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অপ
মা 䔌૮@耀sয়খ নস্কর

স্টোরিদ প্রস দ স্টোরি% &

ভ্রমা 䔌૮@耀sণাল
স্টোরিযায় মা 䔌૮@খ য়ে যায় মা ন স্টোরিমা 䔌૮@耀s% গ ভা র মা 䔌૮@耀sয়ে যায় মা তা বা
অন্তর স্টোরি Aধর

য়ে যায় মা র

%য়ে যায় মা রর কীয়  戰 য়ে যায় মা ছই, অন একীয়  戰 কীয়  戰 শ্মীর Pওয়েবস র
D চিপত্E স্টোরি Aধচিপত্র
উত্তয়ে যায় মা রর * ন ল খয়ে যায় মা ল চিপত্দন
চিপত্তা বাস্ত স্টোরি% & ল

রত্ স্টোরি স

ওয়ে যায় মা য় চিপত্P* ইন
শভাচিপত্*ৎ স্টোরি স

সম্ দকীয়  戰 য় কীয়  戰 যায় মা 䔌૮@4 লয়

স্টোরিখল
ভা চিপত্গ স চিপত্তা বাচিপত্ন স্টোরিH ণাল যায় মা 䔌૮@4 প নচিপত্ন
মা 䔌૮@耀sয়খ নস্কর
মা 䔌૮@耀s য়ে যায় মা ঠর

প্র)দ

ইয়ে যায় মা রও দ দ

স্টোরিJয়স তা বা লকীয়  戰দ র
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সম্ দকীয়  戰Y স্বরূপ স্টোরিগ স্ব মা 䔌૮@耀s

সম্প দকীয়  য়
উল্

পাল্টে  ল্

একীয় টা বই পড়ার রোমাঞ

বই

পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ র

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই - বন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয় ই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবঙ্গলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা টা বই পড়ার রোমাঞ ইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্সর

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছের মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা দ । যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ র পাল্টে ল্ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্ ন,

ই-মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য' গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে %জন। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ

যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ র পাল্টে ল্ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁন,

হল্য়% লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা

র ই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেব ল্ ন। দ! ল্"র

স " রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে# ল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্টা বই পড়ার রোমাঞ ন , রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যনই
$ %&

গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে

পাল্টে  1%দল্নর

হঠ ৎ কীয় ল্র শুরু
ব র।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে1B য়

মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ত্র

%দল্নর

1 রআল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা

ব

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেদল্C% লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা পাল্টে !ল্জ স7C' । রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবশ - লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই

লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা' পাল্টে টা বই পড়ার রোমাঞল্পাল্টে ও আল্স ন । এই সহজ

স ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেEল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা% লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। শ কীয়  হনল্কীয়  %#ল্র

স% 'টা বই পড়ার রোমাঞ শুরুল্ ই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্ন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনওয় - লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই

এ %নল্য় রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  নও %ব কীয় .ও রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনই।

আল্গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মের মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্সর ‘মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যহ ন য়কীয়  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেGশ লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা!’

বইল্য়র

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ব ইল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা

এই সহজ স% 'টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্ন %নল্য়ই ইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য' গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে %জন কীয় র উ%1 । "র যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ কীয় ,
স! দ2র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাল্ব ন. ব %সড%নর পাল্টে  ঠকীয় ।
ব "রুন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে15 ই ব মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য!ম্বইল্য়র ব 7লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা
পাল্টে  ঠকীয় ।

র কীয়  ল্

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই

পাল্টে  বই

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেপাল্টে 8 ল্ব কীয়  কীয় ল্র ? এল্কীয়  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে
বই

ব'য়বহুলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

সব; ল্<

ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ ,

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসটা বই পড়ার রোমাঞ ল্কীয় 

%ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্য় রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেদওয় র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনটা বই পড়ার রোমাঞওয় কীয় .

যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ ল্দর রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনই,

র

কীয় 

কীয় রল্ব ?

ল্দর ই –মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য' গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে %জনই রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবল্
হল্ব।

পাল্টে 

%নল্

স ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ

আরও

আমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্দর

ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ ল্

%নয়ল্মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যই

- ইর লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা

ব ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

আর

হয়%ন,

%নল্জর

হল্য়

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ব ইলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয়  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ব ইল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা

%ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্য়

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। এই ;জল্Jর যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ র

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যন

বইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য!C নয়, ব উত্তমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য কীয় !মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য র %নল্য়
যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ ল্দর %বল্শষ আগ্রহ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেনই,
; য় ;% %টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্

রও
লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা গাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

%বল্Nর ন ন ; < রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয়  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবশ - লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই
স ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ পাল্টে  ওয় রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

পাল্টে !ল্জ স7C' র ;স্তু%
মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্ন হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা, এ

1লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা% লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা। %কীয় ন
পাল্টে !ল্জ স7C'

এ

এব র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয়  ;%

মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্সই দ! ল্টা বই পড়ার রোমাঞ কীয় ল্র

%বল্শষ স7C' র পাল্টে %রকীয় ল্পন

আল্ ।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেব%রল্য়ল্ । পাল্টে  ঠল্কীয় র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসগুল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ই পাল্টে ল্ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসগু%লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা হল্

উঠল্

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই %বষল্য়র উপাল্টে ল্রই কীয় ল্য়কীয় %টা বই পড়ার রোমাঞ ন ন

একীয় টা বই পড়ার রোমাঞ

পাল্টে  ল্রন%ন। এই অবS য় আরও
পাল্টে !ল্জ

ব ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ ল্ন ই

স7C' র স7C'

- লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

;T ব

ন
এলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা,

ই পাল্টে !ল্জ

দ পাল্টে  ব%লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স7C' কীয় র র।

পাল্টে  ল্র %বষয়%-%ত্তকীয় । শু"!

আ%ঙ্গল্কীয় র

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC ।

আব র

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  নও

স7C'

হল্

পাল্টে  ল্র

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসC ল্ন

স %হ ',

পাল্টে  1ল্মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যশ %লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  নও

স7C' নয়, দ পাল্টে  ব%লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স7C' %হল্সল্বই

র জন % , %সল্নমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য , রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেCলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা , ভ্রমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যণ- সবই

আত্ম;কীয়  শ হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

> কীয় ল্

1 ইল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা আরও অল্নকীয়  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেদওয়

নল্-ম্বর ও %ডল্সম্বর এই দ! মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য স মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্স

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ । ইল্V কীয় ল্রই, আয় ন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবশ
বড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ কীয় র হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ন । রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেব%শ বড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ হল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ই
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ব রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেস শ লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স ইল্টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেশয় র কীয় র
সমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যস' হল্ব।

ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ , এ

W"যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ.ও অল্নল্কীয় র > কীয় ল্ব ন ।

পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ র
ই

%কীয়  ! - লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC ল্কীয়  ইল্V কীয় ল্রই
স%রল্য়

র Cল্

হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসগু%লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাল্কীয় 

পাল্টে রব . ন ন স7C' য় ব'বহ র কীয় র
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধল্ ই পাল্টে  ল্র।

দ! ল্টা বই পড়ার রোমাঞ

পাল্টে  ল্র।

কীয় ল্রই স7C'

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেহ কীয় । যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ%দ

পাল্টে  ঠকীয় ল্দর মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্"' - লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা স ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেEল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা,
রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসল্[ল্ত্র জ ন! য় %র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছে>ল্কীয়  মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্স 1 র%টা বই পড়ার রোমাঞ
(অ>. ৎ, স & %হকীয় ) কীয় র র কীয় > ও - ব
যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ য়।

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসল্[ল্ত্র

আরও

ন ন রকীয় মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য

%বষয়ল্কীয়  %নল্য় রু%1শ লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ও সমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য$দ
একীয় %টা বই পড়ার রোমাঞ স7C' কীয় র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধল্

পাল্টে  ল্র।

সব স7C' ল্ ই %কীয়  ! আমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য%_

রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC > কীয় ল্ব। আব র পাল্টে  শ পাল্টে  %শ, পাল্টে  ঠকীয় ল্দর

জন'ও দরজ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেC লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা ই > কীয় ল্ব।

র ও রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেসই %বষল্য়র উপাল্টে র রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC পাল্টে  ঠ ল্ ই

পাল্টে  ল্রন। - লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্নর রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাC ল্কীয় ও উপাল্টে যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ!ক্ত গুরুত্ব %দল্য়ই
%বষয় %নল্য় %বল্শষ স7C' হল্

পাল্টে  হল্ব। রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  ন রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  ন

পাল্টে  ল্র, ব রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  ন স7C' %টা বই পড়ার রোমাঞ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয় মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যন হলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা, রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  > য়

ত্রু%টা বই পড়ার রোমাঞ, রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেস ব' পাল্টে  ল্রও রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেযাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরাই বোঝেন। দুধ রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেকীয়  নও পাল্টে র মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যশ. ও সমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য ল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা 1ন ল্কীয়  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেC লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যল্নই গ্রহণ
কীয় র হল্ব।
হল্লাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা, আর কীয় > নয়। এব র পাল্টে ড়ার রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁল্

স্বরূপাল্টে  রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেগাজিন করা উচিত। ধরা যাক, সুদূর মে স্ব মাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, য
সম্প দকীয় , রোমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেবঙ্গলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যাঁরা পড়েন, তাঁরা টা বই পড়ার রোমাঞ ইমাঞ্চই আলাদা। যাঁরা পড়েছেন, যস

শুরু কীয় রুন।

সকলই ফরায়ে যায় ম য়ে যায় মাi যায় মাi@

মাi@Table

দ য়ে যায় মাi ন দে0

দ ক পঞ্চাশ  শ

ছরায়ে যায় ম। হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ , দ ক পঞ্চাশ  শ

ছরায়ে যায় ম আয়ে যায় মাi ই দ দ! দ"রায়ে যায় ম য়ে যায় মাiরায়ে যায় ম হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ দরায়ে যায় ময়ে যায় মাi

দ য়ে যায় মাi দছয়ে যায় মাiল!।
এই ক ল$পয়ে যায় মাi% এয়ে যায় মাiলই ড় দে0 দশ কয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম
!গুয়ে যায় মাiল প য়ে যায় মাi*য়ে যায় মাiল প য়ে যায় মাi*য়ে যায় মাiল,
ক রায়ে যায় ম কথা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান

দড়য়ে যায় মাi

রায়ে যায় ম কথা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান মাi@Tableয়ে যায় মাi! পয়ে যায় মাiড়।
দড়য়ে যায় মাi

রায়ে যায় ম

ও

দে0 য়ে যায় মাi% ওয়ে যায় মাi ।

লদছ? অয়ে যায় মাi!য়ে যায় মাiকই ধয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম দে0ফয়ে যায় মাiলয়ে যায় মাiছ!-প / ল ল ভ1 " যায় মাi@2। আমাi@Table য়ে যায় মাi রায়ে যায় ম

অয়ে যায় মাi!য়ে যায় মাiকরায়ে যায় মই দে0 য়ে যায় মাiড় ও রায়ে যায় ম সয়ে যায় মাi3 %দড়য়ে যায় মাi আয়ে যায় মাiছ

রায়ে যায় ম

!।

আমাi@Table রায়ে যায় ম %ন্ম আয়ে যায় মাi5রায়ে যায় ম শয়ে যায় মাiক। দড়য়ে যায় মাi
দে0যায় মাi@ খ এক5 ভদ7রায়ে যায় ম পদরায়ে যায় ময়ে যায় মাi শ দছল,
এমাi@Table!ও ! । ! ! দে05প দে0রায়ে যায় মক82 রায়ে যায় ম
এয়ে যায় মাiল যায় মাi@ হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ ! যায় মাi@ রায়ে যায় ম দে0যায় মাi@মাi@Table! পছন, দে0স
দে0 মাi@Table! ক য়ে যায় মাiস5 দকয়ে যায় মাi! আয়ে যায় মাi!।
প / ল ল ভ1 " য়ে যায় মাiযায় মাi@2রায়ে যায় ম ক য়ে যায় মাiস55 দে0ক
দকয়ে যায় মাi! এয়ে যায় মাi!দছল, আ% আরায়ে যায় ম মাi@Tableয়ে যায় মাi!
দে0!ই। হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi প য়ে যায় মাiরায়ে যায় ম দে0ছ 5 ক ক ।
আমাi@Table রায়ে যায় ম দকয়ে যায় মাiশ রায়ে যায় ম য়ে যায় মাiস ওই ! ভ ল
ল য়ে যায় মাi দে0ক!? খ! আদমাi@Table দকয়ে যায় মাiশ রায়ে যায় ম
শু!দছ, দে0হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশমাi@Tableন্ত শু!দছ, পয়ে যায় মাiরায়ে যায় মরায়ে যায় ম দ য়ে যায় মাiক
কমাi@Table রায়ে যায় ম শ ! শু!দছ। প / ল লয়ে যায় মাiক
দকছ5 দে0 সয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম ই মাi@Tableয়ে যায় মাi! হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ । যায় মাi@ সমাi@Table
এয়ে যায় মাi য়ে যায় মাiল ,
!গুয়ে যায় মাiল শু!য়ে যায় মাi শু!য়ে যায় মাi
দে0কমাi@Table! দে0যায় মাi@! অয়ে যায় মাiভ স হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi দে0 ল। দে0ক!
% দ! ! , ল 5 এক5 এক5 ভ ল
ল য়ে যায় মাi শুরু করায়ে যায় মল। আমাi@Table রায়ে যায় ম স ধ !
দমাi@Tableদ5ল,
ই ! দক মাi@Table
মাi@Table $,
সকলই দে0 মাi@Table রায়ে যায় মই ই= , আমাi@Table দে0 মাi@Table
প ল কয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম, আমাi@Table রায়ে যায় ম মাi@Table য়ে যায় মাi রায়ে যায় ম প য়ে যায় মাi রায়ে যায় ম
%
হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi - এই স
!গুয়ে যায় মাiল
দ!য়ে যায় মাi%রায়ে যায় ম মাi@Tableয়ে যায় মাi!ই গু!গু! করায়ে যায় ম মাi@Table।

পয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম
% !ল মাi@Table,
উদ!
ধ!ঞ্জ
ভ1 " য়ে যায় মাiযায় মাi@2রায়ে যায় ম ভ ই। আরায়ে যায় মও পয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম
% !ল মাi@Table, মাi@Table ত্র ৩৬ ছরায়ে যায় ম
য়ে যায় মাiসই
দ দ! ! দক আত্মহ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ
কয়ে যায় মাiরায়ে যায় মদছয়ে যায় মাiল!।
দযায় মাi@দ! এমাi@Table! ভদ7 $দ
ইয়ে যায় মাi !, দ দ!
দ!য়ে যায় মাi%য়ে যায় মাiক এভ য়ে যায় মাi দে0ক! দে0শষ কয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম
দ য়ে যায় মাiল!? দ!য়ে যায় মাi%ই দ!য়ে যায় মাi%য়ে যায় মাiক প্রশ
কয়ে যায় মাiরায়ে যায় মদছ। পয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম ! ! দে0ল য়ে যায় মাiকরায়ে যায় ম ক য়ে যায় মাiছ
এক5 এক5 কয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম দে0%য়ে যায় মাi!দছ।
আয়ে যায় মাi ই ভ ইই ! দক শ মাi@Table স3$ ও
আধদ!ক- য়ে যায় মাi5 ই
ইয়ে যায় মাi !।
ধ!ঞ্জয়ে যায় মাi রায়ে যায় ম পরায়ে যায় ম মাi@Tableয়ে যায় মাiশ2ই শ মাi@Table স3$ য়ে যায় মাiকই
দে0 য়ে যায় মাiছ দে0!! প / ল ল।

%য়ে যায় মাi!রায়ে যায় ম মাi@Tableয়ে যায় মাiধ এক5 ভদ্রয়ে যায় মাiল য়ে যায় মাiকরায়ে যায় ম
"দ7 হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi দে0 ল। দফল্ম ছ ড় ধ!ঞ্জ
শ মাi@Table স3$
ইয়ে যায় মাi ! ! । আরায়ে যায় ম
প / ল ল আধদ!ক ইয়ে যায় মাi ! ! । এই
দে0 I পড় 5
দ ক কই "লদছল।
প রায়ে যায় মস্পদরায়ে যায় মক শ্রL আরায়ে যায় ম দে0Mয়ে যায় মাiহ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ দে0ক !ও
ক প2N ও দছল ! ।

দকন্তু এক5 ! মাi@Table-8 ক হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাiল যায় মাi@ হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ !
অয়ে যায় মাi!ক রায়ে যায় মকমাi@Table ন %য়ে যায় মাi5 যায় মাi@ । রায়ে যায় ম ই
ক ! ভ Q য়ে যায় মাi ল য়ে যায় মাiল! প / ল য়ে যায় মাiলরায়ে যায় ম ।
দে0 I য়ে যায় মাi! হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশল, দ দ! আধদ!ক !
ইয়ে যায় মাiল ধ!ঞ্জয়ে যায় মাi রায়ে যায় ম % রায়ে যায় ম থা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান কয়ে যায় মাi ! ।
ই দ দ! ভ ইয়ে যায় মাiক সদরায়ে যায় ময়ে যায় মাi দ য়ে যায় মাiল!।
অয়ে যায় মাi!য়ে যায় মাiক য়ে যায় মাiল!, প / ল ল ! দক দে0সই
সমাi@Table এরায়ে যায় মকমাi@Table প্র" য়ে যায় মাiরায়ে যায় ম দ R সও

কয়ে যায় মাiরায়ে যায় মদছয়ে যায় মাiল!। ফয়ে যায় মাiল,
ই ভ ইয়ে যায় মাi রায়ে যায় ম
ক ল পই ন হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi দে0 ল। পয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম
দে0সই Sরায়ে যায় মত্ব দকছ5 কমাi@Tableয়ে যায় মাiলও মাi@Table য়ে যায় মাiIরায়ে যায় ম
দে0সই ফ 5ল5 দে0থা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যানয়ে যায় মাiকই দ য়ে যায় মাi দছল।
দকছ5
দে0যায় মাi@!
হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশ শই
হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi
পয়ে যায় মাiড়দছয়ে যায় মাiল!। মাi@Table য়ে যায় মাiI মাi@Table য়ে যায় মাiIই শ্মশ য়ে যায় মাi!
"য়ে যায় মাiল দে0যায় মাi@য়ে যায় মাi !। দ!য়ে যায় মাi%রায়ে যায় ম মাi@Tableয়ে যায় মাi!ই দ ড়দ ড়
কয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম কথা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান লয়ে যায় মাi !। লয়ে যায় মাi !, এ মাi@Table
–এরায়ে যায় ম ! ইল মাi@Table, মাi@Table দে0 খ দ য়ে যায় মাi=
! দে0ক! ? দড়য়ে যায় মাi
খ! W$ ছ ড় ও
ই দে0মাi@Tableয়ে যায় মাi । দকন্তু এক5 এক5 কয়ে যায় মাiরায়ে যায় ম
দে0যায় মাi@! সXস রায়ে যায় ম সম্পয়ে যায় মাiক2 উ স$! হ্যাঁ, ঠিক পঞ্চাশয়ে যায় মাi
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"ব কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇখ কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 লচ্ছেন কেন? `굌Ԇলন। র র কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐'ই বরচ লকাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ দানীং ফিল্ম  -চ র কাচ্ছেন কেন? `) বলখচ্ছেন কেন? `굌Ԇ
ইচ্ছেন কেন? `굌Ԇ হল। চ্ছেন কেন? `굌Ԇড় কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 লন)
হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ
য , আ র
বরচ লকাচ্ছেন কেন? ` হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ য ।

ব ধান নচন্দ্র র
.ব ক্রম। আরও দানীং ফিল্ম 
একাচ্ছেন কেন? `জন হ
.ব ক্রম।
দানীং ফিল্ম  বকাচ্ছেন কেন? `র
'
একাচ্ছেন কেন? ` কাচ্ছেন কেন? `. ট গবরর। যখনই
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম খচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন, একাচ্ছেন কেন? `জন 7 8 র 7 8 বর
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐"চ্ছেন কেন? `굌Ԇড় অন. বকাচ্ছেন কেন? `" কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ",
খন
ঝচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐' 7 8 বরট ভ ল কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇর
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐;চ্ছেন কেন? `굌Ԇখবন। কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐র গ আ'চ্ছেন কেন? `굌Ԇ" ন , ম ব"
ড় চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ।
ই কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐' কাচ্ছেন কেন? `খনও কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐ভ চ্ছেন কেন? `굌Ԇট
দানীং ফিল্ম  <বড়চ্ছেন কেন? `굌Ԇ য , কাচ্ছেন কেন? `খনও = >. উ চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম @

কাচ্ছেন কেন? `খনও

বচত

আম চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র কাচ্ছেন কেন? `মচ্ছেন কেন? `굌Ԇলশ্বচ্ছেন কেন? `굌Ԇরর কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 ধান হ
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 মন দানীং ফিল্ম ; ই হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ চ্ছেন কেন? `굌Ԇ"। কাচ্ছেন কেন? `মচ্ছেন কেন? `굌Ԇলশ্বর
ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇন,
আম চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র
কাচ্ছেন কেন? `মচ্ছেন কেন? `굌Ԇলশ্বর
মচ্ছেন কেন? `굌Ԇখ ধান. । ব বন ন বকাচ্ছেন কেন? ` দানীং ফিল্ম  রুণ একাচ্ছেন কেন? `
বEজ । অবভন ব
বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন বকাচ্ছেন কেন? `
ব'চ্ছেন কেন? `굌Ԇনম
ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন। য চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` ধানরচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন,
<র ব বF চটকাচ্ছেন কেন? ` চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন। ব বন
ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇলন কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐মচ্ছেন কেন? `굌Ԇ G কাচ্ছেন কেন? `
র । কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐'ট
ন বকাচ্ছেন কেন? ` ঋবIকাচ্ছেন কেন? ` টচ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `র প্রব শ্রE !.।
এমন শ্রE র নমন , বকাচ্ছেন কেন? `" কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 ঝ ই
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐গল ন । ঋবIকাচ্ছেন কেন? ` কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 <চ্ছেন কেন? `굌Ԇচ ) কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇল ল
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐খচ্ছেন কেন? `굌Ԇ বন ! চ র- <চ অক্ষচ্ছেন কেন? `굌Ԇরর বকাচ্ছেন কেন? `"
দানীং ফিল্ম  রুণ নমন উ হ র বদানীং ফিল্ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন।

; বM হল ন । ব বন এ র চলচ্ছেন কেন? `굌Ԇলন

প্রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ'নবজৎ বনশ্চ

আবNকাচ্ছেন কেন? ` । চ <চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র

মচ্ছেন কেন? `굌Ԇধান. এই "ব চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` র খচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন ন ।

এমন

হড়

ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন।

ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇলন, ব ভব

) কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇল আত্মহ .

কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন। শুধান

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? `ন, কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐খ <জ বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

জঙ্গচ্ছেন কেন? `굌Ԇলর

অচ্ছেন কেন? `굌Ԇনকাচ্ছেন কেন? `

ব' চ্ছেন কেন? `굌Ԇহর

আত্মহ .

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম খন,

অ. ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` F
কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇরচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"। কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম  -এর হ চ্ছেন কেন? `굌Ԇ
লন কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐

শুরু
আম চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র

শু

এ র

ব বন

চ্ছেন কেন? `굌Ԇল বকাচ্ছেন কেন? `

ওচ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র ম ন-'R ন কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐নই?

