর্তাদে ন্যই লক্ষ্মীছাড়�। এক-��দের জন্যই টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� সেন�新ඏ(#�ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤দের জন্যই র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরেষ 
ছিল। বাজারেছাড়া বাগান   �_KANA���h����ল। একজন্যই লক্ষ্মীছাড় �দের জন্যই র সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই ল ল�ইন্যই লক্ষ্মীছাড় ছিল। বাজারে�দের জন্যই য় 
র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�কর্তাদে অন্যই লক্ষ্মীছাড়�র�। ছিল। বাজারেকন্তু ��র��-ক�দের জন্যই নর পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취র 
সেন�新ඏ(�ই ��ছিল। বাজারে�ন্যই লক্ষ্মীছাড় আর সেন�新ඏ(ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই। আই ছিল। বাজারেলগান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta জদের জন্যই য়র 
সেন�新ඏ(��রদের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c�য় সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড়। র্তাদেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun� ম�ইদের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় 
পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�ছিল। বাজারে�দের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড় ন্যই লক্ষ্মীছাড়� #� টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunল�রর�। এক ম�দের জন্যই �র 
বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই কয়� ছিল। বাজারেমছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagদের জন্যই য় সেন�新ඏ(ক�Cন্যই লক্ষ্মীছাড়ওরকদের জন্যই ম পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�5�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়� হল 
অ��ওদের জন্যই য় ম��চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx��� সেন�新ඏ(3লদের জন্যই র্তাদে। 

আই ছিল। বাজারেলগান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta সেন�新ඏ(জর্তাদে�র পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই রও ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�ল�দের জন্যই ল� 
ন্যই লক্ষ্মীছাড়�। বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই কয়�র পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ছিল। বাজারেরম�ণ সেন�新ඏ(বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�cই যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�দের জন্যই �। আই 
ছিল। বাজারেলগান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���ল�ক�ল�ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই হদের জন্যই য় সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h���� ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunর 
ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun��চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���ন্যই লক্ষ্মীছাড়। আবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunপাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�ল সেন�新ඏ(ভ�দের জন্যই টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag ক্ষমর্তাদে�য় 
এদের জন্যই �দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড় টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�  বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun��-অঞ্জন্যই লক্ষ্মীছাড় ছিল। বাজারেমত্রর�।

ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই র�ধী প্� পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취��দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই লর সেন�新ඏ(কউই সেন�新ඏ(জর্তাদে� সেন�新ඏ(র্তাদে� �Jদের জন্যই রর 
কর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�, ন্যই লক্ষ্মীছাড়J�ন্যই লক্ষ্মীছাড়র্তাদেম লড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c�ইটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� ক� ও করদের জন্যই র্তাদে পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই রন্যই লক্ষ্মীছাড়ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়। 
ভ�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun� ছিল। বাজারেগান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই য়ছিল। বাজারেছাড়া বাগান   �_KANA���h����ল,  এবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র হয়র্তাদে স্পন্সর �ম��� 
ছিল। বাজারেমটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun। ছিল। বাজারেকন্তু ন্যই লক্ষ্মীছাড়র্তাদে� ন্যই লক্ষ্মীছাড় মরশুদের জন্যই ম সেন�新ඏ(যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤ন্যই লক্ষ্মীছাড় আরও 
সেন�新ඏ(বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunআব্রু হদের জন্যই য় সেন�新ඏ(�3� ছিল। বাজারে�ল আছিল। বাজারের্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�ক �ঙ্কটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag। 
সেন�新ඏ(��ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড় ন্যই লক্ষ্মীছাড়ছিল। বাজারে>�র �দের জন্যই ঙ্গ পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�ক� কর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে� হদের জন্যই য় যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�ওয়�র 
পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই রও র্তাদে�!দের জন্যই ক আন্যই লক্ষ্মীছাড়� যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�দের জন্যই � ন্যই লক্ষ্মীছাড়�। 
সেন�新ඏ(3দের জন্যই ল�য়�ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�cদের জন্যই �র ম�ইদের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় সেন�新ඏ(�ওয়� যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�দের জন্যই � ন্যই লক্ষ্মীছাড়� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই ল 
প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়��কছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunন?  এমন্যই লক্ষ্মীছাড়টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� ক3ন্যই লক্ষ্মীছাড়ও হদের জন্যই য়দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����? 
ঘদের জন্যই র�য়� ছিল। বাজারেলগান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta ন্যই লক্ষ্মীছাড়� হয় আদের জন্যই �ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়। র্তাদে�ই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই ল 
টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ন্যই লক্ষ্মীছাড়� ছিল। বাজারের্তাদেন্যই লক্ষ্মীছাড় ম�� প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়��কছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunন ?  সেন�新ඏ(কন্যই লক্ষ্মীছাড় 
এমন্যই লক্ষ্মীছাড়টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� হল?  ��ঘ� ১৪ বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছাড়া বাগান   �_KANA���h����র পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취র �ল আই 
ছিল। বাজারেলগান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta ছিল। বাজারেজদের জন্যই র্তাদেদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����। ১২৫ বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছাড়া বাগান   �_KANA���h����দের জন্যই রর ঐছিল। বাজারের্তাদেহ� �দের জন্যই ঙ্গ 
আদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����। শ��ক �দের জন্যই লর এর্তাদে এর্তাদে র�ঘবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun 
সেন�新ඏ(বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�য়�ল �দের জন্যই ঙ্গ আদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড়। বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c� সেন�新ඏ(�ওয়�র মদের জন্যই র্তাদে� 
ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই র�ধী প্� শছিল। বাজারেTও সেন�新ඏ(ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunলদের জন্যই লই চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���দের জন্যই ল। 
র্তাদে�রপাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই রও সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়র মদের জন্যই র্তাদে� ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun 
স্পন্সর পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই � ন্যই লক্ষ্মীছাড়�! 
আদের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staরবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤র্তাদেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র �'কটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag হদের জন্যই য়দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����,  ��ম�ল 
ছিল। বাজারে�দের জন্যই র্তাদে এছিল। বাজারেগান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই য় এদের জন্যই �দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড় �ভ�পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ছিল। বাজারের্তাদে টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�  বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun��। 
ছিল। বাজারের্তাদেন্যই লক্ষ্মীছাড় ম�দের জন্যই �র বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই কয়� র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�কদের জন্যই ল এক ম�দের জন্যই �র 