মহ ন কাচ্ছেন কেন? `

ব'বর চ্ছেন কেন? `굌Ԇলর ধান রণ বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ । প্রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ'নবজৎ
কাচ্ছেন কেন? ` জ বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ অন প্ত ) চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `ন,
প্র ইম স্লট কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐)চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` একাচ্ছেন কেন? `ধান Z
এগ চ্ছেন কেন? `굌Ԇর ট ।
প্রব

ন বকাচ্ছেন কেন? ` 'মচ্ছেন কেন? `굌Ԇ র

চ্ছেন কেন? `굌Ԇ

হল এই মহ ন কাচ্ছেন কেন? `। 'চ্ছেন কেন? `굌ԆX ' ট র
বটআরব -র

এব চ্ছেন কেন? `굌Ԇ' চ্ছেন কেন? `굌Ԇ7ই

ব কাচ্ছেন কেন? `[ব ।
এ র ক্ষ । এট

এচ্ছেন কেন? `굌Ԇলন

যবদানীং ফিল্ম  ' র জ চ্ছেন কেন? `굌Ԇন বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇজর কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? ` নও

হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ? কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? ` 'হ. কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

? জঙ্গচ্ছেন কেন? `굌Ԇলর

ঞ্চাশের মধ্যে এই ছবিকে রা চ্ছেন কেন? `굌Ԇ;র

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 <চ্ছেন কেন? `굌Ԇচ

ব ভব

এভ চ্ছেন কেন? `굌Ԇ মরচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

প্র)ম

বর' চ্ছেন কেন? `굌Ԇচ!র

গ <জ খবর।

ড়

র

দানীং ফিল্ম  র ।

ন ন
ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇম

ন ন
য '

ড় কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐ল কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` শ্রE

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐)চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` অচ্ছেন কেন? `굌Ԇনকাচ্ছেন কেন? ` এবগচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ) কাচ্ছেন কেন? ` ব'চ্ছেন কেন? `굌Ԇনম ।

জ ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇন র ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇম এমন ব বF চটকাচ্ছেন কেন? ` চ্ছেন কেন? `굌Ԇন

য <র

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? `ন

?

এচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ও

<র ; বM হল ন । এ র

ভ ল ভ ল কাচ্ছেন কেন? `)

ব বন হ

বদানীং ফিল্ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇ চ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন চ <চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র

হ । প্রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ'নবজৎ- ওবলর ও

ন চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇখচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন,

চ্ছেন কেন? `굌Ԇঝচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন। য <র
অM

হ চ্ছেন কেন? `굌Ԇড়

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇখনবন,

<চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র

বকাচ্ছেন কেন? `" 'ম ও অ)! কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 <চ্ছেন কেন? `굌Ԇচ কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐গল।

প্রচ্ছেন কেন? `굌Ԇম ;চ্ছেন কেন? `굌Ԇনর 'ম
লচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

হ চ্ছেন কেন? `굌Ԇড়

লচ্ছেন কেন? `굌Ԇলন। বকাচ্ছেন কেন? `ন্তু কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇ কাচ্ছেন কেন? ` "র
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐'র "ব র

বলকাচ্ছেন কেন? `

"চ্ছেন কেন? `굌Ԇ

র যবদানীং ফিল্ম 
ল হ ,

হড় ট

চ্ছেন কেন? `굌Ԇল। আবম নন্দ কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐

।

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐ল কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` গ ল গ ল কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম ও ই আম র
কাচ্ছেন কেন? ` জ। প্রধান নম\ কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐)চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` র ষ্ট্র ব ,

কাচ্ছেন কেন? ` উচ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `ই " বড় ন । রব
গ লমন্দ

কাচ্ছেন কেন? `বর।

ঠাকুরকেও গালমন্দ করি। কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `ও

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐'ই

আবমও

এর কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 "চ্ছেন কেন? `굌Ԇন ট কাচ্ছেন কেন? ` র শ্র E কাচ্ছেন কেন? `র র
কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? ` নও ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇন হ ন ।

ব ভব ভ ণচ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` গ ল গ ল বদানীং ফিল্ম ই ন ।

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐)চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `

ঋব

অচ্ছেন কেন? `굌Ԇয ধান. ।

ল. একাচ্ছেন কেন? `জন ম ন । বযবন

চ্ছেন কেন? `굌Ԇ)র

<চ বল বলচ্ছেন কেন? `굌Ԇখচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন, বযবন আরণ.কাচ্ছেন কেন? `
বলচ্ছেন কেন? `굌Ԇখচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন,
এট

<চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐" ট কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

আম র মচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐নই,

মখ! কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐ল কাচ্ছেন কেন? `ও

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 চ্ছেন কেন? `굌Ԇঝ। বকাচ্ছেন কেন? `ন্তু কাচ্ছেন কেন? `মচ্ছেন কেন? `굌Ԇলশ্বর মখচ্ছেন কেন? `굌Ԇজ.র
মচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

প্র 8ন

78র

ন .

বEজ র কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 চ্ছেন কেন? `굌Ԇঝ ন । একাচ্ছেন কেন? `ট চ <চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম র
হড়

বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

[ বপ্ত

হল

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐প্র ব7উ' চ্ছেন কেন? `굌Ԇরর ট কাচ্ছেন কেন? ` কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 চ্ছেন কেন? `굌Ԇ
ই কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন? কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম  চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

ন?

য খব;,
এ র

একাচ্ছেন কেন? `ল চ্ছেন কেন? `굌Ԇ

কাচ্ছেন কেন? `@

ব ভব ভ ণ

চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন,

চ্ছেন কেন? `굌Ԇন্দ.

ব বন

ধান. ।

আম র

মচ্ছেন কেন? `굌Ԇন মচ্ছেন কেন? `굌Ԇন

"ব

ন বকাচ্ছেন কেন? ` আম জচ্ছেন কেন? `굌Ԇনর "

লচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন,

' .বজৎ

র

বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ ব"চ্ছেন কেন? `굌Ԇলন, এখন আম র এমন
দানীং ফিল্ম গ!ব , এই'
বনচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

য

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐ল কাচ্ছেন কেন? `গুচ্ছেন কেন? `굌Ԇল আম চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `

রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ",

ই কাচ্ছেন কেন? `রচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"।

এখন কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐"চ্ছেন কেন? `굌Ԇড় কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম  ম কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? `<চ্ছেন কেন? `굌Ԇদানীং ফিল্ম 
মচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

<র
<বচ-র

অ >।

<র

রুবল র অচ্ছেন কেন? `굌Ԇয ধান.

"ব ট

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐য ম ন ট

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐'ই

র র ন বকাচ্ছেন কেন? ` শুবট

কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇর

বরবলজ হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ । ' চ্ছেন কেন? `굌Ԇচচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

ই য <র ব ভব

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐গল।

রুবল র

ধানমধান ম

চলচ্ছেন কেন? `굌Ԇলন আম জচ্ছেন কেন? `굌Ԇনর জঙ্গচ্ছেন কেন? `굌Ԇল। ভচ্ছেন কেন? `굌Ԇ
শু বখর ই জঙ্গল কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐"চ্ছেন কেন? `굌Ԇড় চচ্ছেন কেন? `굌Ԇল

ই আম জন

দানীং ফিল্ম 

চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` শ্রE কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇরন,

কাচ্ছেন কেন? `চ্ছেন কেন? `굌Ԇর কাচ্ছেন কেন? `মচ্ছেন কেন? `굌Ԇলশ্বর

চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? `

হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ চ্ছেন কেন? `굌Ԇ"

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 ঝ ন। একাচ্ছেন কেন? ` কাচ্ছেন কেন? ` জ কাচ্ছেন কেন? `রুন, ' ই

হ চ্ছেন কেন? `굌Ԇড়। এখ চ্ছেন কেন? `굌Ԇন

বমচ্ছেন কেন? `굌Ԇল কাচ্ছেন কেন? `মচ্ছেন কেন? `굌Ԇলশ্বর মখচ্ছেন কেন? `굌Ԇজ.চ্ছেন কেন? `굌Ԇকাচ্ছেন কেন? ` একাচ্ছেন কেন? `ট

ও

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐গচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"।

আ'চ্ছেন কেন? `굌Ԇল, কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐প্র ব7উ' র কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম র চ্ছেন কেন? `굌Ԇ

হচ্ছেন কেন? `굌Ԇলও

চ্ছেন কেন? `굌Ԇঝচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন, এর কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 "চ্ছেন কেন? `굌Ԇন ট কাচ্ছেন কেন? ` র শ্র E

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐চ` র খচ্ছেন কেন? `굌Ԇল বদানীং ফিল্ম ন। ব বন আ র মন
বদানীং ফিল্ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇ

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐র গ

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম খন।

<র হ ;

বকাচ্ছেন কেন? `"ট কাচ্ছেন কেন? ` টচ্ছেন কেন? `굌Ԇ । কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? ` ন কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐র গ র কাচ্ছেন কেন? `

কাচ্ছেন কেন? `র র কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐কাচ্ছেন কেন? ` নও ম চ্ছেন কেন? `굌Ԇন হ ন । আ'চ্ছেন কেন? `굌Ԇল,

দানীং ফিল্ম গ!ব

কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐প্র ব7উ' র কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐দানীং ফিল্ম র চ্ছেন কেন? `굌Ԇ

ব ভব ভ ণ কেন? `굌Ԇ괴Ԇ괄Ԇ๔՞蠐 <চ্ছেন কেন? `굌Ԇচ য চ্ছেন কেন? `굌Ԇ ন।

হচ্ছেন কেন? `굌Ԇলও চ্ছেন কেন? `굌Ԇঝচ্ছেন কেন? `굌Ԇ"ন,

হচ্ছেন কেন? `굌Ԇ

জ বন

ন।

অM

ন জেই ই ছন

, ন জেই ই বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই

(বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ঙ্গল টাইমসের জ ইমজেই র
ন য় চনরত্র ন্দ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ষ। তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র ন শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই!
$ ন%জেইয় চল র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴! ও & য় বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ই। '
! রও ন # র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ই। তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র ম
মজেই আজেই , তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ই নলজেই) বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴*জেইল । + ন তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ম$) ন ,জেই! !-. জেই ম/ ল0 য়ণ
!রজেইল ? এ!টাইমসের জ$ পজেই5 ন ।)
নতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনন

ছন

জেইলই

5 .য় !জেইর।

এম &$ জেই , ধ্য বিষয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে না0 ন ষয়, নতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনন ন জেই
আর বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!উ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই

ছ5

।

পনরচ ল! :জেইল

ম: প$চ্ছ প ! ।

ন #র

!জেইর ।

নর চ,

তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন রপর

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 নBউ জেইরর টাইমসের জ ! য় অশ্বনBম্ব
!জেইর ।

এই বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴' &শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক,! বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴& ষ,

ল$

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴& ষ

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&ওয়

, এটাইমসের জ ! র

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ? উহ, পনরচ ল!জেই!
' জেই

।

নতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনন

ম: পন;তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন। বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴& ষ আম র, আপ র
মজেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন আম প নলজেই!র। ' র . জেই
+ ন জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনর ছন
:য়

$ ন< - -

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&)জেইল বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴ল জেই! বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ধ্য বিষয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে না
লজেই । এই বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴.জেই

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&)জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ' য়। ন!ন্তু ন!ছ$ ই
প জেইর

$ জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন

।

অ 0 পনরচ ল! তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন $

: . জেই

ল র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴চষ্টা করেন। কিন্তু এই遥 ㄣ !জেইর । ন!ন্তু এই

%ল

! %জেই

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴ল)

:য়, & রুণ এ!টাইমসের জ

ন ষয়। এম ন ষয় ন জেইয়

ন! আজেই%

!) ও

এজেই! জেইর

ছন

:য়ন ।

র নর ন শ্বম জেই র। বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴
আপন
$ জেই

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&)জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴%জেইল । ন!চ্ছ$
:- ম 0তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন য় .$%জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন শুরু

শুজেই

!রজেইল । . জেইল , আপন
$ জেইল

ন!ছ$ ই

। .য় বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ই, অ 0র ও বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!উ

ন!ছ$ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই ন ।

এ র প$জেই র আজেই% তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন$
$ লন*! র। ! র
ন*!র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!

: &$ নর--

$ লন*, !-জেই র

জেই ! এ) জেই নতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনন

ন!

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ক্সনপয়রজেই! এজেই জেইছ । অজেই !ন&
ন! তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক) :জেইয়নছল এ!টাইমসের জ$

আজেই%র ছন টাইমসের জ ই ধ্য বিষয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে নারু । র ! ন:ন ।

ধ্য বিষয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে নাজেইর

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴! য়

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ক্সনপয়র চচ, !রজেই

র

,

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴! য়

এ!গুচ্ছ মন:ল ।

! ন:ন ।

য় এ% জেইর জেই র
$ র শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক নH

*$টাইমসের জ ল নটাইমসের জম। এজেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনও
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ই। এ!ই %

এ% জেইর

জেই!

&$ জেইটাইমসের জ ন.ন্ন

। এ!টাইমসের জ

মজেইয়র &$ জেইটাইমসের জ

! ন:ন জেই!

প ঞ্চ !জেইর ন&জেইয়জেইছ । বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴.জেই
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴& &

য়,
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&)$

আর পজেই র & ন জেই! প ঞ্চ

ন&জেইয় % ইজেইয় ন&জেইল । এজেই!! জেই র

!রজেইল বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!ম

:জেই । বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴% র র

. জেই% প5ল এ! ল ই

'ন& বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴চ জেই)র

নল নমনশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার কজেইয় বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&ওয়

ম পর-I ন র-I ।

!জেইর। এর

:য়, তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন :জেইল বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!ম

জেইঙ্গ

:য়? আ গুন

ল %জেইছ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ? আপন , আনম

$ন ।

+ ন তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ম$)$OজেইP বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই

।

ন!ন্তু ওই

. নর আম র নর চ, !রজেই ওয় ল ।
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ক্সনপয়জেইরর নপন; চটাইমসের জজেই! ন&জেইয়জেইছ
মশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক ই। মর

জেই: 'ন& ! র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই!

উজেইQ আজেই , তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র

0 ন!ন্তু ওই

প$চ্ছপ ! পনরচ ল!ই & য়-।

$র

এজেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনও
জেই

শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক নH

:য়ন ।

প জেই । এ) : জেই5 : জেই5 $ জেই জেইছ, ওই

ন ৎ আর বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴& জেই! এ! জেইঙ্গ

ছন

ন জেইয়জেইছ । পরমব্রতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনজেই!ও ন জেইয়জেইছ ,

প

ন'শুজেই!ও

আন র

ন জেইয়জেইছ ।

প ওনল,

$ রতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনজেই!ও ছ জেই5ন । এজেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনও শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক নH
:য়ন । ন ৎ আর আন রজেই!ও

ন!

ন জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴চজেইয়নছল। শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক ! &ল বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴'ম
প$র . , পঞ্চ জেইয়তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ল

!রজেইলই . ল :তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন। আর এ
ম 5 য়ন । তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন $ . ল, ন ৎ
$ জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴পজেইরজেইছ। আন রজেই!
$ নছ,

আজেই% বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ! . তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ম। এ)
ওর

ম য়

$ ন<

নতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন0ই তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন :জেইল

আজেইছ (এ র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই! ওজেই! বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 0 মজেই!শানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার ক
ন:জেই জেই

ম

' য়)। নমনBয় নরজেইপ টাইমসের জ,

পনরষ& ন জেইয় ন জেইচ্ছ, এও অজেই !টাইমসের জ

প5জেইল মজেই

:জেই

অY র প ওয় র

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনমন , এ! জেইঙ্গ

ইজেই! চ ই। এতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন

মজেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন এ!টাইমসের জ ছন

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ধ্য বিষয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে না :য় Zতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মননর

তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র! ন জেইয় !-

ম ণ !রজেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন চ ও

প$? তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন$নম )$

তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন0ন ৎ, ঋনU!, ম+ণ ল,

এ! জেইঙ্গ
তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনপ ন
ম জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন

: $ ? এতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র! জেই!

: , তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনরুণ ম $ ম& র- বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!উ
প জেইরন ।

আপন

!জেইর

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&) জেইল । অতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মনএ

আপন

তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জেই&র

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই!

প$।

নল: নর

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&জেই) এই

ছন জেইতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন

ম বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴ল) য়

জেই । এ!টাইমসের জ ‘ন

, !’ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&জেই)ও

নশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন জুগিয়ে চলার কI

তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন-য় #জেইর

$ নরর &$ -এ!টাইমসের জ

প$রY র ন&জেইয় ন&জেইলও অ ! :ওয় র
ন!ছ$ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 ই। এটাইমসের জ নতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&) ও ' য়

[

, বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&)জেইলও বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴

। তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴 জেই!

প$

জেই
'য়

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&জেই) এ!টাইমসের জ

প$রY র ন&জেইয় বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴&ওয় অজেই ! . ল।

5 পনরচ ল!, এই বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন ?

তাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন র! জেই&রও
বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴!

:ল।

:য়ন ?

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴.জেই নছল, ই -টাইমসের জ ই

$ নXতাঁর নিশানা থেকে কারও নিস্তার নেই। তাঁর মন

!-

বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴

ন!ছ$ এ!টাইমসের জ

ন শ্ব

!রু , এই. জেই ই ছন গুজেইল

প$রY র প য়। চ$নপ চ$নপ বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴% প
! টাইমসের জ আপ জেই&র

ন জেইয় ন&ল ম।

আপ র বোঝেন 偊H瀰Ԇ⼺⼯瀘Ԇ濴' প চ!

!রজেই

।

অপ থেকে হর কে হরিহর,

হরিহর, হরিহর থ হ , হরিহর, হরিহর থ হ থেকে হর কে হরিহর,

অপ

ময়খ নস্ক
মকে হরিহর,ন )5খ রিহর, হরিহর থহকে হরিহর,ল্যাপটপ বকে হরিহর,ল্যাপটপ, ন -ন -ন -ন ।

হরিহর, হরিহর থ হ ল্যাপটপ পটপ খরিহর, হরিহর থল্যাপটপয় অরিহর, হরিহর থ কে হরিহর,
বকে হরিহর, য়
জ থেকে হর ষ রিহর, হরিহর থ কে হরিহর, রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ- এমন
ময় ব"জয় অপকে হরিহর, ল্যাপটপইয় রিহর, হরিহর থ$য়
বরিহর, হরিহর থল্যাপটপল্যাপটপ, ওকে হরিহর,$ থেকে হর কে হরিহর,ল্যাপটপট কে হরিহর, এ ট ধকে হরিহর,
ন ?...ধকে হরিহর, রিহর, হরিহর থ)রিহর, হরিহর থ এ ট! হরিহর, হরিহর থ হ বকে হরিহর,ল্যাপটপ+,হ, ও ব থেকে হর$ ল্যাপটপম ল্যাপটপ এখন এখ কে হরিহর,ন
রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,য় একে হরিহর, ন , বড় ব স। ব"জয়
রিহর, হরিহর থ$য় থেকে হর কে হরিহর,ল্যাপটপকে হরিহর,
থেকে হর রিহর, হরিহর থল্যাপটপয়
রিহর, হরিহর থখয়
চরিহর, হরিহর থল্যাপটপয় 2 য়।
থেকে হরখ
ম ত্র )ইরিহর, হরিহর থট
বরিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,
রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থখয় কে হরিহর, । মকে হরিহর,ন খ রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ল্যাপটপ মকে হরিহর,খ
বকে হরিহর,ল্যাপটপ থেকে হরজ-থেকে হরজ-থেকে হরজ-থেকে হরজ এব4 )কে হরিহর,ধ-) ,
ব রিহর, হরিহর থহ
রিহর, হরিহর থ য় হ কে হরিহর, ।

হরিহর, হরিহর থ হ
জ রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,
রিহর, হরিহর থ কে হরিহর, হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা ৎ
থেকে হর)কে হরিহর,খ থেকে হর কে হরিহর,ল্যাপটপ হ থেকে হরম ব ইল্যাপটপট মকে হরিহর,খ
ল্যাপটপইয় চরিহর, হরিহর থষকে হরিহর, কে হরিহর, । হরিহর, হরিহর থ হ থেকে হর নখ ন
রিহর, হরিহর থড়য় ল্যাপটপইয় বকে হরিহর,ল্যাপটপ, 85, ) কে হরিহর,খ ,
ব রিহর, হরিহর থধকে হরিহর,য় থেকে হর$ল্যাপটপ এ
ণ, 8রিহর, হরিহর থম 8রিহর, হরিহর থ
এ ট জ রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,য়!
হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা ৎ এ ট
হরিহর, হরিহর থ হকে হরিহর,

চড়ই প রিহর, হরিহর থখ 8রিহর, হরিহর থ য়

ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দায় বসে। শহর কে হরিহর,ট এ

বকে হরিহর, ।

হকে হরিহর,

চড়ই প রিহর, হরিহর থখ 8জ ল্যাপটপ

)ল্যাপটপ"ভ। থেকে হরখ
চ রিহর, হরিহর থহয়

বব

অব

থেকে হর)খ ইয় হ

রিহর, হরিহর থল্যাপটপ ব ন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের য়
মকে হরিহর,খ

হইয়

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,
থেকে হর রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,

ন রিহর, হরিহর থড়য় বকে হরিহর,ল্যাপটপ- থেকে হরজ-থেকে হরজ-

থেকে হরজ-থেকে হরজহরিহর, হরিহর থ হকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থব রিহর, হরিহর থ= )

ভ রিহর, হরিহর থ মম
অকে হরিহর,ন

হইয় রিহর, হরিহর থ$য়

হইল্যাপটপ।

রিহর, হরিহর থ)ন 8কে হরিহর,$

হ

মকে হরিহর,ন

পরিহর, হরিহর থড়ল্যাপটপ।

খন হরিহর, হরিহর থ হ

রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ। 8

রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,জই অপ

হ

বব

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ল্যাপটপন

হ

ববই

হ

জন

বই

রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থনয় 8কে হরিহর,ন।

হরিহর, হরিহর থ হ ।
......................................
কে হরিহর,য় রিহর, হরিহর থ)ন জ্বকে হরিহর,
(8জকে হরিহর,

অপ ব ব

থেকে হরভ $

প

অপ

হরিহর, হরিহর থ হ ) রিহর, হরিহর থব ন য় শুইয়

অক্ষকে হরিহর, ‘পকে হরিহর,

ই $Cহবরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের হইয়

থেকে হর

থেকে হরব

হ

বব?

ব ব অরিহর, হরিহর থ

রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থ য় এ ট প কে হরিহর, ট

হ

হ

হ কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ)য়

থেকে হর

খনও

থেকে হরখ

, রিহর, হরিহর থ

বল্যাপটপ থেকে হর)রিহর, হরিহর থখ?

ন ই।

বব

বরিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ;

ড়

রিহর, হরিহর থড় রিহর, হরিহর থব ন
+ৎ কে হরিহর,হ

+প +রিহর, হরিহর থঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবায়
কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থজজ্ঞাসা করিল- নতুন বই? না বাবা?¨蚴5le蚜5蚄

অপ

খনও এ

থেকে হর কে হরিহর,খ ন ই।
কে হরিহর,
রিহর, হরিহর থ)রিহর, হরিহর থH-8I

এ

বই রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,
হ

মরুপব"
4মহকে হরিহর,ল্যাপটপ

থেকে হর টকে হরিহর,)

বই

মর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল" পকে হরিহর,
রিহর, হরিহর থ ন্তু

প ,চ রিহর, হরিহর থল্যাপটপ পকে হরিহর,ড়ন

স্ককে হরিহর,ল্যাপটপ

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ল্যাপটপব কে হরিহর,
রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থখব

হ রিহর, হরিহর থ খ ইব

8কে হরিহর,

জন

,হ
।

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

কে হরিহর,ল্যাপটপজ রিহর, হরিহর থFট

জপ ন

থেকে হর কে হরিহর,ল্যাপটপকে হরিহর,

ট থেকে হরল্যাপটপখ ।

এ ট অ)ম অপ্র মনRয় রিহর, হরিহর থপপ

রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ- ন ন বই? ন ব ব ?

রিহর, হরিহর থড়

জ রিহর, হরিহর থনকে হরিহর, ন ন । রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থন

ব রিহর, হরিহর থহকে হরিহর, ও 2 হ রিহর, হরিহর থ
অপ

ড়

প ,চ রিহর, হরিহর থল্যাপটপ’

বরিহর, হরিহর থল্যাপটপল্যাপটপ, এট রিহর, হরিহর থ

হইকে হরিহর,

বরিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,ল্যাপটপন- ) কে হরিহর,খ

হইকে হরিহর,

প কে হরিহর, টট ল্যাপটপইয় থেকে হর)রিহর, হরিহর থখল্যাপটপ- বড় বড়

রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ। থেকে হরখল্যাপটপ বন,
হইকে হরিহর, রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ।

হ

রিহর, হরিহর থ
মকে হরিহর, ই

) রিহর, হরিহর থ)$কে হরিহর,J থেকে হর নও অজ ন থেকে হর) ।

খন
হ

বব

এমনট ই রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ল্যাপটপন।

ভ রিহর, হরিহর থবকে হরিহর, ন, এই বই

J নকে হরিহর,

অপকে হরিহর,

হ

)5কে হরিহর,খ থেকে হরচ কে হরিহর,খ

জল্যাপটপ থেকে হর রিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ খ ইকে হরিহর,ব, ম "রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ট

নম্বকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ

থেকে হরবরিহর, হরিহর থ ?

মল্যাপটপ

ইহ

চ ইকে হরিহর, ও

কে হরিহর,য়
থেকে হর)

ন য় 8ষ ঢ়
ন খরিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,

খন
খন

রিহর, হরিহর থব) ল্যাপটপয়গুরিহর, হরিহর থল্যাপটপও

প্র C রিহর, হরিহর থ

রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ।

গুরুম ইকে হরিহর,)

রিহর, হরিহর থভন

থেকে হর খ কে হরিহর,ন
নন

2 ,হ

কে হরিহর,ন

হইকে হরিহর,ল্যাপটপও,

শ্রুরিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থল্যাপটপখকে হরিহর,ন

প্র ন
রিহর, হরিহর থমরিহর, হরিহর থল্যাপটপ ।

ময়

)ণপ রিহর, হরিহর থর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল
ময়,

‘জনX ন মধ ব "R প্রস্রবর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল রিহর, হরিহর থ$রিহর, হরিহর থ

’

বর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল"ন শুন ইয় , পড়য় কে হরিহর,)

রিহর, হরিহর থচ

মহ মধ

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর, ন,

হকে হরিহর,

নRল্যাপটপ Jল্যাপটপ
রিহর, হরিহর থহ

C রিহর, হরিহর থZ
$ কে হরিহর,মখল্যাপটপ

হ কে হরিহর,)

পরিহর, হরিহর থ চয়

থেকে হরখ

খরিহর, হরিহর থ

কে হরিহর,র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল"

ধ র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুলR

খন

ও

প্র কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ। রিহর, হরিহর থভরিহর, হরিহর থ[ও থেকে হর$ম

থেকে হরখরিহর, হরিহর থল্যাপটপয়

হ

রিহর, হরিহর থঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা

প রিহর, হরিহর থখ থেকে হর)রিহর, হরিহর থখকে হরিহর,

2ই ,

হ কে হরিহর,)
ইরিহর, হরিহর থ]রিহর, হরিহর থনয়

ল্যাপটপইয়
ন হইয়

2হ

পরিহর, হরিহর থড়কে হরিহর,

ম কে হরিহর,য়

রিহর, হরিহর থ)রিহর, হরিহর থ) ন ম্ব

ন

প হ ড় পরিহর, হরিহর থড় ।

থেকে হর কে হরিহর,খ ন ই,

হ কে হরিহর,)

ওয় ন ন থেকে হর)রিহর, হরিহর থখয়

পরিহর, হরিহর থড়য় পরিহর, হরিহর থড়য় থেকে হর ন ইকে হরিহর, ন।

......................................
অনJ
রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,

ল্যাপটপপ্রব কে হরিহর,হ
রিহর, হরিহর থ$য় থেকে হর ই ব রিহর, হরিহর থ)ন

থেকে হর_+কে হরিহর,য়

থেকে হর ন

রিহর, হরিহর থ$য় কে হরিহর, । ই মরিহর, হরিহর থ
জল্যাপটপধ
পকে হরিহর,

থেকে হরন ট মখX
অপ

পH

ট

মকে হরিহর, ,
ভ রিহর, হরিহর থ য়

চকে হরিহর,ল্যাপটপ রিহর, হরিহর থম"চঞ্চল্যাপটপ স্বচ

চরিহর, হরিহর থ প ন

_ রিহর, হরিহর থ য়

রিহর, হরিহর থহ
মকে হরিহর,

অ4 ব ধ

বব
জ

শুইয় চ ,কে হরিহর,)

অন

2 ইকে হরিহর, ন, [ =
হ

প কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ$য় কে হরিহর, । রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ল্যাপটপব কে হরিহর,

ম কে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা নRল্যাপটপ ণ
হ কে হরিহর,)

রিহর, হরিহর থনজ"ন )পকে হরিহর, , ম কে হরিহর,য়

ইয়

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, ন।

ম কে হরিহর,

চ রিহর, হরিহর থহ ।

হ

J নকে হরিহর,

হ কে হরিহর,ট

) কে হরিহর,ম মরিহর, হরিহর থজয়
অন কে হরিহর,প মখ

প ,চ রিহর, হরিহর থল্যাপটপ
মল্যাপটপ

রিহর, হরিহর থনব" রিহর, হরিহর থচ

হইয় কে হরিহর, । প Rক্ষ

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,

8জকে হরিহর,

ক্রকে হরিহর,ম হরিহর, হরিহর থ হ হইয় ওকে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা।

থেকে হরন ট মখX

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ কে হরিহর,

$ভR হয়। থেকে হরহমকে হরিহর,J 8,চ ল্যাপটপ $

রিহর, হরিহর থত্র

রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থ

র্দ্র ন" নৈশ বায়ুর প্রন

বয়

রিহর, হরিহর থ য় এরিহর, হরিহর থ হ কে হরিহর,)

ব

প্রকে হরিহর,ব
কে হরিহর,

ভরিহর, হরিহর থ য় 2 য়

থেকে হরব[রুম।

ধ ,ধ কে হরিহর,ন ,

ভ

থেকে হরচ খ-

অকে হরিহর, ভন

C ষ্ণপকে হরিহর,ক্ষ

থেকে হর ধ

চ ,কে হরিহর,)

gন

হ

অপকে হরিহর,)

ম

ভরিহর, হরিহর থল্যাপটপকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থন রিহর, হরিহর থ ন্তু অপকে হরিহর,)

বরিহর, হরিহর থ কে হরিহর,ল্যাপটপও,

থেকে হরভ কে হরিহর,ল্যাপটপন ন ই।

থেকে হরভ কে হরিহর,ল্যাপটপন ন ই। প্রয় কে হরিহর,র্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল

8কে হরিহর,ল্যাপটপ য়

৫০ ব

পকে হরিহর, ও রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থন

হ কে হরিহর,)

থেকে হরজ ৎh

থেকে হর ন [ l

ম কে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা, মধখ রিহর, হরিহর থল্যাপটপ

রিহর, হরিহর থবকে হরিহর,ল্যাপটপ,

ধল্যাপটপরিহর, হরিহর থচকে হরিহর,

থেকে হরখয় ঘ কে হরিহর,ট,

অপরূপ ম য় য় পর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল" থেকে হর2

ঘমJ প R থেকে হর)কে হরিহর,

হ কে হরিহর,

হরিহর, হরিহর থ হ কে হরিহর,)

8পন অরিহর, হরিহর থসত্ব হ ইয় থেকে হর কে হরিহর,ল্যাপটপ। 8কে হরিহর,ল্যাপটপ
8,ধ কে হরিহর,

অপ

হকে হরিহর,

অকে হরিহর,$ চকে হরিহর, ই

ল্যাপটপ য়
ভ ,

থেকে হরs কে হরিহর,ন

রিহর, হরিহর থ য়

ম কে হরিহর,

2 য়।

ল্যাপটপইয়

2 ন।

ল্যাপটপইয়

ম কে হরিহর,ঝ প ড়

2 ন।

$ ,ট, হ ,
রিহর, হরিহর থহরু

ল্যাপটপকে হরিহর, খ রিহর, হরিহর থ$
থেকে হরল্যাপটপ জন,

রিহর, হরিহর থ য় ) ,ড় ইয়

$ কে হরিহর,ড় য় ন,

ল্যাপটপকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থপ কে হরিহর,ন থেকে হর কে হরিহর,ল্যাপটপ থেকে হর2 থেকে হর ল্যাপটপ$ রিহর, হরিহর থড় ব রিহর, হরিহর থহকে হরিহর,
বও এ
অপ

এ

ঘম ভ রিহর, হরিহর থlয়

রিহর, হরিহর থ য় হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা ৎ এ
রুকে হরিহর,ম

2 য়।

ঝল্যাপটপ

ময়

+ল্যাপটপখকে হরিহর,ড়

ন ন

রিহর, হরিহর থ$য় রিহর, হরিহর থ ল্যাপটপ,

হ ওয় ড্ররিহর, হরিহর থয়4

থেকে হর oরিহর, হরিহর থখন প)" +ড় ইয় বরিহর, হরিহর থহয়

2 য়। থেকে হর
+I ব
হয়, থেকে হর ই
ঔপন রিহর, হরিহর থ

রিহর, হরিহর থ)ন এমন

হইকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ ম

কে হরিহর,ল্যাপটপ

ভ রিহর, হরিহর থ য় 8কে হরিহর, । অপ মকে হরিহর,ন

ম ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা

ম কে হরিহর,ঝ প ড়
8কে হরিহর,নন। ব ল্যাপটপ
2ব

অপ

রিহর, হরিহর থচরিহর, হরিহর থ য়

হ কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থন

থেকে হরs কে হরিহর,ন
পকে হরিহর,ত্র
8ব

রিহর, হরিহর থ রিহর, হরিহর থ য় 8কে হরিহর, ।

রিহর, হরিহর থব থেকে হর2ন 8রিহর, হরিহর থ য় কে হরিহর, ন,
নন

রিহর, হরিহর থব, পকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থবভরিহর, হরিহর থ ভষর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল বকে হরিহর,ন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখের প ধ য়।

রিহর, হরিহর থব,

রিহর, হরিহর থটয়

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

8ব
রিহর, হরিহর থ

হ

ইয়
ধরিহর, হরিহর থ য়

রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপকে হরিহর,

হরিহর, হরিহর থ হ

ঘম ভ রিহর, হরিহর থlয় ওকে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা। ল্যাপটপ পটপ

থেকে হর রিহর, হরিহর থল্যাপটপয় ওকে হরিহর,ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা।
থেকে হরম ব ইল্যাপটপ ল্যাপটপইয়
J কে হরিহর,ন

ক্রRড়

হয়, 8ম

থেকে হর2ন রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপকে হরিহর,

থেকে হর2কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থবভরিহর, হরিহর থ ভষর্ণ পথের পাঁচালি পড়েন নাই। কিন্তু স্কুল -

রিহর, হরিহর থম এই থেকে হর কে হরিহর, ,

8ম কে হরিহর,)

থেকে হর2ন রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপকে হরিহর,

প কে হরিহর,

– থেকে হরহ

ইয়

রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,জ প্ররিহর, হরিহর থ চরিহর, হরিহর থব থেকে হর)রিহর, হরিহর থখকে হরিহর,

প য়। মকে হরিহর,ন

2 ওয় হয়-প কে হরিহর,য় পরিহর, হরিহর থড় থেকে হর ম -

পরিহর, হরিহর থড়য় 2 য় অমল্যাপটপ নৈশ বায়ুর প্র

কে হরিহর,ব

পকে হরিহর,

রিহর, হরিহর থনজস্ব এ

,

রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপকে হরিহর,

।
রিহর, হরিহর থ)ন থেকে হর

থেকে হর ই রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপ

থেকে হর)কে হরিহর,খ ন ই!
থেকে হর

ল্যাপটপ!
,রিহর, হরিহর থ)য়

+চ্ছ্বরিহর, হরিহর থ
রিহর, হরিহর থ য়

রিহর, হরিহর থব প্র ন হ কে হরিহর, ন। থেকে হর নও
ন বরিহর, হরিহর থল্যাপটপয় হ

রিহর, হরিহর থল্যাপটপয়

হ কে হরিহর,

8হব ন জ ন ন, ধকে হরিহর,ল্যাপটপ পড় বইকে হরিহর,য়

8জ
হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা ৎ

রিহর, হরিহর থঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা

Jন

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,

হ

থেকে হরচ কে হরিহর,খ

রিহর, হরিহর থনকে হরিহর,জ

রিহর, হরিহর থনরিহর, হরিহর থtরিহর, হরিহর থন্দায় বসে। শহরে চড়ুই পাখি আজকাল দুর্লভ। খোকা বাবার মুখেরপকে হরিহর, থেকে হর

থেকে হরচ কে হরিহর,খ
হ

থেকে হরচ খ মরিহর, হরিহর থ য় হ

কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, ।

8 ন কে হরিহর,
8 ল্যাপটপ
জল্যাপটপ

কে হরিহর,প ল্যাপটপ ভ

হয়।

ঝ -ঝ
ইয় থেকে হর)য়,

+ঠাৎ দেখে ছেলে তাহার মোবা ইয় 8 ল্যাপটপ

কে হরিহর, মকে হরিহর,ন মকে হরিহর,ন বকে হরিহর,ল্যাপটপ- 8ম

থেকে হর2ন

ই ম R

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, , চ ,কে হরিহর,)

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, , রিহর, হরিহর থম রিহর, হরিহর থমকে হরিহর,)
পকে হরিহর,
হরিহর, হরিহর থ হ

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, ,
প হ কে হরিহর,ড়

বকে হরিহর,চ

রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, ...

প ,চ রিহর, হরিহর থল্যাপটপ রিহর, হরিহর থ)কে হরিহর, ...
ল্যাপটপ পটপ বন

ল্যাপটপইয় থেকে হর ইরিহর, হরিহর থ)কে হরিহর,

রিহর, হরিহর থ য় , অপকে হরিহর,

এরিহর, হরিহর থ$কে হরিহর,য় 2 য়।

ন র্ব ক ন ল্পী 8
অয় দাস  স
দাস  পাব র্বন স খ্যার অ্যাস র অ স ই মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ন, রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম র র্বর্ব র সক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ই রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 
নর্বখ্যার অ্যাস তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
স ' রণ

ষমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র স ! ৎক র রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ওয় র অ স ই মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ন। নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান
' নর্বত্ত র্ব * ন , স ' রণ

ইন রন,উ।” সনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ই রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা , নর্বখ্যার অ্যাস তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
2 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক 34নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার
ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর

কর
র্ব মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

ষমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র স ! ৎক র হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

- “আন

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকামেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্বই রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস র্ব

ষমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র ‘অস

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ’ এখ্যার অ্যাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ই। 2 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়র

হ স গমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর ডর্ব নদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় 2 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়র রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস  ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

ক জ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 8মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক স গ্র নর্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন:

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম খ্যার অ্যাস দাস  ই কর -সর্বই

আ পাব2 নরতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা য়।

। র্ব

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন; উঠমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

দাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনত্তর স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন8 এক ন

এক ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন?র হ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা 'মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর ‘ A ক ন, য়

পাবরর্বতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

’ ন Bসঙ্গ

দাস পাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

রমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

ক ; মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র

জ

ন ছকই
রর্ব ন্দ্র

স য়

সমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

আস ।‘ক পাব ’রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস র অঙ্গ,নঙ্গ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস খ্যার অ্যাস র
Gমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনকই অঙ্গ,নঙ্গর
অন, মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়র

ন2ন র

2 ; নজর আয়

' মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

কন ক

উদ্ভর্ব।

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম কয়

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়

নহ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র

স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর ‘ A ক ন, য়’ কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর । আর
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম সই

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 8মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনকই

র্ব ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা প্র8

শুরু

‘ A ক ন, য়’।

‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ’রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাও দাস  কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র

জয় করমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

। অমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন8র অ, মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্ব

র্বন ক

হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ও এক ক দাস পাবর তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

ন র

কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরন , র্বর

স নজমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম রমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাসনছ
এক প্র 2

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর

জ

‘৩০০০ র্বছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরর

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনল্পী 8র পাব জমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনOর ড ন ’।

শুরু পাব8 2
এরপাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরই শুরু ‘ A ক ন, য়’ এর পাব8
2 । ন, র্ব স র র অ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন' তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর
গ্রুপাব ‘স জর্ব জ’-এ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = গ নদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় কন ক
ও ‘ A ক ন, য়’ শুরু কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর ।

‘নদাস  র ’

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম Q ষ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

অন, মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়র

স গঠমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র

দাস ত্তমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক সমA ণ

প্রS র্ব

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস 

এর্ব

‘নদাস  র ’-এর হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়ই তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর প্র8 একক
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 

কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর । আ ন্দর্ব জ র পাবনUক র

একক রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  -এর প্রS মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্ব র নজ হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

দাস ত্ত পাব র

কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

ও

র্ব পাবক জ নপ্রয়তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা পাব । ক ক তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা য়
তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাৎক

স স4 নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাক

স গঠ

‘=র্বস Q’-এর হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় নর্বন,ন্ন জ য়গ য়
পাব র

করমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা 8 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক ।

“রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম Xমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন 2ড়র্ব আন ?”
“রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম Xমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

2ড়র্ব আন ? গ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় ন2 ন;

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন; রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস খ্যার অ্যাস

স্বপ্ন রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস খ্যার অ্যাসনছ

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা !”-

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর ‘কল্পী 8 ’ জগমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকারও র্ব ইমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরর
স্বপ্নমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ছ Gয় র

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

ন শুস ,

উমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনত্তজ য় জ র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন প্র8 রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম Xমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ওঠ র
34নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার আG2 পাবইমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = আমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

একর্ব র। রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম Xমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র ‘2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ;’ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর
ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনছ নছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

‘একQড় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  হর’-এর

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়ও

দাস  ন ।

ক;য়

নগমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়

পাবনরর্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম পাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

দাস  কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র

জ গমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনণর ‘স দ’, ‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ’-এর রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনষ

‘ ন্ত্র গ্ধ হ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ন ’। ক8 গুমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

প্র8

নগমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় গ ; রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম =

প্রনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা;

‘অমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন; গ্র ’
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ক ণ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর

অনমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরর

ন হনরতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

র্ব মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম কGমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনপাব উঠ , আর

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাসর রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনণ ‘আ ন্দ শ’।

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন আজও।
ইয় দাস  নকয় নদাস  রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ...
র্ব র্ব' ; নঠক ২১ র্বছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরর। ২১ র্বছর
আমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস  , মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগর =ন্ত্রণ র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়
ন,মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন; ন; রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনড় ন য় দাস হ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম l মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
পাব নদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = র্ব4 ত্ত আGক শুরু কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর ,
ন্ত্র গ্ধ ‘ইমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনড ’
স ; ১৯৬১। ইমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনডমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ন, র্ব স র র
র্ব জ র সমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

A র্চ্ছা যেতে হাজির ‘চাতকের পাখির’ মতো মানুষকে 

‘2 তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকামেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনকর পাব নখ্যার অ্যাসর’
ন্ত্র গ্ধ কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম =মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা হ নজর
মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

ষমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

দাস ত্ত।

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = দাস  কর ন, র্ব স র র পাবনরর্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ
‘পাব দাস ক

দাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনত্তর
নর্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনf রণ’

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম Q ষণ কর য়
কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরনছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

‘স য় ন,! ’ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ
পাব র

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ষ করমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

=খ্যার অ্যাস

নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান ‘g ’ হ নরমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনছ , তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর

।
দাস ত্ত

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাখ্যার অ্যাস

১৯৬৮ স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম স ন য় মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ‘নর্ব: =র্ব

উৎসর্ব’-এর

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনn প্র8

হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় জ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা য়

সঙ্গ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজ ওঠ র ' নদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম সই
র্ব4 ত্ত সমA ণ করমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
র্ব নছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

। এক ন B মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস

, জ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা য় সঙ্গ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাস জ

2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়র ক8

এমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনসনছ
মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

আর তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর

পাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনড়নছ ,এখ্যার অ্যাসমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2 মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাসর রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ক ণ; ন2কন2ক কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর উঠ ।
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  র হ নস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাস র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন উঠমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
‘, রমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক
র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন নছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

।

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনহরু
,নর্বষ ৎ’

‘স্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনপ্নর

য়ক’

“ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস র

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাস

, মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ই হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়নছ । রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস খ্যার অ্যাসমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
প্র, র্ব পাবড়মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
সর্ব ই

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর

আ র উপাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর,আর

র্ব মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস র

অ করণ

কনর।”- এক ক ? রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম =
দাস ত্তমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক নদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়নছ
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

সসনoতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ড ন ,

ই অমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন8র অ, মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্ব

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস র রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস খ্যার অ্যাসমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

পাব ওয় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

দাস ত্তমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

উপাবহ র

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস য়-‘ন জস্বতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ’।

র্ব

সরস্বতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ,

উদাস য় ঙ্কর,

ঠ কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরর

4 qতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ;

নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান

অ সরণ কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

‘ A ক ন, য়’-এ স্বক য়তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা র ছ পাব

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম রমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনখ্যার অ্যাস

= ।

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনকই

পাবরর্বতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর

‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ’ কনরমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় এক অদাস 4
কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর ।
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ

রর্ব ন্দ্র 8

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম সই

অ ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনডন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
‘র্ব4 ত্ত’ সমA ণ

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস ,A য়স প্র স কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর
দাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনত্তর প্র 2

এই ন ল্পী 8মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র ,A গমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন, হ নরমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম =মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস র্ব র জ
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

‘ ই অ ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনডন ’ গমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনড়

র ন Bস্ব 8 প্রমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন2r মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক।

ক8 গুমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

র্ব র স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

হনর্চ্ছা যেতে হাজির ‘চাতকের পাখির’ মতো মানুষকে 

‘স্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনপ্নর

য়ক’-এর প্র স র রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 8মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক

র্বড় পাবরs র আর ক ই র্ব
পাব মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর। তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ই হয়মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান

হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

র্ব নছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর পাবরs মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনরর প্রনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা আকষণ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ই,
র্বহু পাবরs রও নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 

ন ।

“আর্ব র আনসর্ব

...”