ছিল। বাজারেমছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagদের জন্যই য় পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ছিল। বাজারেরছিল। বাজারেস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �aছিল। বাজারের্তাদে ��ম�ল ছিল। বাজারে�দের জন্যই য়দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড়। ছিল। বাজারেকন্তু 
এভ�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun কর্তাদেছিল। বাজারে�ন্যই লক্ষ্মীছাড়?  বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�রবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র র্তাদে�!দের জন্যই কই সেন�新ඏ(কন্যই লক্ষ্মীছাড় 
এছিল। বাজারেগান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই য় আ�দের জন্যই র্তাদে হদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun ?  সেন�新ඏ(�শজ�দের জন্যই ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤3ন্যই লক্ষ্মীছাড় 
আইছিল। বাজারেপাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취এল,  আই এ� এদের জন্যই লর রমরম�, 
সেন�新ඏ(�3�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড় পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�র�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়� জছিল। বাজারেম��ছিল। বাজারের 
প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�য় চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���লদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun সেন�新ඏ(কন্যই লক্ষ্মীছাড়?  সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়র মদের জন্যই র্তাদে� 
ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun স্পন্সর পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই � ন্যই লক্ষ্মীছাড়�,  এটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunশ্বাসযোগ্য? সারা বছরে কতই বা বাজেট? বড়জোর পনেরো-ষোল কোটি। সেটা দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না? � �a-margin-top:0in;
	mso-para-margin-right:0in;
	mso-para-������������������������������������������������������������������������দের জন্যই যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�? 
��র� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছাড়া বাগান   �_KANA���h����দের জন্যই র কর্তাদেই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun� বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�দের জন্যই জটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag?  বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunড়া বাগান   �_KANA���h�����'�cদের জন্যই জ�র 
পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই র�-সেন�新ඏ(ষ�ল সেন�新ඏ(ক�ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag। সেন�新ඏ(�টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� সেন�新ඏ(�ওয়�র সেন�新ඏ(ল�ক 
পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�ওয়� যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�দের জন্যই � ন্যই লক্ষ্মীছাড়�? 

সেন�新ඏ(শ�ন্যই লক্ষ্মীছাড়� যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�ছিল। বাজারে�ল, �ঞ্জ�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই য়ঙ্ক� ন্যই লক্ষ্মীছাড়�ছিল। বাজারেক এছিল। বাজারেগান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই য় 
আ�দের জন্যই র্তাদে পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই রন্যই লক্ষ্মীছাড়। ছিল। বাজারেকন্তু সেন�新ඏ(�3� সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staল,  ছিল। বাজারের্তাদেছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড় 
আই ছিল। বাজারেপাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취 এল ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagম ছিল। বাজারেকদের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় ছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড়। র্তাদে�ও 
আবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�র কলক�র্তাদে�র ন্যই লক্ষ্মীছাড়য়,  পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়র। পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই র্তাদে 
ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই য়�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta কদের জন্যই র র্তাদে�!র বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun��র ক� ��ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunধী প্� হদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun 
জ�ন্যই লক্ষ্মীছাড়� সেন�新ඏ(ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই। �হজ কর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�,  �ঞ্জ�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই য়ঙ্ক� 
পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই র্তাদে ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই য়�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta করদের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড়,  ছিল। বাজারেকন্তু 
সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় করদের জন্যই লন্যই লক্ষ্মীছাড় ন্যই লক্ষ্মীছাড়�। অন্যই লক্ষ্মীছাড়��ন্যই লক্ষ্মীছাড়�দের জন্যই �র 
সেন�新ඏ(ক্ষদের জন্যই ত্রও সেন�新ඏ(�টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ই হদের জন্যই �। 

কদের জন্যই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취��দের জন্যই রটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag �'স্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a�গুছিল। বাজারেল সেন�新ඏ(কন্যই লক্ষ্মীছাড় ম�3 ছিল। বাজারে#ছিল। বাজারেরদের জন্যই য় 
র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�কদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h���� সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়র সেন�新ඏ(র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরেদের জন্যই ক? �হজ কর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�,