রর্ব ন্দ্র সদাস  ,

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনn জ র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ষ

‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ’, ন8কন8মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়ও

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম র্বন

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনষর ন,ড়,তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা র
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম =

‘নর্বষণ্ণতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ’র

ন,ড়।‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  ’ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনষ হ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম  মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন;
পাবড়

রর্ব ন্দ্র সদাস  । রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ
‘ন,মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন; ন;’হ

নvতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা য়র্ব র

দাস ত্ত
হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

।

আমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্বগও র্ব

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ন

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম সনদাস  , মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনnই

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম কGমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস  রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান । র্বহু অ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর '

স্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনত্তও

জ র্ব

র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

ন -“আর্ব র

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনন্দর

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
আনসর্ব

নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান
ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

এই......”
ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজ ‘ A ক ন, য়’ আর

করমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ও

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর অ ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনডন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান এখ্যার অ্যাস ও

‘ A ক ন, য়’
পাবনরশ্র

আGতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাড়গ4মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনহ

ন র স

কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর 2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনছ , = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা এই

ন ল্পী 8 ‘অ র?’
‘প্রক4তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

, কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর আর নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান

নপাবতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ’র

অ ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনডন র

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর

‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ’রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস র

দাস !তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা য়

গনর্বতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা পাব মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর ।

‘ হ ত্ম্য’ ’ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম zর রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম র্বন । তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর ক মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনছ
‘স্ট্রাগল’ কোনও সংগঠনের সাফল্যের চা গ ’

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ক ও

স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র

2 নর্বক নঠ।

‘স্ট্রাগল’ কোনও সংগঠনের সাফল্যের চা গ ’এর

স গঠমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র
আর

' নদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়ই নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম সই
2

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম র্বGমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন2 8 কক ‘ A ক ন, য়’।
,A মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার র জ র ‘র্বর’
দাস  Qজ র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম = মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগ
হৃদাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়

অস খ্যার অ্যাস

প্র ন|র

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন' ও

দাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনত্তর নকছ র্ব স

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর

গ, র, মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্ব

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম প্র ন8তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

আমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনছ।‘ন B মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন~র কনর্ব’ ন B ~তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা র
ন ল্পী 8মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক ‘অ র’ কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা 2 ।
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র সর্বU ‘ A ক ন, য়’-এর জ

সরক নর স হ =
“সরক নর স হ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন= র জ

ন ল্পী 8 রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম ছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনড়

অন,ন্ন পাব ঠ ক্র গমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনড় তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা 2 ।

স হ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন= র নপাবছমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন Qরমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্ব, তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর অন, তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ‘রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম স মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনল্পী 8র ক হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর্ব?”-ক নঠ

খ্যার অ্যাস মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

একজ

ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনল্পী 8র

সর্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনশ্রষ্ঠ

প্র ণ।

তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ই

প্রনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর , মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র্ব স , শ্রx মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনক পাব হ নড়

জ র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র

প্রনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান;

হA মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাই

ক8 গুমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
দাস  র
তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
আ

এক ন B: মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনস র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন
জমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন র

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা

। স হ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন= র জ

স্বর্চ্ছা যেতে হাজির ‘চাতকের পাখির’ মতো মানুষকে 

কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর

সরক নর

মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনদাস র ‘তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকাr’ কর র রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 2মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনল্পী 8র

8 কমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা 2

পাব র

A ক ন,মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা র

স্বন ,র।

ন’ই
দাস !তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা র
ন মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনজর
নতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকান

ষন; রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস  , মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনগর আQ মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা নছন্নন,ন্ন,তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর স্বপ্ন পাব4ন8র্ব র অখ্যার অ্যাসণ্ডতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ছ ড় ক ই

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম =

র্ব হমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা পাব মেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর। তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর ক8 য়- “পাব4ন8র্ব ; রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম হ ক এক; রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম দাস  ,

ষ রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম হ ক এক;

জ তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা”।
জ র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন এতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা প্র ন| সমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনƒও ‘ A ক ন, য়’-এর একন ষ্ঠ পাবA জ র নকছ; নর্বষণ্ণতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা র
সমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনর র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন ওমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনঠ - “অতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা4| র্ব স
রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম 

,র্ব4 8 রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম র্ব

রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম গমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন

র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয় ন নরয় নছ পাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন8 পাবমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোন8/র্ব4 8 রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম খ্যার অ্যাস , র্ব4 8

র্বমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনয়”। সনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা ই রোববার সকালে তাই ফোন করলাম। বললাম তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা , তাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা Gর ‘অতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা4ন|’ =নদাস  এমেন্ট, রোববার সকালে তাই ফোনতাই ফোন করলাম। বললাম বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকা
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এক লা দ গম্বে ᤇ8ᄈଜবাম ডক

নিতম্বে শল গ*

জ -?

বামদ্ধ যখ জনিতম্বে ম নিতম্বে দাশু 敩লা দ
হুগনিতম্বে লা দ ডজলা দ
ক

নিতম্বে  ঙম্বে ᤇ8ᄈଜ

ডয বামম্বে ᤇ8ᄈଜলা দনিতম্বে  লা দ

কজ ক হজ

একম্বে ᤇ8ᄈଜ ?

প্রকলট ই বাম বাম দাশু 敩।

ম্বে ᤇ8ᄈଜশ একম্বে ᤇ8ᄈଜ হয়
গ নিতম্বে * গ*

.য়

নিতম্বে শল

নিতম্বে দাশু 敩নিতম্বে দাশু 敩মনিতম্বে ণ ডলা দম্বে ᤇ8ᄈଜট ডবাম ম্বে ᤇ8ᄈଜ3
নিতম্বে কম ডবাম ম্বে ᤇ8ᄈଜ3 অল।

অবশেষ শেষ
স্বপ্না ঘোষ ܺ໐ܺ0
অবশেষ শেষ ধশেষ ব লি ভেবে উড়িয়ে  ঘোষ ܺ໐ܺ0 শেষব উলি ভেবে উড়িয়ে  শেষ ঘোষ ܺ໐ܺ0 ন
উপা ন্তর ন ঘোষ ܺ໐ܺ0 শেষ
বহুকাল 

পাশেষ শেষ ন ক্ষীণ দুর্বল এক  ণ ব! একাল  আ , হ ত ব উদ্ভাসিতx2বুক বাঁধেন, মালঞ্চ তুমি ক লি ভেবে উড়িয়ে (ত

হশেষব একাল  অলি ভেবে উড়িয়ে হ)( মালঞ্চ, বাড়ির  ঞ, ব লি ভেবে উড়িয়ে  র উশেষ, ন হশেষত লি ভেবে উড়িয়ে  গন্ত অবলি ভেবে উড়িয়ে ধ ব. প,
উদ্ধত অট্টালিকা লি ভেবে উড়িয়ে  কাল  যত, ( (ব!
কাল  শেষকাল  ঘোষ ܺ໐ܺ0 ন শেষত 3

লি ভেবে উড়িয়ে 3ৎকাল  র কাল শেষর

লি ভেবে উড়িয়ে নশেষ5র কাল থা!䭁乁AHParaIsA !

প্রলি ভেবে উড়িয়ে ত অট্টালিকা লি ভেবে উড়িয়ে  কাল  3 ৎকাল  র কাল শেষর
ঘোষ ܺ໐ܺ0কাল  কাল  র কাল থা!䭁乁AHParaIsA শুনশেষব তশেষব,
(কাল শেষ র 3 ৎকাল  শেষর লি ভেবে উড়িয়ে বরক্ত হ ও
হৃ

আপান ঘোষ ܺ໐ܺ0

শেষ

ত র হৃ

শেষকাল  =শেষ5 ঘোষ ܺ໐ܺ0>শেষর।

(মালঞ্চ, বাড়ির  ন একাল  পাকাল শেষর

পা র >

=শেষ (কাল  লি ভেবে উড়িয়ে বতকাল ! হশেষত বহু @শেষর, ত =র ঘোষ ܺ໐ܺ0 =5 যলি ভেবে উড়িয়ে  ঘোষ ܺ໐ܺ0কাল হ ন লি ভেবে উড়িয়ে হ
কাল শেষর, এ 5 বশেষন কাল তটকাল  এশেষ( য !
লি ভেবে উড়িয়ে  নশেষ শেষ লি ভেবে উড়িয়ে >রশেষবন আপান আ শেষ
লি ভেবে উড়িয়ে  কাল 

হশেষ র শেষতর ত র ব লি ভেবে উড়িয়ে  লি ভেবে উড়িয়ে 3লি ভেবে উড়িয়ে নশেষ ঘোষ ܺ໐ܺ0 শেষব রমালঞ্চ, বাড়ির 

5শেষমালঞ্চ, বাড়ির  ও, হ ও র যত কাল থা!䭁乁AHParaIsA (@ য! শেষ কাল 
ওশেষ র কাল থা!䭁乁AHParaIsA ঘোষ ܺ໐ܺ0 শেষব পাবমালঞ্চ, বাড়ির 
ও ন ক্ষীণ দুর্বল এক  ণ ব! একাল  আ

5ন

শেষ ব শেষ(,

শেষ ঘোষ ܺ໐ܺ0 ন

তব ঘোষ ܺ໐ܺ0যন থা!䭁乁AHParaIsA শেষকাল ন একাল  আ

বকাল  ব =শেষধন, মালঞ্চ, বাড়ির  ঞ তলি ভেবে উড়িয়ে মালঞ্চ, বাড়ির  কাল শেষব কাল লি ভেবে উড়িয়ে বত র মালঞ্চ, বাড়ির শেষত (লি ভেবে উড়িয়ে ত. হশেষব?

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

ভোট-চাল  ষ

বীপ বীপ, ই ভোট-চাল  ন রো’ প্র

এ ন রো’ ক’বীপ

নবীপরো’ শ

ভোট-চাল  শবীপ সাদ ঘোষ 

ভোট-চাল ক

ভোট-চাল ক

অধ্যায় তোমারP"

হরো’ রো’$ সাদ ঘোষ  ধ্যায় তোমারP জাঁহাপন ঘুরে  &হ
যযধ্যায় তোমারP

ন

ভোট-চাল 

রো’ এ ন

, প্রচাল 8 রো’ ভোট-চাল 

ভোট-চাল  শই প্র ণ

ভোট-চাল  শবীপ সাদ ঘোষ  রো’ক ন রো’ $ ন্ত্র ‘ রো’
হ " , ভোট-চাল 
জাঁহাপন ঘুরে  গাত রো’

নকস্তান’h(private:res ’

ই এক সাদ ঘোষ ত্তা@এতদিন
ন রো’

করো’ল নসাদ ঘোষ  রো’ যথাHParaI

অল ক নজাঁহাপন ঘুরে  /সাদ ঘোষ 
ন ও সাদ ঘোষ ফল, আগাত

রো’ ন

রো’ , উরো’1শ শ2ক

ভোট-চাল  রো’ট ন ণ2 ক

ভোট-চাল 6রো’ল$ ন ষ চাল 8 ল আহ ম্মক
রো’9

বীপ" ন রো’ , ভোট-চাল বীপহ ল বীপ ক।

যেখ খানে  নে মেঘ  যেখ ঘ গাভীর মতো চরে ভীর মতো চরে攀歟o র নে মেঘ 

চনে মেঘ র

অন্তর যেখচ ধর
ড ড

আড ,

আশা  ডর, ভীর মতো চরে攀歟o ল আনে মেঘ  । এনে মেঘ ! যেখ"নে মেঘ  যেখ
নে মেঘ  যেখ এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ যেখ$
রব,
! য় পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ইড । অবশা * ! য়নে মেঘ  যেখ+ ষ যেখ+ব । ! য় নে মেঘ "ষ্টই ড ল। ড ন্তু
আজ রব, ল রব, এই নে মেঘ র আর হনে মেঘ য় ওনে মেঘ 2ড ।

রও
হয়!

ডবনে মেঘ য়র আনে মেঘ গাভীর মতো চরে যেখ"নে মেঘ  ই ব নে মেঘ গাভীর মতো চরে ড়া জায়গাটার অনেক কথা 
জ য়গাভীর মতো চরে টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ র অনে মেঘ 
" শুনে মেঘ  ড ল
আ র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ড নে মেঘ +নে মেঘ বর নে মেঘ খানে । নে মেঘ 
নে মেঘ 
এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
ডব এ5নে মেঘ  ই যেখ$নে মেঘ লড ল ।
ভীর মতো চরে攀歟o ব , ই!!, ড+ এ
এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
জ য়গাভীর মতো চরে য় যেখ নে মেঘ  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  র ! অবনে মেঘ শা নে মেঘ ষ,
!নে মেঘ  গাভীর মতো চরে এনে মেঘ ! যেখগাভীর মতো চরেল। ভ্র ণ ওরনে মেঘ $
অনে মেঘ ধ8 হ ড
বল চনে মেঘ ল। অনে মেঘ ধ8
এই
রনে মেঘ ণ, আ র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ড নে মেঘ +ব !নে মেঘ 9
ড নে মেঘ য় যেখ নে মেঘ  চ ইল 5র কদ্র শা * ল
ট!নে মেঘ  । ড+ও যেখ! ব ব-যেখ হ ড>
যেখ নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দও য়। যেখ! ড ল ড ল আ নে মেঘ +র
নে মেঘ ধ* ডরডল$ $* ক্টর।
যেখ
র ওখানে  নে মেঘ 
ওয় র অডভীর মতো চরে攀歟oজ্ঞ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
যেখ
নে মেঘ 
ডলখানে নে মেঘ ল যেখ
যেখ
শা  ডন্ত পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ডAল
। ডশা ডলগুডড়া জায়গাটার অনেক কথা  যেখ"নে মেঘ 
গাভীর মতো চরে ডড়া জায়গাটার অনেক কথা টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ খানে  উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ রর ড+নে মেঘ  উ2ড ল,
খানে  হ ল শা  নে মেঘ  র ডহনে মেঘ  ল হ ওয় র
!নে মেঘ 9 ড নে মেঘ জনে মেঘ +র
ড নে মেঘ য় ড ডAল ।
গাভীর মতো চরে ডড়া জায়গাটার অনেক কথা র জ ল ড+নে মেঘ য় হ ল
যেখ ঘ
যেখভীর মতো চরে攀歟oনে মেঘ ! আ!ড ল। ইনে মেঘ A
নে মেঘ রই
ডশা 8য় Dনে মেঘ য় যেখ নে মেঘ  যেখগাভীর মতো চরেল ,

এই শা হরটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ নে মেঘ  ও যেখ এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ 5নে মেঘ য়
যেখ নে মেঘ 
হনে মেঘ ব!
হল
ডটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দড$
ডশা 8য় Dনে মেঘ য়ই যেখ!নে মেঘ র ড ল । যেখ!ই !নে মেঘ 9
ডচত্রটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ও ড টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ বনে মেঘ F ড ল ।
শু ল , ওখানে  যেখ"নে মেঘ  ড+ল র হনে মেঘ য়
আর +-ড
ড নে মেঘ ল ড টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ র যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ লই
ড
ব নে মেঘ গাভীর মতো চরে ড়া জায়গাটার অনেক কথা  ।
ডশা 8য় D যেখ"নে মেঘ  ই
যেখ
নে মেঘ  এ প্রস্থ যেখ$ হনে মেঘ য় যেখগাভীর মতো চরেল।
জ ড নে মেঘ য় ড+ল , আ র
ড
এনে মেঘ ! পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা ড । ড+ল র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  8ন্ত র I টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
J ভীর মতো চরে攀歟o ডব ।
রপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র যেখ"নে মেঘ  ই অদ
এ যেখর ঞ্চ। খানে  ড়া জায়গাটার অনেক কথা  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  র I ,
চ ডরড+নে মেঘ  ঘ জ9ল। যেখ
গাভীর মতো চরে নে মেঘ  র
, যেখ জ নে মেঘ  ! জ র +র রও
যেখ ই। শুধ নে মেঘ 
নে মেঘ  ভীর মতো চরে攀歟o বড ল ,
এনে মেঘ  ব নে মেঘ র ড2 জ য়গাভীর মতো চরে নে মেঘ  ই এনে মেঘ !ড ।
ডভীর মতো চরে攀歟oড়া জায়গাটার অনেক কথা ভীর মতো চরে攀歟o ট যেখ"নে মেঘ  +Mনে মেঘ র, এ
ড Jনে মেঘ গাভীর মতো চরে8ই
যেখ আ!নে মেঘ  যেখচনে মেঘ য়ড ল ।

ড

চ
যেখব ধ হয় খানে  ও ব ড ড ল। গাভীর মতো চরে ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  যেখ"নে মেঘ 
নে মেঘ  ই চ নে মেঘ  যেখগাভীর মতো চরেল ।
নে মেঘ  হল, যেখ ও এ Jগাভীর মতো চরে8র নে মেঘ জ* এনে মেঘ ! যেখপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! Nনে মেঘ  ড । চ ডরড+নে মেঘ 
গাভীর মতো চরেভীর মতো চরে攀歟o র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ইনে মেঘ  র
জ9ল। রূপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  " র নে মেঘ 
ল আ নে মেঘ শা  ডহনে মেঘ  ল যেখ ঘ যেখভীর মতো চরে攀歟oনে মেঘ ! যেখবড়া জায়গাটার অনেক কথা  নে মেঘ A। এনে মেঘ  ব নে মেঘ র
ড জ8 , ড শপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  এ প্র Q ড । ড2 যেখ
ডপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ ! র ডব। এ হM নে মেঘ  8ই ! গ
জ য়গাভীর মতো চরে টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ র যেখপ্রনে মেঘ  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা  যেখগাভীর মতো চরেল । ল ভীর মতো চরে攀歟o অ* টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ $ S8 ! ইটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ।
ড টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ +ডশন্ত ড ল ট!নে মেঘ  ড নে মেঘ য়। আ নে মেঘ +র
হয় ভীর মতো চরে攀歟o ল ল গাভীর মতো চরেনে মেঘ ব, ড ন্তু র
ভীর মতো চরে攀歟o ল ল গাভীর মতো চরেনে মেঘ ব যেখ ! যেখচ খানে  খানে  যেখ+নে মেঘ খানে  বFল , যেখ!ও যেখবশা  অডভীর মতো চরে攀歟oভীর মতো চরে攀歟oM । যেখ খানে  নে মেঘ 
ল , যেখ!খানে  যেখ"নে মেঘ  এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ উনে মেঘ 2 যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ লই যেখ
র ব ডড়া জায়গাটার অনেক কথা -ড ড যেখহ যেখS। র I
যেখ"নে মেঘ  ই যেখ+খানে  য়। আড আর ট! আ র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ড নে মেঘ +বনে মেঘ  অ !রণ নে মেঘ র যেখ
র
ব ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  যেখপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! Nনে মেঘ  যেখগাভীর মতো চরেল । যেখ
নে মেঘ  এ Fল যেখ+নে মেঘ খানে ই ভীর মতো চরে攀歟o ষণ ভীর মতো চরে攀歟o ল যেখলনে মেঘ গাভীর মতো চরে যেখগাভীর মতো চরেল।
যেখ
র !হজ !রল আড নে মেঘ "য় আর প্র ণবন্ত হ 5ড! গ্ধ নে মেঘ রড ল আ নে মেঘ +র।

যেখ

ঘনে মেঘ র আ নে মেঘ +র " র ব*বস্থ
নে মেঘ রড নে মেঘ ল, যেখ!ই ঘরটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ যেখ+নে মেঘ খানে  যেখবশা 
ভীর মতো চরে攀歟o ল ল গাভীর মতো চরেল। হয়
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  5চ র
যেখহ নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ লর ডবল !বহুল ক যেখ
র
য়, ড ন্তই ! + টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ । ড ন্তু এই
অ ডবল যেখ! ন্দনে মেঘ  8র
নে মেঘ 
ওই
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  5চ র নে মেঘ  ও ড ন্তই
* ড়া জায়গাটার অনেক কথা নে মেঘ  নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা 
নে মেঘ  হনে মেঘ ব। এ
এ
উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  * ,
যেখ খানে  যেখ"নে মেঘ  !বড+ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ যেখ+খানে 
য়,
যেখ " ও যেখ ও আড়া জায়গাটার অনেক কথা  ল যেখ ই।
চ ডরড+নে মেঘ 
প্রড নে মেঘ বশা  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা র
+ল! যেখ " ও যেখ ঘ উনে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা  নে মেঘ A এ
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ ড়া জায়গাটার অনেক কথা  যেখ"নে মেঘ 
আনে মেঘ র
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা র
ড+নে মেঘ  । ওই যেখ , এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ +Mনে মেঘ র
এয় রনে মেঘ $ !8 যেখSশা  । র I গুনে মেঘ ল ও
উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র যেখ"নে মেঘ  চ ৎ র যেখ+খানে 
নে মেঘ A।
যেখ! জ
নে মেঘ + উনে মেঘ 2 যেখগাভীর মতো চরেল । যেখবশা 
যেখখানে  ল নে মেঘ  ল । চ ডরড+নে মেঘ  যেখখানে  ল প্র Q ড ,
নে মেঘ F শুধ আ র । ঘনে মেঘ রর
"য়
আড!। এ Fল যেখ+নে মেঘ খানে  নে মেঘ  হল,
অনে মেঘ  ড+ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র
নে মেঘ য়র নে মেঘ  যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ ল
যেখ
ত্ন নে মেঘ র ডব
ব ডল!,
যেখলপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ডরপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ডটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ নে মেঘ র ! ডজনে মেঘ য় র নে মেঘ খানে ,
ড ও ড2 যেখ!ইভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ বই যেখরনে মেঘ খানে নে মেঘ  ।

পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! "শ্রনে মেঘ  র ক্লান্তি ক ডন্ত ড টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ড ল। ড ন্তু
যেখ
র হ নে মেঘ  র + রুডচড !হনে মেঘ  নে মেঘ গাভীর মতো চরে চ
যেখখানে নে মেঘ য় যেখ!ই ক্লান্তি ক ডন্ত ভীর মতো চরে攀歟o* ড !। এরপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র
আ র যেখ নে মেঘ  এল প্র Q ড র! পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! 
রনে মেঘ  । !ড *ই জ য়গাভীর মতো চরে টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ভীর মতো চরে攀歟o ডর
!ন্দর। য়ড+নে মেঘ 
টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ র I চনে মেঘ ল
যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ  । যেখ ওটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ উ5চ,
যেখ ওটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ! ল, আব র যেখ ওটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
যেখ নে মেঘ  যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ  ড নে মেঘ চর ড+নে মেঘ  । এনে মেঘ  টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
র I য় এনে মেঘ  র
যেখ! ন্দ 8। আ র
ড জ আপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! 
এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ র I ধনে মেঘ র
এনে মেঘ গাভীর মতো চরে নে মেঘ  ল গাভীর মতো চরেল । যেখ
নে মেঘ +র ওখানে  নে মেঘ 
এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ !ডবধ , পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  র I ধনে মেঘ র
+Mর খানে ডশা  যেখ নে মেঘ 
ও, ক্লান্তি ক ন্ত হনে মেঘ য়
যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ ল যেখ ও যেখ ও গাভীর মতো চরে ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ওয়
নে মেঘ ব। পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ ড়া জায়গাটার অনেক কথা নে মেঘ 
উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ভীর মতো চরে攀歟o গাভীর মতো চরে
রনে মেঘ 
হনে মেঘ ল যেখহ5নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ যেখঘ র র যেখ ও ডব ল
যেখ ই।
অদ
প্র Q ড । র I র
+পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ শা  !ডবশা  ল পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ই গাভীর মতো চরে নে মেঘ  র ঘ
জ9ল। পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ইনে মেঘ  র !D! নে মেঘ র !M নে মেঘ  8র
আনে মেঘ ল নে মেঘ  ও প্রনে মেঘ বনে মেঘ শা র অ ড ড নে মেঘ 
হয়। এনে মেঘ  ব নে মেঘ র ড জ8 , ড শপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! 
প্র Q ড । যেখবশা  এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ গাভীর মতো চরে
নে মেঘ 
ব* পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  র।

+পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ রর র এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ যেখর + যেখবশা  উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ভীর মতো চরে攀歟o গাভীর মতো চরে রড ল । " বলনে মেঘ  ও যেখ
ভীর মতো চরে攀歟oয়
হয়। ট! নে মেঘ F নে মেঘ F ড জ8
ভীর মতো চরে攀歟o9 রড ল বনে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ, নে মেঘ ব আ র ব যেখখানে নে মেঘ য়
যেখ!ও চপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! । বলল , যেখ ও " য়, পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ডখানে র
যেখশা  । গাভীর মতো চরে নে মেঘ  র
8র ধ্বড
আর ডবডভীর মতো চরে攀歟oন্ন
জ
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ডখানে র অপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! Mব8 ল ণ্ঠ গ্ধ নে মেঘ রড ল আ নে মেঘ +র।
হ 5টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ  হ 5টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ  এ ! য় ক্লান্তি ক ন্ত হনে মেঘ য় যেখগাভীর মতো চরেল । র I র উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ রই বনে মেঘ ! পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ড়া জায়গাটার অনেক কথা ল ।
যেখ$র র যেখ ও ড়া জায়গাটার অনেক কথা  যেখ ই। নে মেঘ  হডAল, এ ড
নে মেঘ রই য় ড+ ড+
।

+পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ র যেখ
র হ নে মেঘ  র র ন্ন + রুণ যেখলনে মেঘ গাভীর মতো চরেড ল। আরও ভীর মতো চরে攀歟o ল যেখলনে মেঘ গাভীর মতো চরেড ল যেখ
র
খানে  ব র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ডরনে মেঘ বশা নে মেঘ  র অডভীর মতো চরে攀歟o বত্ব যেখ+নে মেঘ খানে । যেখ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ডল র ন্ন এ !aন্দর হয়! আনে মেঘ গাভীর মতো চরে
যেখ
ধ র ই ড ল । যেখহ নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ ল আনে মেঘ গাভীর মতো চরেও যেখখানে নে মেঘ য়ড , ড ন্তু যেখ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ডল ব ডড়া জায়গাটার অনেক কথা নে মেঘ  এই
প্র" । যেখ
J +, যেখ ড আন্তডর
। খানে  ব র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র ডবশ্র
রনে মেঘ 
চ ইড ল
। শা  নে মেঘ  র যেখ+নে মেঘ শা  ঘনে মেঘ  নে মেঘ ল আর রনে মেঘ ক যেখ ই। ঘড নে মেঘ য়ই যেখ আ নে মেঘ +র অনে মেঘ ধ8

জ ব যেখ নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ যেখগাভীর মতো চরেল।
ই ভীর মতো চরে攀歟o বল
চ রপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  শা টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ঘনে মেঘ র যেখ+ডখানে । আব র ড নে মেঘ চ
যেখ নে মেঘ  এল । এব র ধরল চটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র
ড+নে মেঘ 
ওয় র র I । যেখ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ডটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
! ল, যেখ ও চড়া জায়গাটার অনেক কথা  ই উ র ই যেখ ই।
ই ড ডশনে মেঘ ন্ত হ 5টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ য়। প্রড ব 5নে মেঘ 
যেখ
গ্ধ । আরও গাভীর মতো চরেভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ র যেখ নে মেঘ 
ইনে মেঘ A রড ল। ড ন্তু !নে মেঘ b
র
আনে মেঘ গাভীর মতো চরেই ড$রনে মেঘ  হনে মেঘ ব,
ই ড$নে মেঘ র
আ!নে মেঘ  হল।
নে মেঘ  হডAল, এ
!ন্দর এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ জ য়গাভীর মতো চরে , পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  8টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ র হড+শা 
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  য়ড ? আর যেখ যেখ ও পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  8টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ নে মেঘ 
যেখ+খানে ল
। পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ র নে মেঘ  হল, র
শা ডপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! D ল যেখখানে  5নে মেঘ জ,
র চ ইড জ
যেখরনে মেঘ I র 5 যেখখানে  5নে মেঘ জ,
5নে মেঘ +র জ * এই
জ য়গাভীর মতো চরে টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
য়।
র প্র Q ড নে মেঘ 
অ ভীর মতো চরে攀歟oব রনে মেঘ  জ নে মেঘ  , ড জ8 র
8
যেখব নে মেঘ F, এটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ শুধ
নে মেঘ +র জ *ই।
যেখবরড! টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দডরনে মেঘ Sর !Dখানে *
হয় ,
ই ভীর মতো চরে攀歟o ল।

নে মেঘ  যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ লই ও যেখলজ
ড়া জায়গাটার অনেক কথা  নে মেঘ A।
টনে মেঘ !র !নে মেঘ 9 ওর যেখ+ ডIর এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
যেখবডশা । যেখ
র ব ডড়া জায়গাটার অনেক কথা র ড নে মেঘ চ যেখ
প্র ই ডর সলটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
আনে মেঘ  , +পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ র
ভীর মতো চরে攀歟o বল যেখ!খানে  যেখ"নে মেঘ  ঘনে মেঘ র আড!।
যেখ!খানে  নে মেঘ  ডগাভীর মতো চরেনে মেঘ য় যেখ+খানে ল , গুডটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ নে মেঘ য়
নে মেঘ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  । আর +এ জ ডশা ক ডশা ডক । আ র নে মেঘ  যেখ নে মেঘ  ই !ব ই
অব হনে মেঘ য় আ নে মেঘ +র ড+নে মেঘ 
ড নে মেঘ য়
রইল। এ জ ডশা ডক নে মেঘ  বলল ,
এর
Jনে মেঘ eর নে মেঘ  ! জ নে মেঘ  এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
যেখ ট সল যেখ+নে মেঘ খানে  নে মেঘ  হনে মেঘ A আব র
যেখ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ হনে মেঘ য় ই। ওনে মেঘ +র !নে মেঘ 9 আব র
এই সনে মেঘ ল পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ডড়া জায়গাটার অনেক কথা ।
!ন্দর
ব f গুনে মেঘ ল । সনে মেঘ ল গাভীর মতো চরে* নে মেঘ !র ব*বস্থ
যেখ ই।
উ ই
ভীর মতো চরে攀歟oর! ।
ই
! লনে মেঘ বল য় যেখ+খানে  , ডবডভীর মতো চরে攀歟oন্ন পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ ড়া জায়গাটার অনেক কথা 
যেখ"নে মেঘ  হ নে মেঘ  এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ নে মেঘ র গাভীর মতো চরে নে মেঘ  র ল
ড নে মেঘ য় ওর যেখ নে মেঘ  আ!নে মেঘ  । ডজজ্ঞ !
নে মেঘ রড ল ,

ইড নে মেঘ ধ* যেখ
র যেখশা রুও আ নে মেঘ +র
+ রুণ বb হনে মেঘ য় যেখগাভীর মতো চরেনে মেঘ  ।
!ন্দর
যেখ+খানে নে মেঘ  ওনে মেঘ  । যেখ
র ল* নে মেঘ ণ ওর
যেখচহ র ডটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দও যেখবশা  +! +!। আ র

- ইনে মেঘ য় * হ* য়?
- ইনে মেঘ য় ল ডড়া জায়গাটার অনেক কথা হ* য়।
- * নে মেঘ র নে মেঘ গাভীর মতো চরে ই!নে মেঘ  যেখল র?
- সল যেখ খানে  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ  নে মেঘ  ডলনে মেঘ য়।

+পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! রনে মেঘ বল য় এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ঘনে মেঘ রর নে মেঘ ধ* +শা  ব নে মেঘ র জ যেখখানে নে মেঘ  বনে মেঘ !নে মেঘ  । !ব র বয়!ই
নে মেঘ য়র ড নে মেঘ চ। ! + ভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ  র ওপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র র ডরর রঙ যেখবশা  ল ল। যেখ+নে মেঘ খানে ই বFল ,
ব* পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  F ল। আর ব f গুনে মেঘ ল F নে মেঘ লর যেখচ নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ হু হ
রনে মেঘ  । বও খানে  নে মেঘ A।
আ নে মেঘ +র এখানে  নে মেঘ  র ব f নে মেঘ +র !নে মেঘ 9
hবপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র *।
যেখবশা  যেখর দ্র নে মেঘ র জ্জ্বল আ শা  ড ল। হ2 ৎ যেখ+ডখানে  যেখর + ভীর মতো চরে攀歟o* ড !।
য় শা  র চ +র আ নে মেঘ +রনে মেঘ 

যেখjনে মেঘ 

ড+নে মেঘ য় যেখগাভীর মতো চরেল। !নে মেঘ 9 ডহনে মেঘ  ল ব

পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ই গাভীর মতো চরে নে মেঘ  র যেখভীর মতো চরে攀歟o র ড+নে মেঘ য় যেখভীর মতো চরে攀歟oনে মেঘ ! আ!নে মেঘ  যেখ ঘ। যেখ!
যেখগাভীর মতো চরেল শা ডk চ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ laর যেখ!ই

ডব , এখানে  নে মেঘ 

আনে মেঘ গাভীর মতো চরেও শুনে মেঘ  ড , পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা ড । ড ন্তু এ

!। ঘ !ব জ

Jগাভীর মতো চরে8 য় +Q শা *। নে মেঘ  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা 

যেখ ঘ গাভীর মতো চরে ভীর মতো চরে攀歟o র

ভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ ব অ ভীর মতো চরে攀歟oব

র ব+নে মেঘ ল

ডরড

নে মেঘ 
খানে  ও।

চনে মেঘ র। ল ই টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ

যেখ
নে মেঘ +র যেখ+নে মেঘ খানে  খানে ব ডহDনে মেঘ ! হয়
আড । যেখ র এ !ন্দর এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
জ য়গাভীর মতো চরে য় " নে মেঘ  । প্র Q ড
র এই
অপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! রূপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ঐশ্ব 8 যেখ
নে মেঘ +র ড+নে মেঘ য়নে মেঘ  ।
যেখ"নে মেঘ 
আ র
বডঞ্চ ।
ড ন্তু
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! রকনে মেঘ ণই ভীর মতো চরে攀歟o ডব,
নে মেঘ ষ্টর যেখ
নে মেঘ +র
জ ব ত্র । প্রড হM নে মেঘ  8 প্র Q ড র !নে মেঘ 9
লড়া জায়গাটার অনেক কথা  ই নে মেঘ র যেখ
নে মেঘ +র ড+
নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ।
আর আ র , +ড+নে মেঘ  র জ * শা নে মেঘ খানে র
অড ড"।
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ রর ড+ প্র ভ্র নে মেঘ ণ ট! যেখ নে মেঘ 
চ ইল । এ যেখভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ র ওনে মেঘ  যেখজ র
নে মেঘ র
লনে মেঘ 
ইনে মেঘ Aও
রল
।
অগাভীর মতো চরে * ,
নে মেঘ ভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ র আড
আর
আ র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! ড নে মেঘ +ব। !নে মেঘ 9 আ নে মেঘ +র
যেখল ল টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ*র গাভীর মতো চরে ই যেখশা রু। চ রনে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
র I র ড নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ 
যেখঘ র
হনে মেঘ য়
ডগাভীর মতো চরেনে মেঘ য়ড ল। এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ই ব ড ড ল। এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ নে মেঘ র আনে মেঘ ল $টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দনে মেঘ  । পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা র
যেখভীর মতো চরে攀歟o রটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ !ড *ই চ ৎ র। র যেখভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ র
এই ড জ8 পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  র I য় হ 5নে মেঘ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দড ,
র জ নে মেঘ  ও পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ র , র

ড
হ র ল। ড জ8 যেখ!ই র I
ধনে মেঘ র হ 5টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দড যেখ
হ 5টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দড । যেখ " ও
ব!ড । প্র Q ড র যেখ! ন্দ 8 উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ভীর মতো চরে攀歟o গাভীর মতো চরে
রড । খানে  ও ব ড জ8 প্র Q ড নে মেঘ 
যেখপ্র ল পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! , এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ +ষ্টড , এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
খানে  !ডটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ। র নে মেঘ ধ*ই লক রল ,
যেখশা রুও আ নে মেঘ +র !নে মেঘ 9 অনে মেঘ  +Mর
চনে মেঘ ল এনে মেঘ !নে মেঘ  । ব রব র ড$নে মেঘ র যেখ নে মেঘ 
বল !নে মেঘ oও যেখগাভীর মতো চরেল । র I টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ খানে ব
j ল ড ল। র $নে মেঘ ল যেখ নে মেঘ 
ওয় টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
!হজ। ড ন্তু ও2 বড়া জায়গাটার অনেক কথা ই শা ড ল।
র য়! আ র যেখ
হয় হ
নে মেঘ ল যেখ যেখ ও এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ গাভীর মতো চরে ডড়া জায়গাটার অনেক কথা  ধনে মেঘ র
উনে মেঘ 2 যেখ নে মেঘ 
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  রব। ড ন্তু যেখবচ র
যেখশা রু, এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! " এ এ
ভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ ব
নে মেঘ ব?
ষ জ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ বড়া জায়গাটার অনেক কথা ই যেখবই ।
আত্মq ড যেখ হডAল ,
য়।
বও আ র ড রুপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  য় হনে মেঘ য় এ টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
গাভীর মতো চরে ডড়া জায়গাটার অনেক কথা নে মেঘ  যেখচনে মেঘ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ড$নে মেঘ র এল । যেখশা রু
যেখ!ড+
" "8ই অডভীর মতো চরে攀歟oভীর মতো চরে攀歟o বনে মেঘ  র + ডয়ত্ব
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  ল
নে মেঘ রড ল। ওইর
ড জ8
র I য় আ নে মেঘ +রনে মেঘ  এ যেখ নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা  ড+নে মেঘ 
চ য়ড । ড ন্তু আ র ওর 8 +

র ডখানে ড । ড নে মেঘ চর যেখ+ নে মেঘ  বনে মেঘ ! চ
খানে  ডAল । যেখবশা  ড কণ পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! র
যেখ+খানে ল
যেখশা রু হ 5পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ 
হ 5পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ 
উপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ র উনে মেঘ 2 যেখগাভীর মতো চরেল। অনে মেঘ  ব র
ল ,
ল । ডবসটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ড+ল ,
যেখখানে ল
।
রব প্রড ব +? হনে মেঘ  ও
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  নে মেঘ র। হওয় টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ই J ভীর মতো চরে攀歟o ডব । পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ র
অবশা * ওর অডভীর মতো চরে攀歟o
ভীর মতো চরে攀歟o ঙল।
আ নে মেঘ +রও অপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ র ধনে মেঘ ব ধ আর q ড
ড টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ
ল।

ওইটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ব f যেখ নে মেঘ লও হয় যেখ
র
Q নে মেঘ ত্বর ভীর মতো চরে攀歟o লব ! খানে 5নে মেঘ জ
নে মেঘ ধ*
যেখপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ য়ড ল।
!নে মেঘ bনে মেঘ বল য়
ওর
বQ ডষ্টr 2 s র নে মেঘ ধ* যেখ
র হ নে মেঘ  র
গাভীর মতো চরের
শা ল যেখ+ওয় চ আর পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ  ড়া জায়গাটার অনেক কথা 
খানে ব ড ! ডর। র ডত্রনে মেঘ বল য় রডগাভীর মতো চরের
যেখF ল আর ভীর মতো চরে攀歟o নে মেঘ  র " ও খানে ব নে মেঘ 
পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা । যেখ ব ইল ডtনে মেঘ 
নে মেঘ F নে মেঘ Fই
ব নে মেঘ গাভীর মতো চরে ড়া জায়গাটার অনেক কথা  র যেখ!ই
ডবগুনে মেঘ ল যেখ+ডখানে ।
যেখ
র খানে টা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ ও নে মেঘ  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা  য়।

আরও এ ড+ " নে মেঘ  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  রনে মেঘ ল ভীর মতো চরে攀歟o লই
হ । ড ন্তু পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! নে মেঘ ররড+ চনে মেঘ ল এল
যেখলপাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! চ জগাভীর মতো চরেৎ। ! র ড+ শুধ বQ ডষ্ট।
টনে মেঘ !রও
খানে  র পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়! । যেখ!ও ব রব র
যেখ
র নে মেঘ  ড$নে মেঘ র যেখ নে মেঘ  চ ইড ল।

আব র
ড+
গাভীর মতো চরে* Dটা ফোন করব, তারও সময় পাইনি। অবশ্য সময়কে দ

খানে  পাইনি। অবশ্য সময়কে দোষ দেব না। সময় যথেষ্টই ছিল। কিন্তু যা হয়!  হ নে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা 

ব, জ ড

।

ই, ডভীর মতো চরে攀歟oনে মেঘ ড়া জায়গাটার অনেক কথা  2 ! + ডজ8ডলD ব
য়। যেখ

ভীর মতো চরে攀歟o ল যেখ"নে মেঘ  ।

র

নে মেঘ  ই

ব।

অজা না ব বাড়ি দা ড়ি দারিংব দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংব বাড়ি দা ড়ি দারিংব
বাড়ি দাড়ি দারিংব চৌধুরি   ধড়ি দারিংব

আম কতগুলো অদ্ভুত ধ অদত ধ না ব ড়ি দারিংবনা বলো অদ্ভুত ধ বাড়ি দালো অদ্ভুত ধ থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু ড়ি দারিংবক । আম লো অদ্ভুত ধদারিংবাড়ি h ক লো অদ্ভুত ধ
জাস্থান মানেই মরুভূমি, আমাদের কাছে বৃষ্টি মানেই চেরাপুঞ্জি। না ব
ম লো অদ্ভুত ধনা বই মরুভ% ড়ি দারিংবম, আম লো অদ্ভুত ধদারিংবাড়ি h ক লো অদ্ভুত ধ বাড়ি দাড়ি দারিংব ম লো অদ্ভুত ধনা বই চৌধুরি   পড়ি দারিংব(। আ ও কত ক* ধ না ব
কলো অদ্ভুত ধ বাড়ি দালো অদ্ভুত ধ আড়ি দারিংব । চৌধুরি   ই ধ না ব চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধক চৌধুরি  বাড়ি দাড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ আ লো অদ্ভুত ধত প ড়ি দারিংব না ব । ক* জা ড়ি দারিংবনা ব , হ ত
চৌধুরি  বাড়ি দাড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ আ লো অদ্ভুত ধত ইও না ব ।

ওড়ি দারিংব শা ম ম লো অদ্ভুত ধনা ব আম
ড়ি দারিংব ক

গ প ত

ক* বাড়ি দাড়ি দারিংব- ? ভ্রমণ
বাড়ি দা ঙালির কাছে ওড়িশা মানে পুরী। আর পুরী মানেই সমুদ্ ড়ি দারিংব

ক লো অদ্ভুত ধ

ওড়ি দারিংব শা ম ম লো অদ্ভুত ধনা ব প *। আ প * ম লো অদ্ভুত ধনা বই
মদ্র।

বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধজা

আলো অদ্ভুত ধশা মপ লো অদ্ভুত ধশা ম

এক5 মড়ি দারিংব6 , ড়ি দারিংব ড়ি দারিংব

7 না ব । আড়ি দারিংবমও

এ কম এক5 ভ্র ন্ত ধ না ব
ড়ি দারিংব

দারিংবাড়ি h

ড়ি দারিংবশা মক

ম। এ7না ব বাড়ি দাড়ি দারিংব-, ওড়ি দারিংব শা ম ম লো অদ্ভুত ধনা ব

আ ও অলো অদ্ভুত ধনা বকড়ি দারিংবক । প লো অদ্ভুত ধশা ম থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু ক এই
জা95 লো অদ্ভুত ধক
ক

আম

চৌধুরি   না ব

চৌধুরি  

ই

ম না ব । এই ক লো অদ্ভুত ধণই চৌধুরি  বাড়ি দা ধ হ

ড়ি দারিংববাড়ি দা : ক

ড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ7ড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ না ব, ‘চৌধুরি  দারিংবাড়ি h7 হ

না ব ই ক চৌধুরি  মড়ি দারিংব
প চৌধুরি  @ড়ি দারিংব

/ ঘ হলো অদ্ভুত ধত শুধ দারিংবাড়ি hই
/ একড়ি দারিংব5 ধ লো অদ্ভুত ধনা ব

ড়ি দারিংবশা মলো অদ্ভুত ধ

উপলো অদ্ভুত ধ / একড়ি দারিংব5 ড়ি দারিংবশা মড়ি দারিংবশা ম ড়ি দারিংববাড়ি দা6।
ভ বাড়ি দা ম্প্র

মস্তবাড়ি দা

@ Dক চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধক E লো অদ্ভুত ধবাড়ি দা। আলো অদ্ভুত ধশা মপ লো অদ্ভুত ধশা ম এমনা ব
অলো অদ্ভুত ধনা বকড়ি দারিংবক ই

লো অদ্ভুত ধ

চৌধুরি  গলো অদ্ভুত ধ

উলো অদ্ভুত ধপড়ি দারিংবকত

ড়ি দারিংবশা মড়ি দারিংবশা ম ড়ি দারিংববাড়ি দা6 হলো অদ্ভুত ধ । চৌধুরি  তমনা বই এক5
জা গ হ দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংব বাড়ি দা ড়ি দারিংব ।

মলো অদ্ভুত ধধ9 এক7ণ্ড ক শ্মীর আছে, তা আমরা কজন * আলো অদ্ভুত ধ ,

ত আম

কজানা ব জা ড়ি দারিংবনা ব! অকপলো অদ্ভুত ধ5

স্বীকার করছি, আমি অন্তত জানতাম না। এই না জানাটা ছিল গ্র্যা*ক

ক ড়ি দারিংব , আড়ি দারিংবম অন্তত জা না বত ম

না ব ।

এই

না ব

J9 জালো অদ্ভুত ধ শা মলো অদ্ভুত ধনা ব
মম

জা না ব 5
ওড়ি দারিংব শা ম ।

বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধতনা ব দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংব বাড়ি দা ড়ি দারিংব
না ব ড়ি দারিংবক

পহ

আলো অদ্ভুত ধ ।

আ

মলো অদ্ভুত ধনা ব

বাড়ি দা ড়ি দারিংব ।

কথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু

কথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু

ত না ব জালো অদ্ভুত ধ

চৌধুরি  দারিংবাড়ি hও

চৌধুরি  গড়ি দারিংব , আবাড়ি দা

এক5

ড়ি দারিংববাড়ি দা চৌধুরি  দারিংবাড়ি h7 ম।

গ । বাড়ি দা ড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধত অলো অদ্ভুত ধনা বলো অদ্ভুত ধক

, দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংবজাKড়ি দারিংব

আড়ি দারিংবম বাড়ি দা

হলো অদ্ভুত ধ ড়ি দারিংব

আম লো অদ্ভুত ধদারিংবাড়ি h স্বীকার করছি, আমি অন্তত জানতাম না। এই না জানাটা ছিল গ্র্যাভ বাড়ি দা।

ইL লো অদ্ভুত ধনা ব5 চৌধুরি  ঘDলো অদ্ভুত ধ5 ড়ি দারিংবক
বাড়ি দা ড়ি দারিংব

এই

হ ওড়ি দারিংব শা ম

শুরুলো অদ্ভুত ধত

চৌধুরি  বাড়ি দাশা ম ভ ই

ড়ি দারিংবতড়ি দারিংবনা ব

কথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু । চৌধুরি   7 লো অদ্ভুত ধনা ব

দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংব বাড়ি দা ড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধক না ব ড়ি দারিংবক বাড়ি দা
বাড়ি দা

ড়ি দারিংব

আলো অদ্ভুত ধগ পEKন্ত। এক

থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু কলো অদ্ভুত ধতনা ব

ক শ্মীর আছে, তা আমরা কজন * ।

লো অদ্ভুত ধণ ড়ি দারিংব 7ত ম, ড়ি দারিংবশা মড়ি দারিংবশা ম ড়ি দারিংববাড়ি দা6

কথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু 5 লো অদ্ভুত ধক আকড়ি দারিংব ক ধ লো অদ্ভুত ধ

ওড়ি দারিংব শা ম

ম, দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংবজাKড়ি দারিংব
E বাড়ি দা।

Eও

কথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু ।

চৌধুরি  ত আলো অদ্ভুত ধগও

ত

বাড়ি দাদারিংবাড়ি hলো অদ্ভুত ধ

ক ক ড়ি দারিংব ক শ্মীর আছে, তা আমরা কজন *লো অদ্ভুত ধ চৌধুরি  গলো অদ্ভুত ধ

হ 9। দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংবজাKড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ

Eও

পলো অদ্ভুত ধথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু

চৌধুরি  কমনা ব হ ? ক শ্মীর আছে, তা আমরা কজন * ? ত ও আবাড়ি দা

চৌধুরি  দারিংবাড়ি hলো অদ্ভুত ধ7ড়ি দারিংব

লো অদ্ভুত ধ

ক ক ড়ি দারিংব ? ড়ি দারিংবনা বঘK ত আম লো অদ্ভুত ধক অলো অদ্ভুত ধনা বলো অদ্ভুত ধকই

প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দা

কড়ি দারিংব@

পগ

চৌধুরি  পড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ E ড়ি দারিংবT ঘনা ব প ইনা ব বাড়ি দানা ব , ক7না বও

ভ বাড়ি দাড়ি দারিংব

। চৌধুরি   5 ই স্বীকার করছি, আমি অন্তত জানতাম না। এই না জানাটা ছিল গ্র্যা ভ ড়ি দারিংববাড়ি দাক।

আড়ি দারিংবম বাড়ি দা

ম, ‘অত দারিংবাড়ি h%লো অদ্ভুত ধ না ব , ক লো অদ্ভুত ধ ই

ওড়ি দারিংব শা ম

চৌধুরি  ভত

এক5

আলো অদ্ভুত ধ ।’ এবাড়ি দা

চৌধুরি  ত ড়ি দারিংবনা বশ্চ

প গ ভ বাড়ি দাড়ি দারিংব

।

না ব , ড়ি দারিংব@লো অদ্ভুত ধ

বাড়ি দা ই বাড়ি দাদ

গ ম6 কলো অদ্ভুত ধ ড়ি দারিংবনা ব। বাড়ি দা

না বতনা ব এক5

হলো অদ্ভুত ধ ড়ি দারিংব

বাড়ি দা ইলো অদ্ভুত ধক চৌধুরি  জা
ম বাড়ি দালো অদ্ভুত ধ

ত

। ক ক ড়ি দারিংব

আবাড়ি দা

ক7না বও চৌধুরি  ভলো অদ্ভুত ধ

কলো অদ্ভুত ধ

ড়ি দারিংবনা বলো অদ্ভুত ধ

চৌধুরি  বাড়ি দাশা ম 7ড়ি দারিংবশা মই
চৌধুরি  Pশা মনা ব বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধত

আলো অদ্ভুত ধগ চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধকই ক

ওড়ি দারিংব5ড়ি দারিংবVড়ি দারিংব তলো অদ্ভুত ধবাড়ি দা 7
বাড়ি দাড়ি দারিংবক

বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধ 5

ড়ি দারিংব

।

চৌধুরি  বাড়ি দাশা ম ভ ।

এক5 চৌধুরি  বাড়ি দাড়ি দারিংবশা ম। আলো অদ্ভুত ধগ চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধক

চৌধুরি  পলো অদ্ভুত ধ

এ7 লো অদ্ভুত ধনা ব থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু ক ই ভ ।

শুলো অদ্ভুত ধনা বড়ি দারিংব , @লো অদ্ভুত ধ লো অদ্ভুত ধP
ইলো অদ্ভুত ধক চৌধুরি  হ ম।

মলো অদ্ভুত ধত । পলো অদ্ভুত ধ

লো অদ্ভুত ধ ।

বাড়ি দাড়ি দারিংবক

ঘQ ড়ি দারিংবতলো অদ্ভুত ধনা বলো অদ্ভুত ধক পথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু। ভ

চৌধুরি  ম 5 মড়ি দারিংব5

মলো অদ্ভুত ধত

চৌধুরি  গ ম দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংব বাড়ি দা ড়ি দারিংব । থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু ক

আলো অদ্ভুত ধ । চৌধুরি   5 ও না ব ড়ি দারিংবক

দারিংবাড়ি hইলো অদ্ভুত ধ

চৌধুরি  বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধT চৌধুরি  মঘ।

চৌধুরি  পUলো অদ্ভুত ধ

চৌধুরি  বাড়ি দা হ মপ । চৌধুরি   7 না ব চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধক গ ড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধত
হ জা

ক7না বও

বাড়ি দাজা উপত9ক ।

এ7 লো অদ্ভুত ধনা ব চৌধুরি  মঘ গ ভ*
চৌধুরি  কউ আম লো অদ্ভুত ধক

ড়ি দারিংবগলো অদ্ভুত ধ ড়ি দারিংব

বাড়ি দা গ না ব।

ক শ্মীর আছে, তা আমরা কজন *

প

জা গ

আ

বাড়ি দা গ না ব। এ7 লো অদ্ভুত ধনা ব চৌধুরি   লো অদ্ভুত ধ7

এক5

বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধ

6 । আলো অদ্ভুত ধ

পথাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু5

চৌধুরি  E প হ ড়ি দারিংব , ত না ব । চৌধুরি  বাড়ি দাড়ি দারিংবশা ম ভ 5 ই
মত । ড়ি দারিংবকন্তু চৌধুরি  E7 না ব চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধক প হ লো অদ্ভুত ধ

আলো অদ্ভুত ধশা মপ লো অদ্ভুত ধশা ম E ও

জা গ অলো অদ্ভুত ধনা বক

আলো অদ্ভুত ধ । একড়ি দারিংবদারিংবাড়ি hনা ব এক5 গ ড়ি দারিংব

উ:লো অদ্ভুত ধ , চৌধুরি   7 না ব চৌধুরি  থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরুলো অদ্ভুত ধকই চৌধুরি  Eনা ব অনা ব9 এক

চৌধুরি  বাড়ি দাড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ

চৌধুরি   ম ঞ। প হ লো অদ্ভুত ধ

না বদারিংবাড়ি h*, পতড়ি দারিংবদারিংবাড়ি h জা প্রপ ত।

বাড়ি দা Dলো অদ্ভুত ধক বাড়ি দা Dলো অদ্ভুত ধক কত

ড়ি দারিংবনা বলো অদ্ভুত ধ

প লো অদ্ভুত ধ ই হ । প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব দারিংবাড়ি h ড়ি দারিংব

চৌধুরি  দারিংবাড়ি h7লো অদ্ভুত ধত প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব চৌধুরি  গ মড়ি দারিংব

বাড়ি দা গ না ব। আ

ড়ি দারিংবদারিংবাড়ি hগন্তজালো অদ্ভুত ধ

Eড়ি দারিংবদারিংবাড়ি h চৌধুরি  ক থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু ও চৌধুরি  Eলো অদ্ভুত ধত না ব

না ব, ত ও

ড়ি দারিংবনা বস্তব্ধত প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব। প ড়ি দারিংব7

V ক প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব। J ম9

চৌধুরি  ভলো অদ্ভুত ধ

Eও

কড়ি দারিংব@ বাড়ি দা গ না ব চৌধুরি  ত আলো অদ্ভুত ধ ই।

লো অদ্ভুত ধবাড়ি দা। আশা মপ লো অদ্ভুত ধশা ম এ ক 5 চৌধুরি  হDলো অদ্ভুত ধ5 চৌধুরি  বাড়ি দা না ব।
6

এক5 পড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধবাড়ি দাশা ম প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব।

চৌধুরি  মগ প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব। ড়ি দারিংবমলো অদ্ভুত ধ5 চৌধুরি   দারিংবাড়ি h ? ত ও প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব।

বাড়ি দাড়ি দারিংবমড়ি দারিংব লো অদ্ভুত ধ

কমড়ি দারিংবZ5

প9 লো অদ্ভুত ধকজা বাড়ি দা লো অদ্ভুত ধত E চৌধুরি  বাড়ি দা - , ত ই প লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব।
চৌধুরি  শা ম না ব E , শা ম*লো অদ্ভুত ধত না ব ড়ি দারিংবক এ7 লো অদ্ভুত ধনা ব বাড়ি দা @ পলো অদ্ভুত ধ । আম
লো অদ্ভুত ধE গ হ ড়ি দারিংবনা ব। তলো অদ্ভুত ধবাড়ি দা E7না বই E না ব, শা ম*তবাড়ি দাস্ত্র ড়ি দারিংবনা বলো অদ্ভুত ধ
@লো অদ্ভুত ধ P, জান্তু জা লো অদ্ভুত ধনা ব
ম ওবাড়ি দা দারিংবাড়ি h* আতঙ্ক ড়ি দারিংব
ভ

অবাড়ি দাশা ম9 শা ম*লো অদ্ভুত ধত E ও

E লো অদ্ভুত ধবাড়ি দানা ব। চৌধুরি  শা ম না ব E , চৌধুরি   না ব

থাকি। আমাদের কাছে রাজস্থান মানেই মরু কলো অদ্ভুত ধত প লো অদ্ভুত ধ । তলো অদ্ভুত ধবাড়ি দা ভ প ও

ড়ি দারিংবক চৌধুরি  না বই। এক ম

। এ7না বও পলো অদ্ভুত ধ পড়ি দারিংব চৌধুরি   ই আতঙ্ক চৌধুরি  গলো অদ্ভুত ধ , এমনা ব5 না ব । তলো অদ্ভুত ধবাড়ি দা

কলো অদ্ভুত ধ চৌধুরি  Eলো অদ্ভুত ধতই প লো অদ্ভুত ধ না ব।

উত্তরের জান

জানালা খুলে নালা খুলে দিন লা খুলে দিন卉攀歟 খরের জানলা খুলে দিন卉攀歟 দিন卉攀歟oPcom.s নালা খুলে দিন

দিন卉攀歟oPcom.s স্ত ঘোষাল ⌀ ষাল ⌀ܼ0 লা খুলে দিন卉攀歟
ঘোষাল ⌀ খ হয় নালা খুলে দিন ই চক ঘোষাল ⌀ দিন卉攀歟oPcom.sলা খুলে দিন卉攀歟য়
হরের জান শুধ ই পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa ঘোষাল ⌀ দিন卉攀歟oPcom.sলা খুলে দিন卉攀歟য় ।

আ রের জান হরের জানয়রের জান ঘোষাল ⌀!ই অবস্থা। আমরা নিজের ঘরক । আ
দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনরের জানজানালা খুলে
রের জান%ই ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ লা খুলে দিন卉攀歟 %রের জান দিন卉攀歟oPcom.sচদিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনদিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন।
ঘোষাল ⌀চনালা খুলে দিন ঘোষাল ⌀চ' ও %দিন卉攀歟oPcom.s দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন। পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saরের জানজানালা খুলে আ!রের জান । ব ) দিন卉攀歟oPcom.sলা খুলে দিন卉攀歟 ব* গপা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saত্ত গুদিন卉攀歟oPcom.s রের জানয় ঘোষাল ⌀বদিন卉攀歟oPcom.s রের জানয় পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saড়রের জানব।
ঘোষাল ⌀%উ দিন卉攀歟oPcom.sভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আনালা খুলে দিনরের জান রের জান., ঘোষাল ⌀%উ দিন卉攀歟oPcom.sভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আনালা খুলে দিন রের জানজানালা খুলে*। অথচ, দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনরের জানজানালা খুলে
রের জানজানালা খুলে*ই % ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ লা খুলে দিন卉攀歟 ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ লা খুলে দিন卉攀歟 জানালা খুলে য়গ
আরের জান । আ

ঘোষাল ⌀খ 1জানালা খুলেই

দিন卉攀歟oPcom.sখ নালা খুলে দিন ।

আ
ব দিন卉攀歟oPcom.sড় উত্ত বরের জান2। ঘোষাল ⌀!খ রের জাননালা খুলে দিনই
জানালা খুলেন, ঘোষাল ⌀!খ রের জাননালা খুলে দিনই ঘোষাল ⌀বরের জানড় ওঠা। কিন্তু এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের কতটুকুই বা । দিন卉攀歟oPcom.s%ন্তু এই
7বদিন卉攀歟oPcom.sচ8*পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa9:; উত্ত বরের জান2 % ট%ই ব
জানালা খুলে দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন! ঘোষাল ⌀ রের জানয়রের জান
এ%ট স্ত ! !* ,
ইরের জান> থ %রের জানলা খুলে দিন卉攀歟ও উপা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa য় হয় নালা খুলে দিন । নালা খুলে দিন নালা খুলে দিন
দিন卉攀歟oPcom.sবদিন卉攀歟oPcom.sধদিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনরের জানষাল ⌀ܼ0ধ এরের জান! পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saরের জানড়। ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ বরের জান
অব % লা খুলে দিন卉攀歟 রের জানগ, আ
অরের জাননালা খুলে দিন% বনই
উত্ত বরের জান2 @ য় ঘোষাল ⌀ রের জান দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন বলা খুলে দিন卉攀歟রের জানলা খুলে দিন卉攀歟ই
চরের জানলা খুলে দিন卉攀歟। রের জান
% রের জান ই ডয় !;। আ
%জানালা খুলেনালা খুলে দিন
ঘোষাল ⌀গদিন卉攀歟oPcom.s ?
ঘোষাল ⌀গরের জানলা খুলে দিন卉攀歟ও
হয়
! জানালা খুলেCবরের জাননালা খুলে দিন এ%ব
ব
ব ।
% রের জান ই পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa হ ড়। % !ন্দ !ন্দ
E । হয়
দিন卉攀歟oPcom.sজানালা খুলে;দিন卉攀歟oPcom.sলা খুলে দিন卉攀歟F অরের জাননালা খুলে দিনরের জান%ই
ঘোষাল ⌀গরের জান নালা খুলে দিন, দিন卉攀歟oPcom.s%ন্তু ঘোষাল ⌀!ই E গুরের জানলা খুলে দিন卉攀歟 ?
অরের জাননালা খুলে দিনরের জান%ই G নালা খুলে দিনদিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন।

! % উত্ত ব2রের জান% গুরুত্ব দিন卉攀歟oPcom.s রের জান>।
খ* ন্ত্রী বারবার আসছেন। এটা অবশ্যই ভাল একটা C ব ব
আ!রের জান নালা খুলে দিন। এট
অব.*ই ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ লা খুলে দিন卉攀歟 এ%ট উরের জান * গ। নালা খুলে দিন নালা খুলে দিন
নালা খুলে দিন নালা খুলে দিন পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saG;টনালা খুলে দিন ঘোষাল ⌀%ন্দ্র গরের জানড় ঘোষাল ⌀ লা খুলে দিন卉攀歟
হরের জান>। দিন卉攀歟oPcom.s%ন্তু ঘোষাল ⌀!গুদিন卉攀歟oPcom.sলা খুলে দিন卉攀歟রের জান% জানালা খুলেনালা খুলে দিনদিন卉攀歟oPcom.s@য়
% রের জান আ ও @চ
% । শুধ
! % রের জান
নালা খুলে দিনয়, আ রের জান ও দিন卉攀歟oPcom.s% ট
য় আরের জান । আ ও আ রের জান
দিন卉攀歟oPcom.sয়ত্ব
পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa লা খুলে দিন卉攀歟নালা খুলে দিন % রের জান পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa দিন卉攀歟oPcom.s । ঘোষাল ⌀!ট %Cভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ রের জানব?
আ
অরের জাননালা খুলে দিনরের জান%ই ঘোষাল ⌀ !ব%, ঘোষাল ⌀হ য় ট!
আপা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa ব*বহ %দিন卉攀歟oPcom.s । ব ইরের জান ব ইরের জান
বন
দিন卉攀歟oPcom.sড়রের জানয় আরের জান নালা খুলে দিন। আ
Gদিন卉攀歟oPcom.s
দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনরের জানজানালা খুলেরের জান
ঘোষাল ⌀@ ইরের জানলা খুলে দিন卉攀歟
ঘোষাল ⌀ জানালা খুলে
উত্ত বরের জান2 এ%ট %রের জান !ন্দ
দিন卉攀歟oPcom.sব
ঘোষাল ⌀পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa স্ট %দিন卉攀歟oPcom.s ,
হরের জানলা খুলে দিন卉攀歟
অনালা খুলে দিন* নালা খুলে দিন*
বনরের জান ও নালা খুলে দিনজানালা খুলেরের জান
পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saড়রের জানব। ঘোষাল ⌀ জানালা খুলে
উত্ত বরের জান2 অজানালা খুলে নালা খুলে দিন !ব জানালা খুলে য়গ ঘোষাল ⌀ রের জানখ
ও আ%M' হরের জান পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa রের জান নালা খুলে দিন। দিন卉攀歟oPcom.sGদিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন
হয়
দিন卉攀歟oPcom.sক: ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ
G রের জানবনালা খুলে দিন বরের জানলা খুলে দিন卉攀歟
ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ বরের জান নালা খুলে দিন, দিন卉攀歟oPcom.s দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিন উত্ত বরের জান2ও আ!রের জান
পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa রের জান নালা খুলে দিন। এরের জান এই!ব জানালা খুলে য়গ গুরের জানলা খুলে দিন卉攀歟
আ ও জানালা খুলেনালা খুলে দিনদিন卉攀歟oPcom.s@য় হরের জানব।

% :, G 1
দিন卉攀歟oPcom.s দিন卉攀歟oPcom.sডয় য় @চ

রের জান G রের জানবনালা খুলে দিন,
% রের জানবনালা খুলে দিন।

1

1রের জান

বনরের জান

বলা খুলে দিন卉攀歟রের জানবনালা খুলে দিন।

1 ও ঘোষাল ⌀! . লা খুলে দিন卉攀歟

দিন卉攀歟oPcom.sবষাল ⌀ܼ0য়ট ঘোষাল ⌀ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আরের জানব ঘোষাল ⌀ খরের জান পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa রের জান নালা খুলে দিন। ঘোষাল ⌀ব2লা খুলে দিন卉攀歟 ট ই ! ভ্র :রের জান% Gরের জানথ' গুরুত্ব ঘোষাল ⌀ য়।
অরের জাননালা খুলে দিন% ভ্র :দিন卉攀歟oPcom.sপা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saপা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa ! পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa ঠা। কিন্তু এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরবঙ্গের কতটুকুই বা%ও আরের জান নালা খুলে দিন। ঘোষাল ⌀ব2লা খুলে দিন卉攀歟 ট ই রের জান!
ধ*রের জান
1রের জান
% রের জান
আ
অনালা খুলে দিনরের জান ধ, আপা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.saনালা খুলে দিন ও দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনরের জানজানালা খুলেরের জান
ওয় রের জানলা খুলে দিন卉攀歟 উত্ত ব2রের জান% রের জানলা খুলে দিন卉攀歟 ধরুনালা খুলে দিন। অনালা খুলে দিন*
ঘোষাল ⌀%উ ভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ লা খুলে দিন卉攀歟 দিন卉攀歟oPcom.sব ঘোষাল ⌀পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa ট % রের জানলা খুলে দিন卉攀歟 দিন卉攀歟oPcom.sনালা খুলে দিনরের জানজানালা খুলে ওয় রের জানলা খুলে দিন卉攀歟
ঘোষাল ⌀.য় %রুনালা খুলে দিন। এইভাল করে চিনিনি। চেনার চেষ্টাও করিনি। পুজো আ রের জানবই
আ
এ%ট এ%ট %রের জান এদিন卉攀歟oPcom.sগরের জানয় দিন卉攀歟oPcom.s রের জান পা ফেলিয়া। N3com.sun.star.xml.sa দিন卉攀歟oPcom.s আ রের জান দিন卉攀歟oPcom.s@য় উত্ত ব2রের জান%।

শ্রদ্ধার্ র্ঘ্যঃ  অম

অমল দত

ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি স গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
ময়খ স্কর

অমল দতকে রাষ্ট্ র ষ্ট্রীয় সম্মান"য় সম্মান জানাতে বড্ড দেরি  জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ কে রাষ্ট্ বড্ড দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননির হকে রাষ্ট্য় দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ল। বড্ড দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননির।
রব"ন্দ্র সদকে রাষ্ট্
*কে রাষ্ট্ ম ল গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিদকে রাষ্ট্ল র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ সর কে রাষ্ট্রর প্র, । গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ম ল য় *র
সম্মান জানাতে বড্ড দেরি  কে রাষ্ট্
কে রাষ্ট্জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ উঠল পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈ0গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিলশ ব গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিহগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি র বন0 । ম0খ ম3" বলকে রাষ্ট্ল , *র কে রাষ্ট্ম র 5
হকে রাষ্ট্ব, দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn6গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি7য় ম হকে রাষ্ট্ব। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু এই ম ল ,
স ল0 ট, ম রকে রাষ্ট্ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर অমল দতর আর
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ছ0 ই র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 য় আকে রাষ্ট্স?