স্পন্সর চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx����য় ম�ইদের জন্যই লজ। এই �হজ �ছিল। বাজারের্তাদে�টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� 
ছিল। বাজারেক সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড় কর্তাদে��র� সেন�新ඏ(বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�দের জন্যই ঝাঁক ভুঁইফোড় অর্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলন্যই লক্ষ্মীছাড়? এর্তাদে বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunছাড়া বাগান   �_KANA���h����র 
ধী প্দের জন্যই র টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ক� সেন�新ඏ(Xদের জন্যই ল ছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sunজয় ম�ছিল। বাজারেলয়� কর্তাদেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� ক�  
ম�ইদের জন্যই লজ সেন�新ඏ(পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই য়দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড়?  জ�ছিল। বাজারে��দের জন্যই র্তাদে সেন�新ඏ(ল�দের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta� 
র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�কর্তাদে। ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagমছিল। বাজারেলদের জন্যই স্ট ম��ক>�ওদের জন্যই য়ল 
সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড় সেন�新ඏ(ল3� র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে�কর্তাদে। বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun���, এইটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� ক� ই। 
ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunর ��'বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�ছিল। বাজারে�ক �দের জন্যই Yলদের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় ম�ছিল। বাজারেলয়�দের জন্যই ক বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun� 
ইউছিল। বাজারেবাগান   �_KANA���h�����'�com.sun কর্তাদে��দের জন্যই �র সেন�新ඏ(�3� সেন�新ඏ(গান   �_KANA���h�����'�com.sun.staদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����?  বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c ম��দের জন্যই চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���র 
আদের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta সেন�新ඏ(�ই স্পন্সরদের জন্যই �র ক3ন্যই লক্ষ্মীছাড়ও >�ক� 
হদের জন্যই য়দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����?  সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�ন্যই লক্ষ্মীছাড় কর্তাদে��র� টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ক� সেন�新ඏ(ন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunন্যই লক্ষ্মীছাড়, 
ছিল। বাজারেকন্তু ��ম�ন্যই লক্ষ্মীছাড়�র্তাদেম কর্তাদেZ �ত্বও ছাড়া বাগান   �_KANA���h�����ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�cদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunন্যই লক্ষ্মীছাড় ন্যই লক্ষ্মীছাড়�। শুধী প্� 
জ�ছিল। বাজারে��দের জন্যই র্তাদে সেন�新ඏ(ল�দের জন্যই গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta� সেন�新ඏ(ন্যই লক্ষ্মীছাড়ওয়�র জন্যই লক্ষ্মীছাড়� সেন�新ඏ(ক আ�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun ? 
সেন�新ඏ(কন্যই লক্ষ্মীছাড় আ�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun? 



��রুণ একটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়শ্ন ছাড়া বাগান   �_KANA���h����� !দের জন্যই ড়া বাগান   �_KANA���h�����'�c ছিল। বাজারে�দের জন্যই য়দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড় প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�Jন্যই লক্ষ্মীছাড় বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun��ন্যই লক্ষ্মীছাড়�ছিল। বাজারেজ�। ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunর এক�মদের জন্যই য়র অছিল। বাজারেধী প্ন্যই লক্ষ্মীছাড়�য়ক,  বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunর্তাদে�ম�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড় 
��'��। ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunর �বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun অন্যই লক্ষ্মীছাড়�ষ্ঠানেই অনিবার্য তাঁর উপস্থিতি। বলা হয়েছিল, তাঁকে সহ-সভাপতি করা হবে। করা হলে, প্রসূন অন্তত ছোটাছুটি করতে পা�দের জন্যই ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই অছিল। বাজারেন্যই লক্ষ্মীছাড়বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤� র্তাদে�!র উপাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ছিল। বাজারেস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �aছিল। বাজারের্তাদে। বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunল� হদের জন্যই য়ছিল। বাজারেছাড়া বাগান   �_KANA���h����ল, র্তাদে�!দের জন্যই ক �হ-�ভ�পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ছিল। বাজারের্তাদে 
কর� হদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun। কর� হদের জন্যই ল, প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�Jন্যই লক্ষ্মীছাড় অন্তর্তাদে সেন�新ඏ(ছাড়া বাগান   �_KANA���h�����টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag�ছাড়া বাগান   �_KANA���h�����ছিল। বাজারেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag করদের জন্যই র্তাদে পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취�রদের জন্যই র্তাদেন্যই লক্ষ্মীছাড়। এক�ল প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�Tন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই ক একদের জন্যই জ�টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag 
কদের জন্যই র যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤ছিল। বাজারে� কদের জন্যই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취��দের জন্যই রটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag �'স্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a�গুছিল। বাজারেলর ক�দের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h���� সেন�新ඏ(যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤দের জন্যই র্তাদেন্যই লক্ষ্মীছাড়, ছিল। বাজারে#ছিল। বাজারেরদের জন্যই য় সেন�新ඏ(�ওয়� কছিল। বাজারে5ন্যই লক্ষ্মীছাড়ই হর্তাদে। ছিল। বাজারেকন্তু র্তাদে�!দের জন্যই ক বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun� 
প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�Tন্যই লক্ষ্মীছাড়দের জন্যই �র কর্তাদেটাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bag� ক�  ক�দের জন্যই জ ল�গান   �_KANA���h�����'�com.sun.sta�দের জন্যই র্তাদে সেন�新ඏ(পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই রদের জন্যই ছাড়া বাগান   �_KANA���h����ন্যই লক্ষ্মীছাড় কর্তাদে��র�? 

ছিল। বাজারেকন্তু সেন�新ඏ(ম�হন্যই লক্ষ্মীছাড়-কর্তাদে��র� সেন�新ඏ(�ই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই র্থলগ্নি সংস্থা। টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরে হ�!টাকা চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunন্যই লক্ষ্মীছাড় ন্যই লক্ষ্মীছাড়�, হল# কদের জন্যই র বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunল� যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�য়। চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���� ন্যই লক্ষ্মীছাড়�, প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�Jন্যই লক্ষ্মীছাড়, ��ব্রর্তাদের� গুরুত্ব 
সেন�新ඏ(পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취দের জন্যই ল সেন�新ඏ(যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤 অঞ্জন্যই লক্ষ্মীছাড়-সেন�新ඏ(�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun�ছিল। বাজারেশ�দের জন্যই �র গুরুত্ব কদের জন্যই ম যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun। র্তাদে�ই ম�দের জন্যই �র পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취র ম�� সেন�新ඏ(পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ছিল। বাজারেরদের জন্যই য় যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx���읖Đ�㸲竪츀ࣆ����le취ࣆ췐ࣆ춴ࣆ쵴ࣆ최ࣆ쵄ࣆ㿤�দের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun। 
স্পন্সদের জন্যই রর জন্যই লক্ষ্মীছাড়� হ�হুর্তাদে�শ করদের জন্যই র্তাদে হদের জন্যই বাগান   �_KANA���h�����'�com.sun শর্তাদে�ব্দীপ্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, �প্রাচীন ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়�চাইলেই পাওয়া যাচ্ছিল। কোস্পন্সরের কোনও অভাব ছিল না। �a...mohun bagan.docx����ন্যই লক্ষ্মীছাড় ক্লাব। কিন্তু ওই দু কোটিই বা কে দেবেন? এক চিটফান্ড মালিক হাজির। দু কোটি দিয়ে দিলেন। ব্যাস, অমনি তিনি হয়ে গেলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলতে লাগলেন, ম্যাকডোয়েল একবার সরে যাক�বাগান   �_KANA���h�����'�com.sunদের জন্যই ক। 
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    কীভাব�ভাবে চি�বে চিনবেন� চিনবেন ফেক আ	নবে চিনবেন�ন ফেক আই ডি?  ��P�����কীভাব আই চিনবেন ফেক আ�?  
প্রস�ন �স�

র�ত ��ড়বে চিনবেন�, ফেক আই ডি?  ��P����	�বে চিনবেন� ঘ�ম ফেক আই ডি?  ��P����নই। অবে চিনবেননবে চিনবেনকীভাবই মগ 
ফেক আই ডি?  ��P�����স��বে চিনবেনকীভাব। মবে চিনবেননর স�বে চিনবেন� ফেক আই ডি?  ��P����!ন্ড চিনবেন ফেক আরবে চিনবেনকীভাব�বে চিনবেন#স 
পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�ঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন �বে চিনবেন'ন। অবে চিনবেননকীভাব �ন� ,  যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�বে চিনবেন*র আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জাচিনবেন ফেক আন 
ফেক আই ডি?  ��P����	বে চিনবেননন ন�। এমনচিনবেন ফেক আকীভাব ফেক আই ডি?  ��P����স পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�রুষ ন� মচিনবেন ফেক আ.লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�, 
ত�ও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt �বে চিনবেননন ন�। অথ�� আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�র কীভাব�বে চিনবেন�ও 
চিনবেন ফেক আরবে চিনবেনকীভাব�বে চিনবেন#স এলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই। আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জাচিনবেন ফেক আন মচিনবেন ফেক আ.লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�র 
চিনবেন ফেক আরবে চিনবেনকীভাব�বে চিনবেন#স ফেক আই ডি?  ��P����*বে চিনবেন� স�তপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�3	 ন� ফেক আই ডি?  ��P����ভাবে চিবে চিনবেন� 
অ4�বে চিনবেন5প্ট কীভাবরবে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইন। ��ঝবে চিনবেনতও পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�রবে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইন ন�, 
ফেক আই ডি?  ��P����সচিনবেন ফেক আ8 ফেক আই ডি?  ��P�����কীভাব আই চিনবেন ফেক আ�। 

কীভাব�ভাবে চি�বে চিনবেন� চিনবেন ফেক আ	নবে চিনবেন�ন যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�3বে চিনবেনকীভাব �ন�  ভাবে চি��বে চিনবেন�ন,  চিনবেন ফেক আতচিনবেন ফেক আন 
সচিনবেন ফেক আত4ই �ন�  ? ন�চিনবেন ফেক আকীভাব ফেক আই ডি?  ��P�����কীভাব আই চিনবেন ফেক আ�-র 	ক্কবে চিনবেনর 
পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জাবে চিনবেনড়বে চিনবেন�ন। কীভাবতগুচিনবেন ফেক আলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই চিনবেন ফেক আ�ষবে চিনবেন# একীভাব8�  নজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt র 
র���ন। 

১)  যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�3বে চিনবেনকীভাব �ন�  ভাবে চি��বে চিনবেন�ন,  আবে চিনবেন> ত�র 
ফেক আই ডি?  ��P����প্র���ইলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইচিনবেন ফেক আ8বে চিনবেনত ভাবে চি�লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই কীভাববে চিনবেনর ফেক আই ডি?  ��P����	�� ফেক আই ডি?  ��P������লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�ন। 

২)  ফেক আই ডি?  ��P����*��ন,  কীভাবতচিনবেন ফেক আ*বে চিনবেননর ফেক আই ডি?  ��P����প্র���ইলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই। যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহচিনবেন ফেক আ* 
পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�র�বে চিনবেনন� .#,  ভাবে চিরস� কীভাবরবে চিনবেনত পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�বে চিনবেনরন। নত� ন 
.বে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই একীভাব8�  �8কীভাব� ফেক আই ডি?  ��P����থবে চিনবেনকীভাবই যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�#।