ম? 0 র পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈর
*কে রাষ্ট্
সম্মান জানাতে বড্ড দেরি 
জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্য়
র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্
সর র উপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈর্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ90ক্ত
জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ই
কে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ছ, গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্"গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিব অবA য় দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ন্দ্র,
র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ , এই সর র, ওই সর র,
আই এফ এ, এ আই এফ এফ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn উ
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি সম্মান জানাতে বড্ড দেরি  জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্য়কে রাষ্ট্ছ?
জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ য়গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।
আমর অমল দতর গুণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠरম0গ্ধর র কে রাষ্ট্
ফ0*কে রাষ্ট্স উগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিঠ *র প্রগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি এই অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিবচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদকে রাষ্ট্খ। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননকে রাষ্ট্ব দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদখ0 , এই
অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিবচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 কে রাষ্ট্রও অমল দতর গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ছ0 ই র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 য়
আকে রাষ্ট্স । সর র
*কে রাষ্ট্ সকে রাষ্ট্ব চ
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn
সম্মান জানাতে বড্ড দেরি  গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিদকে রাষ্ট্ পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈর ? দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9
পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈ0রস্ক র ই দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ? গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু এই অমল
দত গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 কে রাষ্ট্মর উপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈর্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ90ক্ত?
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 কে রাষ্ট্র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9র
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnGকে রাষ্ট্ ও উপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্র।
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল বল0 দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ?
পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈণ্ডব এবI দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn Jরবকে রাষ্ট্দর অস্ত্রগুর।
অজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্0 , ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন"ম, দ0 কে রাষ্ট্র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 , , এ*র স কে রাষ্ট্লই
*র ছ ত। এ*র স কে রাষ্ট্লই মহ ব"র।
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু বল0
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn , হগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি5 পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈ0কে রাষ্ট্রর
র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিরব কে রাষ্ট্রর সN কে রাষ্ট্দর মহ ব"র

? গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ত্ব আকে রাষ্ট্ছ?
ব কে রাষ্ট্ য় " এম
*র
র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈ0ত,
ক্ষগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিতয়,
বIশ
পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈরম্পর য় ব"র।
সগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
কে রাষ্ট্রর মহ গুর হকে রাষ্ট্ল, দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9
র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিরব কে রাষ্ট্রর ব ইকে রাষ্ট্রর ম 0 ষকে রাষ্ট্দর
মহ ব"র অস্ত্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিশক্ষ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিদকে রাষ্ট্ । গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9
কে রাষ্ট্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি । বরI
আগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিদব স" এ লব , স0 পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈ0ত ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠरকে রাষ্ট্
দর দর কে রাষ্ট্র
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিSকে রাষ্ট্য় গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিদকে রাষ্ট্য়কে রাষ্ট্ছ ।
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 কে রাষ্ট্র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9র
এ
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnছকে রাষ্ট্ল
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছল
অশ্বU ম ।
*কে রাষ্ট্
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
অজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্0কে রাষ্ট্ র
0 লকে রাষ্ট্
সম ক্ষ
কে রাষ্ট্র
কে রাষ্ট্S
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙কে রাষ্ট্য়গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল ।
পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈকে রাষ্ট্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।
আরও
এ ট ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননয়ঙ্কর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিমকে রাষ্ট্লর উদ হরণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদওয় র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 । পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर শ্রদ্ধার্ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnরকে রাষ্ট্খই বলগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছ,
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ কে রাষ্ট্দর , ম ,র ।
অ য়
রকে রাষ্ট্ছ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্কে রাষ্ট্ ও দ0 কে রাষ্ট্র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 ,কে রাষ্ট্ র
পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈকে রাষ্ট্শ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল । গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু অমল দত
উকে রাষ্ট্
খ ও দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnরয়
কে রাষ্ট্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।
ই
কে রাষ্ট্দর স0 জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্কে রাষ্ট্র খ ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
G কে রাষ্ট্ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি । বরI দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnর্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 কে রাষ্ট্য় জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙
কে রাষ্ট্দর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিপ্রয়, দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnসই

গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিল য়

স মকে রাষ্ট্ র স গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিরকে রাষ্ট্ ই G কে রাষ্ট্ব

*র

ম।

এখ কে রাষ্ট্ ই দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 কে রাষ্ট্র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9র সকে রাষ্ট্W অমল
দতর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিমল। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি শু,0 র জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিরব কে রাষ্ট্র
ম কে রাষ্ট্ বS Y কে রাষ্ট্ব দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙I র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnছ ট Y কে রাষ্ট্ব গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্য়ও দ পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্টর সকে রাষ্ট্W
জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্
কে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ছ । শু,0 বS বS
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnZয় রকে রাষ্ট্দর গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্য় গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিটম
কে রাষ্ট্S গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।
অসIখ এ লব , ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर *র প্রগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিশক্ষকে রাষ্ট্ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर
মহ ব"র হকে রাষ্ট্য় উকে রাষ্ট্ঠকে রাষ্ট্ছ । *র দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ও
অশ্বU ম , ম কে রাষ্ট্ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈয় কে রাষ্ট্রর দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnZয় র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছল
। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিটকে রাষ্ট্মর সকে রাষ্ট্W খ পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈখ কে রাষ্ট্ব
বকে রাষ্ট্ল,
ব কে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্ট -ব ইচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙0Iকে রাষ্ট্ ও ‘চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 ই ’ বকে রাষ্ট্ল
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিদকে রাষ্ট্য়গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল ।
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 ইকে রাষ্ট্
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnর্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ও ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন কে রাষ্ট্ব
র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ90কে রাষ্ট্দ্ধার্ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ কে রাষ্ট্ ।
ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি , চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙ক্রব হ
কে রাষ্ট্S অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননম 0 কে রাষ্ট্ হ
কে রাষ্ট্রগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল ।
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু অমল দত এম
চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙ক্রব হ
Sকে রাষ্ট্
। স র ম চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্0কে রাষ্ট্S দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ল
ব *চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 ব। দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ও র কে রাষ্ট্ম এ ট দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ল
রকে রাষ্ট্
পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈরকে রাষ্ট্লই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্র দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn কে রাষ্ট্লর
স মকে রাষ্ট্ পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰* �ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙ল 0 কে রাষ্ট্ল দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদব, এম দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙

গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিছকে রাষ্ট্ল
। 7 য়মন্ড গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিসকে রাষ্ট্6ম
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্য় ৪ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ল খ ওয় র পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্রও
আক্রমণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर ত্ম
ফ0টবল ছ কে রাষ্ট্S গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।
স0 নর ফ0টবলকে রাষ্ট্ ছ কে রাষ্ট্S গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ।

ই স ফকে রাষ্ট্ল র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিবচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 কে রাষ্ট্র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
অকে রাষ্ট্ কে রাষ্ট্ র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈছকে রাষ্ট্ , গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি ন্তু জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিপ্রয় য়
সব র ওপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্র। জানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ র গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিপ্রয়,
ই
গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
কে রাষ্ট্দর অগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিপ্রয়। গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
অ কে রাষ্ট্দর দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnGকে রাষ্ট্ এগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি কে রাষ্ট্য়, ই সব ই
*কে রাষ্ট্ দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnদগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিরকে রাষ্ট্ ব0কে রাষ্ট্bকে রাষ্ট্ছ।
ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9
।
ই গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি সব র
উপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্র।
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 কে রাষ্ট্র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9রও
উপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্র।
ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পানন গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি স গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি গ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9 পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰 �ۈগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননি । দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnপাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9o횬ဂ뫰�ۈকে রাষ্ট্ল
ভাগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননগ্যিস তিনি দ্রোণাচার্য পাননিবষ ৎ প্রজানাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। বড্ন্ম অ
দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn ণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠर চার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙 র্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरn:ﭐरטּरﬠररर醙र聠ݕ9,
অ
মহ গুরকে রাষ্ট্দর সকে রাষ্ট্W *কে রাষ্ট্ এ
কে রাষ্ট্র দ্রোণাচার্য পাননিꌰь塀ൢ䆠ﭨरnফল ।

ম ঠের র বাইরেও  ইঠেররও দাদা 8 দাদা 8
শ য়সী  তা তালুকদার  লকদাদা 8 র
শসী  তা রঠের র শ তালুকদার ঠের
রঠেরতালুকদার র

শদাদা 8ঠের র ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরতালুকদার 

২৫০তালুকদার ম

সী  তা ক্ষী ইডেন গার্ডেন্স,কলকাতা। এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক করে রাখতে ইঠের$

শ স্ট

ম! ঠের"র

% ঠের$&ন,কলক তালুকদার  । এই

মহ, তালুকদার &ঠেরক ঐটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার হ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাক কঠেরর র খঠেরতালুকদার 
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  শ"/ র ত্রুটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম র ঠেরখটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম । ল$&ঠেরসী  তার
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও খ! তালুকদার 

‘শবাইরেও ল’

ইঠের$ঠের ও

এর

অ করঠের4

রতালুকদার -টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম উটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7ল! ন্ড ম! ঠের"র

9 : ঠেরল বাইরেও সী  তা ঠের
ঘ= । ইঠের$ঠের

হঠেরয়ঠের; এক টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  ল
শ ঠেরস্টর 9থম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8

এই ঘ= বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7ঠেরয় ম! ঠের"র উঠের? ধ
কঠেরর
ঘC র

কটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মAল শদাদা 8বাইরেও । ইঠের$ঠের

এরূA

বাইরেও 

শথঠেরক শুরু কঠেরর কটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মAল

শদাদা 8বাইরেও ঠেরক শF

কঠেরর অ ঠেরর ধ কর -

Aঠেরর ই সী  তাম্ভবাইরেও  হঠেরয়ঠের; স্বয়I টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও 
শ9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাঠের$ঠের=র

তালুকদার J বাইরেও ধ ঠের ।

শসী  তা রঠের র শথঠেরক যখ অ ঠেরর ধ
কটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মAল

এককথ য়

এটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মথI Fর ইউ, দাদা 8 দাদা 8 ।

স্বয়I
যয়

বাইরেও ঠেরলটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল ,

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ক এই ঠেরবাইরেও ই অটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমতালুকদার 

বাইরেও চ্চ ঠেরক

হ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7র কঠেররটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল

দাদা 8 দাদা 8 , ইঠের$ঠের

রতালুকদার - A টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকM

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম -২০ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও শ্বক A

ম! ঠের"র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8 । উদাদা 8 ত্ত কঠেরP ইঠের$
শসী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8
বাইরেও চ্চঠের র

%ল

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলঠেরয়টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ল অটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমতালুকদার 
7 %4ম -এর

সী  তা ঠেরথ।

শসী  তা রঠের র অ ঠেরর ঠেরধ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও % টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  শুধ
র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7ই হ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম , ইঠের$ঠের 7 তালুকদার  য় সী  তাI% তালুকদার 

শ%ঠেরয়টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও 

A টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মর টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমঠেরক। অথ"

রতালুকদার -A ক ম! ঠের"র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8
হঠেরতালুকদার  A ঠেরর

এতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মক;

বাইরেও ঠেরতালুকদার ই A ঠেররটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

শকউ।

রতালুকদার - A ক ম! "

শয ইঠের$ঠের হঠেরবাইরেও 

তালুকদার  রই টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ক টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ল

! টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম র Aত্ত র

ক রঠের4 ধরম ল শথঠেরক ম! " ইঠের$ঠের

ইঠের$

শযঠেরতালুকদার  A ঠেরর টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

হঠেরবাইরেও 

9য়

শসী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8 । ম! "
সী  তাকঠেরলই

ধঠেরর

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয়টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল । %তালুকদার  অঠের] বাইরেও ঠেররর

রতালুকদার 

-সী  তা উথ

আটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম^ক

ক । এক

ম! ঠের"র

_টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার 

বাইরেও লও শখল হয়টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

শসী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8 ।

সী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মরঠেরয় শদাদা 8ওয় হয়। 9 য় শ ষমহুঠেরতালুকদার &।
হ ঠেরতালুকদার  তালুকদার খ ম ত্র দাদা 8 টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8 ।

বাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম/ থ মল। সী  তাA র সী  তাA র "লল।
গ্রাউন্ডসম্যানরা নাগাড়ে চেষ্টা উন্ডসী  তাম! র

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মক

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও তালুকদার র4 শথঠেরক শুরু কঠেরর,

% ঠের\ শ"/

শ%ঠেরল । অবাইরেও ঠের ঠেরষ ম! " শুরু হল।

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম র Aত্ত সী  তাহ বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মক সী  তাবাইরেও  বাইরেও !বাইরেও স্থা এত কম সময়ে সুষ্ঠভাবে করার চ্যালেঞ্জ! কিন্তু একে  এতালুকদার 

আউ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মFল্ড শুকঠের

কম সী  তামঠেরয় সী  তাষ্ঠ ঠেরবাইরেও  কর র "! ঠেরলঞ!

ম! " শখল ঠের

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকন্তু এঠেরক টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও শ্বক ঠেরAর ম! ", তালুকদার  ও
রতালুকদার -

A টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকস্থা এত কম সময়ে সুষ্ঠভাবে করার চ্যালেঞ্জ! কিন্তু একে  ।

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও &ঘ্ন ঠেরবাইরেও  ঘ য় তালুকদার /

শুধ

ম! "
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও 

9ধ ।

F ক তালুকদার  আম তালুকদার  আটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মল

থ কঠেরবাইরেও 

A টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকM ঠের র 7 তালুকদার  য় সী  তাI% তালুকদার 

% ইঠেরতালুকদার  । শ

ম ত্রই দাদা 8 দাদা 8 র শF

সী  তাম্ভবাইরেও  হল। 7ঠেরল শ%ল
২০১৬

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম - ২০ Aরুষ ও মটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মহল টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মeঠেরক
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও শ্বক ঠেরAর F ই ল শঘ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মষতালুকদার  হওয় য়
বাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম/ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয় আ f 9ক

কঠেররটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল

অঠের ঠেরকই। টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  শথঠেরক বাইরেও ল হয়
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মgন্ত থ কঠেরতালুকদার । ইঠের$ঠের র বাইরেও হু Aরঠের
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মA"

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ক টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ল। বাইরেও  ধ সী  তা ধল বাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম/ । দাদা 8ম, &ল!

সী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মরঠেরয়

হঠেরয়ও অঠের ঠেরকই বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম\ শথঠেরক আর

কঠেরর ১৮ ও ঠেররর

এতালুকদার  শতালুকদার  \ঠের7 \। ইঠের$ঠের

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও % টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  শক। সী  তাবাইরেও  ই [! ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মFক
রতালুকদার  A ক ম! ঠের"র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকঠের র ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলক

কঠেরর

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকউঠেরর র

9বাইরেও  র

শসী  তা র

মখ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7&ঠেরক।

মখ 7& ঠেরক

এঠের ঠের;
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মi

শক j টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরক আ

সী  তা7

শথঠেরক

হয় ম ঠের 7ল

এক

7ম র সী  তামসী  তা! র সী  তাম ধ
সী  তা7

মখ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7&,

করঠেরতালুকদার ।

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাআই

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মA"

২০ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠের ম

শুটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকঠেরয় শFল সী  তাম্ভবাইরেও 

বাইরেও ঠেরল দাদা 8 বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও র।

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকউঠেরর র, টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  কম& র একঠেরয ঠের%
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  9ধ ঠের র শ তালুকদার ঠের
দাদা 8 & ম

শঘ " ঠেরতালুকদার 

ইঠের$ঠের র

ম ঠের

অতালুকদার ! ধটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ক সী  তাবাইরেও রকম বাইরেও !বাইরেও স্থা এত কম সময়ে সুষ্ঠভাবে করার চ্যালেঞ্জ! কিন্তু একে 

শসী  তা রঠের র তালুকদার J বাইরেও ধ ঠের

শদাদা 8ঠের র 9থম

ঠেরম ।

শ% ল টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মA বাইরেও ঠেরলর ম! "

শখল হঠেরয়

এখ

শ%ল এই ইঠের$ঠের ই। টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  এই

ম7তালুকদার  ইঠের$ঠের বাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম/ঠেরক বাইরেও  ঠের% আ ঠেরতালুকদার ।

বাইরেও ;ঠেররই " ল কঠেররঠের; সী  তাA র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মল%।

আঠের% আধ ঘ=

শল ক ল আ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম l বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয় শখল এই

সী  তাতালুকদার । এখ

বাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম/ঠেরতালুকদার  ইঠের$
৪ঘ= বাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম/ হঠেরলও

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলঠের%র ম, ল উঠেরm ! বাইরেও  Iল র র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরমর টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম বাইরেও & "

আরও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম খnতালুকদার  কর ।

আইটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম$টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও আই(৪বাইরেও ;র), টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মরল ঠেরয়ন টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7ও

এই সী  তাA র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলঠের%রই F ই ল ম! "

ই ঠেরF কম,

শ% ল টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মA বাইরেও ঠেরল শখল ঠের র 9M বাইরেও  শদাদা 8

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমঠের $(৩বাইরেও ;র),

শসী  তা র ।

(২বাইরেও ;র)। সী  তা মটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মগ্রাউন্ডসম্যানরা নাগাড়ে চেষ্টাক ঠেরবাইরেও  9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার  বাইরেও ;র

ক র4

শ% ল টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মA বাইরেও ঠেরলর

শ স্ট

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও ষ!ৎ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয় টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

আ বাইরেও  দাদা 8 । টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাআইও
র ঠেরতালুকদার র

শ স্ট

রঠেরতালুকদার  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8

আঠেরয় 7

আগ্রাউন্ডসম্যানরা নাগাড়ে চেষ্টাহ । অতালুকদার এবাইরেও 

করঠেরতালুকদার 

রঠেরতালুকদার  শ% ল টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মA

বাইরেও ঠেরলর ম! ঠের"র উঠের? ধ
শখলল শম হ বাইরেও  %

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মeঠেরকঠের

হল ইঠের$ঠের ,

ও বাইরেও  Aর।

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও এমএ

Aরjর

এঠেরদাদা 8র শথঠেরক শম

৫ শক টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

শ তালুকদার ঠের

এখ ও

শল কসী  তা ঠের র মখ শদাদা 8ঠেরখটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

Aয&ন্ত
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও ।

গ্রুA
ক

A ঠেরবাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও । টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  শ9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাঠের$ঠের=র
মঠেরতালুকদার , শধ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

বাইরেও 

শক হটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলর 7ঠের !

স্পনর শAঠেরতালুকদার  অসী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও ধ

হয়

।

"! ঠেরলঞ হল ঘঠেরর য় টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মeঠেরকঠের স্পনর
A ওয় । আর এই "! ঠেরলঠেরঞ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম
সী  তাFল। Aটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মরসী  তাIখ!

শসী  তা রঠের র

শস্টই ঠেরলসী  তা

বাইরেও লঠের; এর আঠের%

এক বাইরেও ;ঠেরর এতালুকদার  ল ঠের র মখ শদাদা 8ঠেরখটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও ।

বাইরেও রI এই এক বাইরেও ;ঠেররই ইঠের$ঠের র
মকঠের শয % হঠেরয়ঠের; এঠেরকর Aর এক

%তালুকদার 

A লক। শসী  তা রঠের র $ ঠেরক স্পনরর

বাইরেও ! টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম7&র হMঠেরক্ষী ইডেন গার্ডেন্স,কলকাতা। এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক করে রাখতেঠেরA টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও র দাদা 8 টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ময়

এটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম%ঠেরয় এঠেরসী  তাঠের;। আইটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম$টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও আই ল ইF

শসী  তা রঠের র হ ঠেরতালুকদার  "ঠেরল য ওয় য় ক্ষী ইডেন গার্ডেন্স,কলকাতা। এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক করে রাখতেব

ইটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মনওঠেররন বাইরেও  Iল

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম মঠেরক স্পনর

হঠেরয়টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল

করঠেরবাইরেও । টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  ও বাইরেও  Iল র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মeঠেরকঠের র

শয %!তালুকদার  ,

অটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম জ্ঞতালুকদার 

সী  তা টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও &ক উন্নয়ঠের

A

শক্ষী ইডেন গার্ডেন্স,কলকাতা। এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক করে রাখতে

আ

হঠেরয়ঠের; A n"

শক j টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম -বাইরেও ন্ধ বাইরেও ! f (৪বাইরেও ;র),

শসী  তাঠেরwম্বঠেরর

A টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

মখ!মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি

অঠের ঠেরকই।
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয়

মমতালুকদার 

শসী  তা রঠের র
9ঠের|র

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ল তালুকদার  nর শ"য় র

A ওয় র Aদ্ধটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয়ও। শসী  তাই টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও তালুকদার ক&

আ7ও শ ষ হয়টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম । টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মকন্তু ইটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার মঠেরধ!

অটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মধ য়ক

শ9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাঠের$= টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মহঠেরসী  তাঠেরবাইরেও  শয %!তালুকদার  র 9ম 4

হ র ঠেরবাইরেও  শক?

বাইরেও হুবাইরেও  র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8ঠেরয়ঠের;
দাদা 8 টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ময়

শসী  তা র

% ঙটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মল।

শAঠেরয় বাইরেও ঠেরলটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম;ঠেরল

ইঠের$ ঠেরক

শসী  তার ম
কথ

বাইরেও  ঠের র শ"/ করঠেরবাইরেও  ।

র খঠের;

শসী  তা র ।

অতালুকদার ! ধটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ক

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম$ও

ইঠেরলকট্রটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ক
শথঠেরক আ ঠের
ইঠের$

তালুকদার 

ও

য র মজ্জাগত, তাঁকে হারাব %তালুকদার , তালুকদার  nঠেরক

কতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8 টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও -শতালুকদার  থ কঠেরবাইরেও  শসী  তা র ?
আA তালুকদার তালুকদার  9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার ?ন্দ্বী কেউ নেই। ভুল লিখলাম, আছেন। সেটা তিনি শকউ শ ই।
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মলখল ম, আঠের; । শসী  তা

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম• ,

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

শ• রঠেরবাইরেও  $&,

ইIল! ন্ড

এম

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মAঠের"র

ক র-

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

7 ঠের

তালুকদার ঠেরবাইরেও 

তালুকদার  র

তালুকদার 

শসী  তাঠের7 উ ঠের; তালুকদার  র ক! ঠেরwঠের র

শ তালুকদার ঠের ।

শয আ7 বাইরেও 

$ লটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মময় র

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠের7।

শ"য় ঠেরর থ কঠেরবাইরেও  ,

বাইরেও  র শক ও ক র4 শ ই।

সী  তাম্ভ বাইরেও 

এই মহ, ঠেরতালুকদার & টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও ঠেরতালুকদার 

ল

, কখ

; \ঠেরতালুকদার  হয়।

শথঠেরকও

বাইরেও \

এক

উটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মক ম রঠের;। ক 7 টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম , এই

$ ম ঠের$ ঠেরলর

আবাইরেও ঠেরহ

হয়তালুকদার 

শবাইরেও  $&

শ;ঠের\ য ওয় টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাIহ সী  তাঠের র সী  তাবাইরেও ঠেরথঠেরক

শ9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাঠের$=ই হঠেরয় শ%ঠেরল । শসী  তা রঠের র

শয %! দাদা 8 টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও দাদা 8 র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ‚সী  তাঠেরƒঠেরহ বাইরেও তালুকদার &ম

অ র % র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও শ্ব সী  তা কঠেরর , আ7

শ9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাঠের$=। শল ধ কটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মমটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মরঠেরA &

শহ ক ক ল, টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয় সী  তাটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম9ম শক ঠের &র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরদাদা 8&

হঠেরবাইরেও  ই।

7টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম তালুকদার 

শসী  তাঠেরক্ষী ইডেন গার্ডেন্স,কলকাতা। এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক করে রাখতেঠেরত্র

শবাইরেও  $& শ9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাঠের$=
তালুকদার 

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম য়ঠেরম

ক রঠের4 এই বাইরেও ;র টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও র বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মষ&ক

টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মসী  তাএটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও  শথঠেরক হয়তালুকদার  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও দাদা 8 য় টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরতালুকদার 

সী  তা

হঠেরল শয

হঠেরবাইরেও ।

9টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার ঠেরর ঠেরধ

আ7

বাইরেও  টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মতালুকদার ল কর হয়। সী  তা

শসী  তা র
টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম বাইরেও & টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম"তালুকদার 

% ঙটিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মল 9 য় টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মবাইরেও 
হঠেরয়

এবাইরেও  ঠেরর

শ"য় ঠেরর

বাইরেও সী  তাঠেরতালুকদার  , এ টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট ম ঠেরয় সী  তাঠেরƒহ শ ই।

শয

আ% ম টিতে ভারতের ২৫০তম টেস্ট মদাদা 8
সী  তা র

রতালুকদার ।

"মক

শদাদা 8খঠের;

বাইরেও  Iল ,

হয়তালুকদার  তালুকদার  র স্ব দাদা 8 A ঠেরবাইরেও 

চ না  ভিলেন, লেন, অচে না , অলেন, অচে না  কাহিনি monH ভিলেন, ভিলেন,না 
পর্ র ভিলেন, লেন, অচে না । তাই কারও হয়ত পা ই কাহিনি monH রও য়তাই কারও হয়ত পা প ত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে  চ লেন, অচে ভিলেন,না । কাহিনি monH উলেন, অচেকাহিনি monH বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন,
ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা লেন, অচেয়লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক। বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেনা  কাহিনি monHতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ম্বনা  ! র ভিলেন, লেন, অচে লেন, অচেনা র অ না  অলেন, অচেনা কাহিনি monH
কাহিনি monH ভিলেন, ভিলেন,না  তাই কারও হয়ত পা"লেন, অচে আনা লেন, অচে না  প রভিলেন,$তাই কারও হয়ত পা ব্রহ্ম র ।।
পণ
না  $ চর্খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন লেন, অচেনা 

লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ,

ইলেন, অচে

কাহিনি monH র্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" এ

আসলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা "অ; ন্ড প ণ"। লেন, অচে উপভিলেন,=তাই কারও হয়ত পা
র্শকাহিনি monH একাহিনি monH