৩)  অ4�লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই��ম ফেক আই ডি?  ��P����*��ন। শুধ�ম�ত্র একীভাবচিনবেন ফেক আ8 �চিনবেন ফেক আ� 
.বে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই অন4 জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt �#>� ফেক আই ডি?  ��P����থবে চিনবেনকীভাব ফেক আই ডি?  ��P����নও#� .বে চিনবেনত পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�বে চিনবেনর। 
ফেক আই ডি?  ��P����*��ন পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জাচিনবেন ফেক আর��বে চিনবেনরর সবে চিনবেনD �চিনবেন ফেক আ� আবে চিনবেন� চিনবেন ফেক আকীভাবন�। 
পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জাচিনবেন ফেক আর��বে চিনবেনরর সবে চিনবেনD �চিনবেন ফেক আ� থ�কীভাববে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই চিনবেন ফেক আ�শ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। �]/UIName��������������������Ř�����¡�৩) অ্যালবাম দেখুন। শুধুমাত্র একটি ছবি হলে অন্য জায়গা থেকে নেওয়া হতে পারে। দেখুন প�সবে চিনবেনযাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�>4ত� 
��বে চিনবেনড়। 



৪)  যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�বে চিনবেনকীভাব �ন�  ভাবে চি��বে চিনবেন�ন,  ত�র কীভাবজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt ন �ন� ? 
ত�র� কীভাব�র�?  যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহচিনবেন ফেক আ* ফেক আই ডি?  ��P����*বে চিনবেন�ন .�জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt �র পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�3বে চিনবেন	কীভাব 
�ন� , এচিনবেন ফেক আড়বে চিনবেন# 	লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�ই ভাবে চি�লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই। ফেক আই ডি?  ��P����জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt বে চিনবেনন র���ন, ত�র 
কীভাব�বে চিনবেন� আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�র ফেক আই ডি?  ��P����কীভাব�নও গুরুত্ব ফেক আই ডি?  ��P����নই।
৫)  চিনবেন ফেক আযাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহচিনবেন ফেক আন চিনবেন ফেক আরবে চিনবেনকীভাব�বে চিনবেন#স পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�ঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন �বে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইন,  চিনবেন ফেক আতচিনবেন ফেক আন চিনবেন ফেক আকীভাব 
আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�র ফেক আই ডি?  ��P����	ন� ফেক আই ডি?  ��P����কীভাবউ? ন�চিনবেন ফেক আকীভাব অবে চিনবেন	ন�? অবে চিনবেন	ন� 
.বে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই এত ফেক আই ডি?  ��P����লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�কীভাব থ�কীভাববে চিনবেনত .ঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন �ৎ আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�বে চিনবেনকীভাব 
চিনবেন ফেক আরবে চিনবেনকীভাব�বে চিনবেন#স পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�ঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন �বে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইন ফেক আই ডি?  ��P����কীভাবন?  
৬)  ফেক আই ডি?  ��P����কীভাব�নও �ন�  �� আত্মীয় আপনাকে পরীক্ষ�# আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�বে চিনবেনকীভাব 
পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জার�ক্ষা করছে না তো? মেয়ের নামে প্রোফাই� কীভাবরবে চিনবেন� ন� ফেক আই ডি?  ��P����ত�?  ফেক আই ডি?  ��P����মবে চিনবেন#র ন�বে চিনবেনম 
ফেক আই ডি?  ��P����প্র���ইলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই কীভাববে চিনবেনর আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�র সবে চিনবেনD মজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt � কীভাবরবে চিনবেন� 
ন� ফেক আই ডি?  ��P����ত� ? 

৭) 8�ইম লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�ইবে চিনবেনন যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�ন। ত�র চিনবেন ফেক আনবে চিনবেনজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt র ফেক আই ডি?  ��P����পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�স 
ফেক আই ডি?  ��P�����চিনবেন ফেক আO ন�চিনবেন ফেক আকীভাব অন4বে চিনবেন*র ?  ত�র �চিনবেন ফেক আ�বে চিনবেনত কীভাব�র� 
লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�ইকীভাব ম�রবে চিনবেন� ? 

৮)  �চিনবেন ফেক আ� �� ফেক আই ডি?  ��P����পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা�বে চিনবেনসর তলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�# ফেক আই ডি?  ��P����যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ কীভাববে চিনবেনমন্টস 
আবে চিনবেন�, ফেক আই ডি?  ��P����স��বে চিনবেননও ফেক আই ডি?  ��P����	�� র���ন। 

৯)  কীভাব� কীভাব� �ই পাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জাবে চিনবেনড়,  কীভাব� চিনবেন ফেক আসবে চিনবেননম� চিনবেন ফেক আপ্র#, 
ফেক আই ডি?  ��P����কীভাব�ন ফেক আই ডি?  ��P����কীভাব�ন গ্রুবে চিনবেনপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জা আবে চিনবেন�, লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইক্ষা করছে না তো? মেয়ের নামে প্রোফাই কীভাবরুন। 8�ইম 
লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�ইবে চিনবেননর সবে চিনবেনD ফেক আই ডি?  ��P����সই রুচিনবেন ফেক আ	 চিনবেন ফেক আমলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইবে চিনবেন� চিনবেন ফেক আকীভাবন� মবে চিনবেনন 
মবে চিনবেনন ভাবে চি���ন। 

১০)  স�বে চিনবেনথবে চিনবেনকীভাব �ড় কীভাবথ�,  আপাঠাচ্ছেন। অনেক বন্ধু, যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জান�র রুচিনবেন ফেক আ	র 
সবে চিনবেনD ফেক আই ডি?  ��P����সই অজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt �ন� �ন� র রুচিনবেন ফেক আ	বে চিনবেন��ধ চিনবেন ফেক আমলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইবে চিনবেন� 
চিনবেন ফেক আকীভাবন�, ফেক আই ডি?  ��P����স8�ও ফেক আই ডি?  ��P����*বে চিনবেন� চিনবেন ফেক আনন। 

 

যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহচিনবেন ফেক আ* মবে চিনবেনন .#, ফেক আই ডি?  ��P����স �ন�  .ও#�র ফেক আই ডি?  ��P����যাদের আপনি চেনেন না। এমনকি সে পুরুষ না মহিলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহ�>4, তবে চিনবেন�ই �ন� ত্ব কীভাবরুন, তবে চিনবেন�ই স�ড়� চিনবেন ফেক আ*ন। নইবে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই এমন 
ভাবে চি� বে চিনবেন#� �ন�  জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt � চিনবেন ফেক আ8বে চিনবেন# লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই�ভাবে চি কীভাব�? চিনবেন ফেক আনবে চিনবেনজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt বে চিনবেনকীভাব .�চিনবেন ফেক আসর ফেক আই ডি?  ��P������র�কীভাব ন�ই�� কীভাবরবে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইন। ত�র ফেক আই ডি?  ��P����থবে চিনবেনকীভাবও �ড় কীভাবথ�, 
চিনবেন ফেক আনবে চিনবেনজানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই ডি। �0in 5.4pt র ম�লা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আই4��ন সম# ন�ই�� নষ্ট কীভাবরবে চিনবেনলা, তাও জানেন না। অথবা আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট এল। আপনি মহিলার রিকোয়েস্ট দেখে সাতপাঁচ না ভেবে অ্যাক্সেপ্ট করলেন। বুঝতেও পারলেন না, সেটি ফেক আইন।



    কেন চ�ন চড়বেন ওলায় ? �ন ওলায় ? �乃�@�������য় ? 
শুবেন ওলায় ? �ন� মণ্ডলায় ? �乃�@������

এই শীতে�বেন ওলায় ? � শীতেহবেন ওলায় ? �� ন�� ন অতিথি ওলা। আগের শীতেও �তিথি ওলা। আগের শীতেও � ওলায় ? �乃�@�������। আবেন ওলায় ?  � শীতে�বেন ওলায় ? �ও হ�� �� লায় ? �乃�@������বেন ওলায় ? � হবেন ওলায় ? য়বেন ওলায় ? ! ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে#�তিথি ওলা। আগের শীতেও $� জন#। 
ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে#�তিথি ওলা। আগের শীতেও $চ�লায় ? �乃�@������� তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? য় কেন চ'বেন ওলায় ? � চ�নতিথি ওলা। আগের শীতেও ন।  ন্ত�# শুবেন ওলায় ? ন তিথি ওলা। আগের শীতেও )তিথি ওলা। আগের শীতেও �বেন ওলায় ? য় তিথি ওলা। আগের শীতেও *বেন ওলায় ? য়বেন ওলায় ? !ন,  নয়বেন ওলায় ? �� কেন চ�তিথি ওলা। আগের শীতেও শীতে ��ড়� *�তিথি ওলা। আগের শীতেও � 
�বেন ওলায় ? �বেন ওলায় ? !ন। এ��� কেন চ,ই ,ম,#� অবেন ওলায় ? ন�ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে�ই তিথি ওলা। আগের শীতেও মবেন ওলায় ? ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনেবেন ওলায় ? !। আপন�� হ�বেন ওলায় ? � স্মার্ট ফোন থাকলেই আপনি ডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
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আপতিথি ওলা। আগের শীতেও ন ডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	ms�螧Ș�ꛠ��"�olacab.odt - OpenOffice.org Writer�������������������������������������������������������������������������������������������������������বেন ওলায় ? � প�বেন ওলায় ? �ন ওলায় ? �乃�@������� �� উবেন ওলায় ? ��। 



�� �� ,�তিথি ওলা। আগের শীতেও �ধা আছে ওলায়� আবেন ওলায় ? ! ওলায় ? �乃�@�������য়, এ���� এ�নজবেন ওলায় ? � কেন চচ�খ কেন চ��লায় ? �乃�@�������বেন ওলায় ? ন� '��। 

১)  হ�বেন ওলায় ? � স্মার্ট ফোন থাকলেই আপনি ডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
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	ms�螧Ș�ꛠ��"�olacab.odt - OpenOffice.org Writer�������������������������������������������������������������������������������������������������������বেন ওলায় ? � 
প��বেন ওলায় ? �ন। আপন�� ��তিথি ওলা। আগের শীতেও ড়বেন ওলায় ? �ই  �তিথি ওলা। আগের শীতেও ড় এবেন ওলায় ? , 
হ�তিথি ওলা। আগের শীতেও জ� হবেন ওলায় ? য় '�বেন ওলায় ? �। কেন চ'খ�ন কেন চ�বেন ওলায় ? � ডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	ms�螧Ș�ꛠ��"�olacab.odt - OpenOffice.org Writer�������������������������������������������������������������������������������������������������������বেন ওলায় ? �ন, 
কেন চ,খ�বেন ওলায় ? নই  �তিথি ওলা। আগের শীতেও ড় চবেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ আ,বেন ওলায় ? �। 
২) ��� ��� ম�ত্রা আপনার মোব� আপন�� কেন চম���ইলায় ? �乃�@������ নম্ব� 
ড্রাইভারের কাছে এবং ড্রাইভারের মোবাইল �ই��বেন ওলায় ? �� ��বেন ওলায় ? ! এ�: ড্রাইভারের কাছে এবং ড্রাইভারের মোবাইল �ই��বেন ওলায় ? �� কেন চম���ইলায় ? �乃�@������ 
নম্ব� আপন�� ��বেন ওলায় ? ! চবেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ আ,বেন ওলায় ? �। কেন চ)�বেন ওলায় ? ন 
কেন চ'� �বেন ওলায় ? '�  �বেন ওলায় ? � তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? � প�বেন ওলায় ? �ন। 
৩)  �তিথি ওলা। আগের শীতেও ড় �� *<বেন ওলায় ? � আবেন ওলায় ? !, আ,বেন ওলায় ? � ��ক্ষণ 
লায় ? �乃�@������� বেন ওলায় ? �,  কেন চ��ন ��স্তা দিয়ে আসছে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। �롤蕔ಐṜ� তিথি ওলা। আগের শীতেও *বেন ওলায় ? য় আ,বেন ওলায় ? !,  আপতিথি ওলা। আগের শীতেও ন 
তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? জই ��ঝবেন ওলায় ? � প��বেন ওলায় ? �ন। 
৪)  এখ�বেন ওলায় ? ন প্র�#�খ#�ন কেন চনই। শীতেহবেন ওলায় ? �� মবেন ওলায় ? ধা আছে ওলায়# 
কেন চ'খ�বেন ওলায় ? ন কেন চ'বেন ওলায় ? � চ�ইবেন ওলায় ? �ন,  ড্রাইভারের কাছে এবং ড্রাইভারের মোবাইল �ই��� কেন চ,খ�বেন ওলায় ? নই 
তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? য় '�বেন ওলায় ? �ন। 
৫)  প্র�ম��� উঠবেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ তিথি ওলা। আগের শীতেও E ��ইডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
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কেন চ�)�� ��বেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ ���ও তিথি ওলা। আগের শীতেও E ��ইডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	ms�螧Ș�ꛠ��"�olacab.odt - OpenOffice.org Writer�����������������������������������������������������������������������������������������������������। ন�ন� 
,মবেন ওলায় ? য় ৫০ �� ১০০ ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে���� �� পন আ,বেন ওলায় ? � 
আপন�� কেন চ)�ন �� ই কেন চমবেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������। কেন চ,ই �� পন 
�#�হ�� ��বেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ খ�চ অবেন ওলায় ? ন�ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে�ই �বেন ওলায় ? ম কেন চ লায় ? �乃�@������। 

৬)  ��ড়তিথি ওলা। আগের শীতেও � কেন চH���বেন ওলায় ? ন�� �#�প�� কেন চনই। ,হজ 
পবেন ওলায় ? �ই ড্রাইভারের কাছে এবং ড্রাইভারের মোবাইল �ই��� তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? য় '�বেন ওলায় ? �ন। H��পবেন ওলায় ? � তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? য় 
কেন চ বেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ আপতিথি ওলা। আগের শীতেও ন তিথি ওলা। আগের শীতেও নবেন ওলায় ? জই ��ঝবেন ওলায় ? � প��বেন ওলায় ? �ন। 
৭)  ��স্তা দিয়ে আসছে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। �롤蕔ಐṜ� কেন চচন� ন� ���বেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ও ,ম,#� কেন চনই। 
গু লায় ? �乃�@������ ম#�প ��স্তা দিয়ে আসছে, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। �롤蕔ಐṜ� কেন চ*তিথি ওলা। আগের শীতেও খবেন ওলায় ? য় কেন চ*বেন ওলায় ? �। 
৮)  প্রবেন ওলায় ? �#� চ�লায় ? �乃�@������� স্মার্ট ফোন থাকলেই আপনি ডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
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জ�বেন ওলায় ? নন। *��/#�হ�� প�বেন ওলায় ? �ন ন�। ���ণ, 
চ�লায় ? �乃�@������� *��/#�হ�� ��বেন ওলায় ? লায় ? �乃�@������ আপতিথি ওলা। আগের শীতেও ন তিথি ওলা। আগের শীতেও নতিথি ওলা। আগের শীতেও */ষ 
জ�য় �য় অতিথি ওলা। আগের শীতেও �বেন ওলায় ? '�  ��বেন ওলায় ? � প�বেন ওলায় ? �ন। 
৯)  চ�লায় ? �乃�@������বেন ওলায় ? �� কেন চ�তিথি ওলা। আগের শীতেও ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে: আপন�� হ�বেন ওলায় ? �। ন�ম�� 
প� আপতিথি ওলা। আগের শীতেও ন তিথি ওলা। আগের শীতেও ঠ� ��বেন ওলায় ? �ন, ��Nবেন ওলায় ? � �� নম্ব� 
কেন চ*বেন ওলায় ? �ন। ��� উপ� তিথি ওলা। আগের শীতেও �তিথি ওলা। আগের শীতেও O �বেন ওলায় ? � তিথি ওলা। আগের শীতেও ঠ� হবেন ওলায় ? � 
��N� ইনবেন ওলায় ? ,নতিথি ওলা। আগের শীতেও ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে�। 
১০)  ম�ঝ���,  ম�ঝ*�প��,  কেন চ��� 'খন খ�তিথি ওলা। আগের শীতেও শীতে 
ডাকতে পারেন ওলা বা উবের। �le-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	ms�螧Ș�ꛠ��"�olacab.odt - OpenOffice.org Writer�������������������������������������������������������������������������������������������������������বেন ওলায় ? � প�বেন ওলায় ? �ন। এখন ,:খ#�য় এ�ট্যাক্সির জন্য। ট্যাক্সিচালক নিয়ে যেতে চাননি। গন্তব্য শুনে�  �ম। 
'�তিথি ওলা। আগের শীতেও *ন '�বেন ওলায় ? �,  ,�তিথি ওলা। আগের শীতেও �/, ��ড়বেন ওলায় ? �। এ� মবেন ওলায় ? ধা আছে ওলায়#ই 
!তিথি ওলা। আগের শীতেও ড়বেন ওলায় ? য় পবেন ওলায় ? ড়বেন ওলায় ? ! *� /�প��,  তিথি ওলা। আগের শীতেও শীতেতিথি ওলা। আগের শীতেও লায় ? �乃�@������গুতিথি ওলা। আগের শীতেও ড়বেন ওলায় ? �।
আ �ম�তিথি ওলা। আগের শীতেও *বেন ওলায় ? ন তিথি ওলা। আগের শীতেও �তিথি ওলা। আগের শীতেও �ন্ন কেন চজলায় ? �乃�@�������বেন ওলায় ? �ই এই পতিথি ওলা। আগের শীতেও �বেন ওলায় ? Q�� 
প�ওয়� '�বেন ওলায় ? �।
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    বেঙ্গ�ঙ্গল টাইমস (সময়ের�ইমস (সময়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�র বেঙ্গ�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� এগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�) 

গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�ষ ভ্রমণ স�খ্যা �
<��@�楲整��� 
জ�ন���গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000রর শুরুয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`"ই প্র��গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�" হয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`% বেঙ্গ�ঙ্গল 
টাইমস (সময়ের�ইময়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`সর গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�ষ ভ্রমণ স�খ্যা �
<��@�楲整���। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�হ�ড়, 
নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বা+,  সম�দ,  অরণ�,  মরুভ/ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ম,  গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000নজ0ন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �g�ম, 
ঐগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"হ�গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000স� স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����ন,  ধম0+� স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����ন,  চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfa� ����ন। 
স�গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000মগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000লয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ন�ন� স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.text.XTextRange:@0,0:com.su�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার ভ্রমণ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�ষ�� 
বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整��� সম7দ্ধ ���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� এই স��লন। 

উত্তর�ঙ্গ,  দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000;ণ�ঙ্গ বেঙ্গ<মন ���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�,  বেঙ্গ"মগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ন 
প্রগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`��+ র�জ� ও বেঙ্গদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বা�-গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বায়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`�র গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ভন 
প্র�ন্তয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ছ� Bয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� বেঙ্গদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বাখ্যা �
<��@�楲整��র বেঙ্গচা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaষ্টা। নিছক তথ্যভিত্তিক ভ্রমণ নয়, সেই অনুভূতি ও নস্টালজিয়াও উঠে আসুক। �mso-style��ၽŸ�ၾ缶��Ť�㐒祖�搁�Ā�ŀĀ����। গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000নছ� 
"��গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ভগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ত্ত� ভ্রমণ ন�,  বেঙ্গসই অন�ভ/ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000" ও 
নস্টালজিয়াও উঠে আসুক। �mso-style��ၽŸ�ၾ缶��Ť�㐒祖�搁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�ⴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡愯瑷堯敔瑸慌潹瑵潃獮牴楡獮��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���朌瑥楍楮畭卭穩e�ᰀఀ潣⽭畳⽮瑳牡愯瑷匯穩e�ఀఀ桳牯t�ఀఀ䍮汯s�ఀఀ桳牯t�ഀఀ䱮湩獥���朌瑥�লগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000জ��ও উয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`E আস��। 

গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000�ছ� বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� আমগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000G"। পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার জন�ও 
���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ছ বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� হয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ওE�র স�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`<��। অন্ত" 
পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ঞ্চাশ পাতা বরাদ্দ থাকবে পাঠকদের জন্য। আপনারাও আপনাদের বেড়ানোর অনুভূতির�� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�"� �র�দ্দ ���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার 
জন�। আপাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ন�র�ও আপাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্ন�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`দী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্মীয় স্থান, চা বার বেঙ্গ�ড়�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ন�র 
অন�ভ/ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"র ��� গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000লয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`খ্যা �
<��@�楲整� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`" পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রন। "য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� 
খ্যা �
<��@�楲整��� �ড় ন�, ৩০০ বেঙ্গ�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`� ৮০০ �য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`Mর ময়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ধ� 
হয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ল ভ�ল হ�। বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�ন ৩১ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000Oয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`সম্বয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রর 
ময়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ধ�। 

ভ্রমণ গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ভগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000ত্ত� �ল,  অণ� �ল,  গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfaগিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000E, 
স্মৃতিচারণও পাঠাতে পারেন। ���ьle"����7গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000"চা বাগান। সবমিলিয়ে নানা স্বাদের ভ্রমণ বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ থাকবে এই সংকলন। �ge:BN�idi-language:BN'�'�
ǰ�<w����com.sun.star.uno.XInterface::queryInterfa�রণও পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`" পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রন। 

     বেঙ্গলখ্যা �
<��@�楲整�� পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�E�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ন�র  গিয়ে) �r�䂽`�����$�1000000000000E��ন�S   bengaltimes.in@gmail.com

     বেঙ্গT�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`ন বেঙ্গ<���য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`<�� �রয়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`" পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুভূমি, নির্জন গ্রাম, ঐতিহাসিক স্থান, ধর্�য়ের থেকে এগিয়ে) �r�䂽`রনS  ৯৮৩১২২৭২০১ 
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