প

লেন, অচেয়র আওয়

র র্; না 

ইফ'

কাহিনি monHলেন, অচের উঠতাই কারও হয়ত পা'।
ক্র$শ@ '
৭০ এর র্শলেন, অচেকাহিনি monH, অভিলেন, লেন, অচেনা তাই কারও হয়ত পা প ণ এর
পভিলেন,রবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র একাহিনি monHভিলেন, স$ ক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সু কাহিনি monHলেন, অচের। তাই কারও হয়ত পা লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা
চর্খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন 0 য়, তাই কারও হয়ত পা 1র অভিলেন, না য়
স" র্ 2

৫০

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচের

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেনা র

চকাহিনি monHউ
পণ

ভিলেন,না লেন, অচে র

স4 লেন, অচেনা র

না  $

র লেন, অচেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নভিলেন,না ।

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের র্না  লেন, অচে$র

লেন, অচেয়। ভিলেন, না " আনা ন্দ একাহিনি monH

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র প ণ পসলেন, অচে6 বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,7লেন, অচেয়
'চসই স$লেন, অচেয় 0খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা  ভিলেন,সলেন, অচেনা $

না  না ,
এ

ওঠ প ণ এর

লেন, অচেয়

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের না  ভিলেন,2লেন, অচের রলেন, অচেয়লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক

এরকাহিনি monH$ই অ স্র 2 না  । র C য় তাই কারও হয়ত পা 1র
ভিলেন,সলেন, অচেনা $ র চপ D র প লেন, অচে , তাই কারও হয়ত পা ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক1লেন, অচে
চর্ওয়

তাই কারও হয়ত পা। কাহিনি monHখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা ও তাই কারও হয়ত পা 1র ফলেন, অচে র

উপর কাহিনি monH ভিলেন, চছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক লেন, অচেনা  E কাহিনি monHতাই কারও হয়ত পা। একাহিনি monHবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র
ভিলেন,র্ভিলেন,Fলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ন"র বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন, লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,7লেন, অচেয়ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না 
ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না । ড্রভিলেন,য়I রুলেন, অচে$ আK

লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক। বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ন"

তাই কারও হয়ত পা 1র চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  না লেন, অচেকাহিনি monH অলেন, অচেনা কাহিনি monHবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র র্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" কাহিনি monH র্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" ভিলেন,কাহিনি monH
কাহিনি monHরলেন, অচে না । চস ভিলেন,কাহিনি monHছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক"লেন, অচেতাই কারও হয়ত পাই স $লেন, অচেনা 

স $লেন, অচেনা  আসলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা র ভিলেন,
র্ র্ লেন, অচেকাহিনি monH অভিলেন, লেন, অচে0 7
এরকাহিনি monH$ একাহিনি monH

না য়। পলেন, অচের

অভিলেন, তাই কারও হয়ত পা

না  য়, চকাহিনি monHনা  চস

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  লেন, অচে

2না ; চ কাহিনি monH

এর সলেন, অচে6 বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ন"ত্ব চরলেন, অচেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নলেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক। 2 না  ভিলেন,
না লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা চপলেন, অচের প ণ খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন"বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  চ লেন, অচেসভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না ।
তাই কারও হয়ত পা 1র

এই

ইলেন, অচে$ লেন, অচেকাহিনি monH

ঋভিলেন,Nলেন, অচেকাহিনি monHশ

$"লেন, অচেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন প ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ; য় বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ;বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র কাহিনি monHলেন, অচেরভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না  তাই কারও হয়ত পা 1র
"গুভিলেন,K" ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা। একাহিনি monH

র্Q লেন, অচেশ; প ণ

স্বনা  লেন, অচে$ উপভিলেন,=তাই কারও হয়ত পা ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না । ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  একাহিনি monHভিলেন,
2ভিলেন,

ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গলেন, অচে$ন্দ্রলেন, অচেকাহিনি monH উপ র চর্না । পলেন, অচের

য়

র্" ভিলেন,

চসভিলেন,

ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গলেন, অচে$ন্দ্রলেন, অচেকাহিনি monH ভিলেন,না লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  রনা  কাহিনি monHলেন, অচেরনা । কাহিনি monH রনা , ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  র্" ষ"
চ কাহিনি monH। অE

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  Cলেন, অচেবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  প ণ ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না 

র্য় "

পলেন, অচের পকাহিনি monH র ।

এবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের I

সর

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেনা  প " র র্ না -ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ; না  কাহিনি monHলেন, অচেরলেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা ।
ইন্ড ভিলেন,Vলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা কাহিনি monH না  প তাই কারও হয়ত পালেন, অচে

চশ না  0 য়

না  না  2 না  । অভিলেন,$তাই কারও হয়ত পা
ইন্ড ভিলেন,Xর অলেন, অচেনা কাহিনি monH, চছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক
তাই কারও হয়ত পা 1র

চEলেন, অচেকাহিনি monH

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের চ্চনা  এবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের I
বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের হু $ না " N

উপকাহিনি monHQতাই কারও হয়ত পা

লেন, অচেয়লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা ।

ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না ই ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ভিলেন, উর্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" এর ' লেন, অচেয়D
চপইর্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" ভিলেন, লেন, অচে না '।

ফ্লপ ভিলেন, লেন, অচের চEলেন, অচেকাহিনি monH ভিলেন,
কাহিনি monH লেন, অচে র

ভিলেন, লেন, অচে না । স র্ -

$ না  য় ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ;E

না  য়কাহিনি monH। র লেন, অচে ন্দ্র কাহিনি monH"$ র এর উপলেন, অচের্লেন, অচেশ
তাই কারও হয়ত পা 1র

ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 

"স[ র "

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন না  য়কাহিনি monH

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেনা র

ভিলেন,র্লেন, অচেয়
0 ত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে 

তাই কারও হয়ত পা 1র
শুরু।

D ইভিলেন, শ ভিলেন,] ভিলেন,পস স" ; , বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ; কাহিনি monHব্র শ "
আর ভিলেন,স7 র। এই ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক

তাই কারও হয়ত পা 1র ভিলেন, লেন, অচে ভিলেন,না 

D ই চD লেন, অচে$ন্ট।
একাহিনি monH ভিলেন,ফভিলেন,_ প ভিলেন, লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না , চসই
স$লেন, অচেয়র

$"ম্বই

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের রর্ রঞ্জনা  ও

ভিলেন,

কাহিনি monH 1প লেন, অচেনা 

র্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ"না 

$C না লেন, অচেকাহিনি monH চর্লেন, অচেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা ।

ক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সু; কাহিনি monHলেন, অচেরনা , তাই কারও হয়ত পা 1র

অতাই কারও হয়ত পা;4 ঠ a

$ E র এবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের I শ 4 স্ব লেন, অচেবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের র $ না " N।
পরলেন, অচেনা  চকাহিনি monHতাই কারও হয়ত পা র্" রC চপ শ কাহিনি monH।

$"লেন, অচেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন আ 7

ভিলেন,স। তাই কারও হয়ত পা 1র বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না 

য়দ্রাবাদ নিজাম এর ঘনিষ্ঠ কর্মচারী। তা বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র্

ভিলেন,না  $

এর

তাই কারও হয়ত পা লেন, অচে আ$র "ভিলেন,কাহিনি monHI অফ ভিলেন, লেন, অচে না "চকাহিনি monH

2ভিলেন,না ষ

চপতাই কারও হয়ত পা $ না  '। অনা ভিলেন,hনা  তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচেকাহিনি monH স্বয়ম

কাহিনি monH$ র । তাই কারও হয়ত পা 1র খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন না  য়কাহিনি monH রূলেন, অচেপর ব"-

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন"বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  কাহিনি monH$ই র্" @স্ক$ কাহিনি monHরলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা চর্খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন চ7লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক।

ভিলেন,পন্ট ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  এলেন, অচের্র চEলেন, অচেকাহিনি monHই আ$র্ ভিলেন,না 

শুভিলেন, I এর চব্রকাহিনি monH এ ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  $ র $ র

কাহিনি monHলেন, অচেরনা । ইভিলেন,না  'চ$ না  'র 'র্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" ভিলেন, I' 0 লেন, অচেকাহিনি monH

7ল, ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ 1ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ শুভিলেন,না লেন, অচেয় সবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ইলেন, অচেকাহিনি monH $ ভিলেন,তাই কারও হয়ত পালেন, অচেয়

সর

র খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নলেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা । একাহিনি monHবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র $"ম্বইলেন, অচেয়র একাহিনি monH

শ র " য়না ' না  লেন, অচে$ চ লেন, অচেনা ।

অE ৎ

ভিলেন,$র্ আভিলেন,

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন না  ওরলেন, অচেফ

অভিলেন, তাই কারও হয়ত পা।

= না  য় চতাই কারও হয়ত পা
l লেন, অচে$
তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচেকাহিনি monH

পভিলেন,র

কাহিনি monH

"তাই কারও হয়ত পা"$স

না  ভিলেন,সর
না ভিলেন,

হুলেন, অচেসনা 
চর্খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন "

চতাই কারও হয়ত পা লেন, অচে

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  না  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র

কাহিনি monHরভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না ।

না  য়লেন, অচেকাহিনি monHর চর

তাই কারও হয়ত পাখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা 
ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না 

অভিলেন, তাই কারও হয়ত পালেন, অচেকাহিনি monH অফ র

কাহিনি monHলেন, অচেরনা । চর্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ"

ভিলেন,না লেন, অচেয় স$স; র কাহিনি monH রলেন, অচেনা 

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 

এর সলেন, অচে6 তাই কারও হয়ত পা 1র

য়। চরলেন, অচে7 ভিলেন,7লেন, অচেয় ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না ,
$ রধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গর

কাহিনি monHলেন, অচেরনা ।

তাই কারও হয়ত পাখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা ও

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন না  য়কাহিনি monH রূলেন, অচেপ ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  পর্ য় উপভিলেন,=তাই কারও হয়ত পা
না ভিলেন,না ।
ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না 
অলেন, অচে2 ভিলেন,Nতাই কারও হয়ত পা

না  0 য়, পরভিলেন,র্না  চEলেন, অচেকাহিনি monHই
লেন, অচেয়

0 না 

চসই

এ কাহিনি monH র

'র্ র্ '।

আ প ভিলেন,রতাই কারও হয়ত পা য় তাই কারও হয়ত পা 1র চছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে

একাহিনি monH
চশ

র্

অভিলেন, তাই কারও হয়ত পা তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচেকাহিনি monH চসই স$য় ভিলেন,ফভিলেন,রলেন, অচেয়

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচে না , তাই কারও হয়ত পা 1র ভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেয়র স$য় বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র না  $

চর্না । না  ভিলেন,সর তাই কারও হয়ত পাখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা  শ g কাহিনি monH প"রলেন, অচেকাহিনি monH

শুলেন, অচেনা  প ত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে  পক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সু পEলেন, অচে$ই তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচেকাহিনি monH বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন,তাই কারও হয়ত পা

তাই কারও হয়ত পা 1র

পলেন, অচেরর ,

কাহিনি monHলেন, অচের ভিলেন,র্তাই কারও হয়ত পা। চছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে ও 0ভিলেন,র্ বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র $লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

একাহিনি monH

য়! এখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা ও প04 ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  একাহিনি monH$ ত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে 

স ক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সু ৎকাহিনি monH লেন, অচের না  ভিলেন,সর বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচে না , ' ভিলেন,7;স

ভিলেন, লেন, অচে না  0 র ওপর চ কাহিনি monHস mতাই কারও হয়ত পাভিলেন,র য়।

ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

ইভিলেন,তাই কারও হয়ত পা স।

চনা না ।

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের হুভিলেন,র্না 

পর

অভিলেন, তাই কারও হয়ত পা চসভিলেন,র্না  অভিলেন, না য় কাহিনি monHলেন, অচেরনা ভিলেন,না ।

রভিলেন,ঞ্জতাই কারও হয়ত পা

পভিলেন,রবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  লেন, অচেরর সলেন, অচে6 চর্খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন কাহিনি monHলেন, অচেরনা  এবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের I
চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  l লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা সক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সু$

না  চ0, ও

শুধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ"

$ ত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে  অভিলেন, না য় ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক । এ$না ই প ণবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 4
ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক 'রভিলেন,ঞ্জতাই কারও হয়ত পা' এর অভিলেন, না য়।
২০ভিলেন, র $লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  স্বনা  লেন, অচে$
অভিলেন, না য় কাহিনি monHলেন, অচেরলেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা । একাহিনি monH
পE$ ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের । তাই কারও হয়ত পা ই অলেন, অচেনা কাহিনি monH আশ ভিলেন,না লেন, অচেয়
ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 

চর্খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা পভিলেন,রবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  লেন, অচেরর সবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ইলেন, অচেকাহিনি monH
এ ভিলেন,না $ন্ত্রণ

ভিলেন,না লেন, অচেয়ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না । ভিলেন,কাহিনি monHন

0খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ননা  চরপ-ভিলেন,সনা  এলেন, অচে ,

p য়, র লেন, অচে7

চEলেন, অচেকাহিনি monH উলেন, অচেঠ চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ভিলেন,রলেন, অচেয় চ7লেন, অচে না 
পভিলেন,রবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  লেন, অচেরর পলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা;লেন, অচেকাহিনি monH। চসভিলেন,র্না  র লেন, অচেত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে 
ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন,

ভিলেন,ফরলেন, অচে , $ র্[র র্[র কাহিনি monHলেন, অচের

তাই কারও হয়ত পা ভিলেন, লেন, অচেয় ভিলেন,র্লেন, অচে না  তাই কারও হয়ত পা 1র অভিলেন, লেন, অচেনা তাই কারও হয়ত পা চছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে
'রভিলেন,ঞ্জতাই কারও হয়ত পা'চকাহিনি monH। ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের র না  $ "শভিলেন,$ "।
$"খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন;
গু

[ ভিলেন,$কাহিনি monH য় শশ
র।

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন না  য়কাহিনি monH

কাহিনি monH প"র, র ভিলেন,খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন
এর

ভিলেন,রলেন, অচেত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে 

'রভিলেন,ঞ্জতাই কারও হয়ত পা'। বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের হুভিলেন,র্না  প04 তাই কারও হয়ত পা 1র পভিলেন,রবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র
তাই কারও হয়ত পা 1র সলেন, অচে6 চকাহিনি monH না ও সম্পকাহিনি monH র লেন, অচেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নভিলেন,না ।
চশN প04, 'পর্ য় ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গNলেন, অচেণর ভিলেন,শকাহিনি monH র'
না  ভিলেন,য়কাহিনি monH র ভিলেন,খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন ভিলেন,না লেন, অচে

ভিলেন,7লেন, অচেয় তাই কারও হয়ত পা 1র

ভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেয়র

স$য়, তাই কারও হয়ত পা 1র

না ; প ত্রী জোটেনি। কাউকে বাড়ি ছাড়তে  চপলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা র ভিলেন,তাই কারও হয়ত পা$লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

ভিলেন, $ভিলেন,স$

চখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

পভিলেন,রবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  রলেন, অচেকাহিনি monH।

লেন, অচেয়ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক
একাহিনি monHবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র

তাই কারও হয়ত পা 1র
একাহিনি monH

স Iবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন,র্কাহিনি monHলেন, অচেকাহিনি monH স ক্ষা করে। তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সু ৎকাহিনি monH র ভিলেন,র্লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,7লেন, অচেয়
একাহিনি monHভিলেন, $ র 2 না  র উলেন, অচেFখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন কাহিনি monHলেন, অচেরনা ।
কাহিনি monHনা ;

ভিলেন,র্বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ; s লেন, অচেকাহিনি monH সলেন, অচে6 ভিলেন,না লেন, অচেয় একাহিনি monH

চরD"লেন, অচেরলেন, অচেন্ট চখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের নলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা ভিলেন,7লেন, অচেয়ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকলেন, অচে না  ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না ।
চসখা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন লেন, অচেনা  উপভিলেন,=তাই কারও হয়ত পা পলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা;লেন, অচেকাহিনি monH এ$না 
লেন, অচেবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  তাই কারও হয়ত পা ভিলেন,কাহিনি monHলেন, অচেয় ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক
ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না 

উ1 "

তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচের্র ভিলেন,র্লেন, অচেকাহিনি monH , চ0

স্বলেন, অচের

না -"চ$লেন, অচেয়লেন, অচেকাহিনি monH

ভিলেন,না লেন, অচেয়

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা
এলেন, অচেসভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ;
ভিলেন,কাহিনি monH

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন ওয় লেন, অচেবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন ওয় ও" কাহিনি monHE চশN কাহিনি monHলেন, অচের
সলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা E লেন, অচেকাহিনি monHনা  রভিলেন,ঞ্জতাই কারও হয়ত পা। অE
বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেনা 

রভিলেন,ঞ্জতাই কারও হয়ত পা

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  Cবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 

আলেন, অচের্; প 4

ভিলেন,না র ভিলেন,$N শ । চকাহিনি monH না  ভিলেন,র্না  $র্-ভিলেন,স7 লেন, অচের
স্পশ কাহিনি monHলেন, অচেরনা ভিলেন,না ।

চপ$ চ প

সপ

ভিলেন,না লেন, অচেয়

অভিলেন, না য়

কাহিনি monHলেন, অচেরলেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা ।

$ রভিলেন,পলেন, অচে র র্Q শ; E কাহিনি monHলেন, অচে পভিলেন,তাই কারও হয়ত পাবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র কাহিনি monH
এর পর না  য়কাহিনি monH/স

অভিলেন, লেন, অচেনা তাই কারও হয়ত পা লেন, অচের্র

কাহিনি monH লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক ভিলেন,7লেন, অচেয় ভিলেন, x স কাহিনি monHরলেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা , তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচের্র
চ লেন, অচে7লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক ভিলেন,কাহিনি monHনা  । তাই কারও হয়ত পা 1র বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র তাই কারও হয়ত পা 1লেন, অচেকাহিনি monH
চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  l লেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা 

ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না 

চকাহিনি monH না ও

অনা ; য়

কাহিনি monHরলেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা  না  । এরকাহিনি monH$ই $ ভিলেন, র $ না " N
ভিলেন,স

র

ভিলেন,hলেন, অচেনা 

0র

উপভিলেন,=ভিলেন,তাই কারও হয়ত পালেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

অভিলেন, লেন, অচেনা তাই কারও হয়ত পা

চপ$

চ প ।

একাহিনি monH

সবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ই আতাই কারও হয়ত পালেন, অচেs তাই কারও হয়ত পা =, চসই খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন না  য়কাহিনি monH

প ভিলেন,কাহিনি monHC ভিলেন,না  স Iবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ভিলেন,র্কাহিনি monH এর পশ্ন ভিলেন,ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক

ভিলেন,না লেন, অচে

চরপ ভিলেন,সনা  কাহিনি monHর র স$য় না  ভিলেন,য়কাহিনি monH লেন, অচের্র

সবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  স$য় তাই কারও হয়ত পা = E কাহিনি monHলেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা  তাই কারও হয়ত পা 1র

ভিলেন,তাই কারও হয়ত পানা  চ$লেন, অচেয়র কাহিনি monH লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক। চ$লেন, অচেয়র তাই কারও হয়ত পা লেন, অচের্র
ভিলেন,স-খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন"ভিলেন,শ $ র্ র $ না " N

চu শ ,
বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র

সলেন, অচে6

ভিলেন,সলেন, অচেনা $ র

কাহিনি monH"ৎভিলেন,সতাই কারও হয়ত পা

পভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,ক্রয় চকাহিনি monH$না 

তাই কারও হয়ত পা। উত্তলেন, অচের ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না 

বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচে না , চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ভিলেন,শর 7 না  ভিলেন,য়কাহিনি monH

ইলেন, অচে$

খা যায়, তাঁর অভিনয় জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে কেউ নিজের সন্তানের ন র প ওয় র লেন, অচেয় এই ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গরলেন, অচেনা র র্Q শ;

ভিলেন, লেন, অচে না  লেন, অচেকাহিনি monH ভিলেন,কাহিনি monHছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেক"লেন, অচেতাই কারও হয়ত পাই চ$লেন, অচেনা  ভিলেন,না লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

কাহিনি monHরলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

প রতাই কারও হয়ত পা না  । পলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা;কাহিনি monHবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  র $ না " N লেন, অচেকাহিনি monH

কাহিনি monH রলেন, অচেণ র ভিলেন,

চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  l লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা

স$য় অস্বভিলেন,C চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গ কাহিনি monHরলেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা । অস্বভিলেন,C

তাই কারও হয়ত পা চ0, ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  অভিলেন, না য়

ইলেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা  না  । ভিলেন,hপ্ট এর
লেন, অচে ও শ

কাহিনি monHরলেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা । চ0 ভিলেন, লেন, অচে না  0তাই কারও হয়ত পা চবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ভিলেন,শ র্শকাহিনি monH

চ7 পনা  কাহিনি monHলেন, অচের শ

এর 2Q ণ প লেন, অচেবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের  চস তাই কারও হয়ত পাতাই কারও হয়ত পা বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 

অলেন, অচেনা কাহিনি monH স$য় শ ভিলেন,

$ লেন, অচেপর

অভিলেন, লেন, অচেনা তাই কারও হয়ত পা ।
চ তাই কারও হয়ত পালেন, অচের চ তাই কারও হয়ত পালেন, অচের ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  আসলেন, অচে অসম্ভবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 
একাহিনি monH

তাই কারও হয়ত পা" $ না " N। তাই কারও হয়ত পা ই ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকভিলেন,বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের লেন, অচেতাই কারও হয়ত পা না কাহিনি monH

চর্ওয় র

ভিলেন,র্লেন, অচেতাই কারও হয়ত পানা । এলেন, অচেতাই কারও হয়ত পা
এনা  ভিলেন,

লেন, অচেয়

চ0তাই কারও হয়ত পা। বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের হুভিলেন,র্না  ধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর "গলেন, অচের ভিলেন,তাই কারও হয়ত পাভিলেন,না  স$ লেন, অচেসবাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের 
$[ কাহিনি monH

কাহিনি monH কাহিনি monHলেন, অচে$র

সলেন, অচে6

ভিলেন, তাই কারও হয়ত পা

রলেন, অচেয়লেন, অচেছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের অজানা অনেকনা  অতাই কারও হয়ত পা লেন, অচেতাই কারও হয়ত পার এই বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের ; র্ড এ আসতো "অ্যান্ড প্রাণ" বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। জীবনে কত বিড়ম্বনা! চার ভিলেনের য়।।

স ই গান ছ ন ছিল টেনিদ ল স ছিল টেনিদনদার জন্য! H র জন !
ছিল টেনিদ ত চক্রবত
স স নওছিল টেনিদদার জন্য! Hন, স স নও জ য়গান ছ য় এ ছিল টেনিদ গান ছ ন ছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়

ক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার 

রয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতরন।

গান ছ নছিল টেনিদ সবশ পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাছিল টেনিদরছিল টেনিদচত। % রত আ র % রতব'। স্বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতদার জন্য! Hশ আ র স্বপ্ন সগান ছ ।
প য় ব ই গান ছ নছিল টেনিদ শুয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ন। ছিল টেনিদ ন্তু ছিল টেনিদজয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতসদার জন্য! H-র, এ

রুন, এ

হয়ত অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ই বলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা রয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতবন। ছিল টেনিদ ন্তু

র গান ছ ন?
র সল5 ?

ণ্ঠ

1

র র?

অছিল টেনিদ6 7শ সক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত8ই %ল% ল উত্তর আ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব। স উ বলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতবন, ছিল টেনিদ;য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজন্দ্রল ল র য় ,
স উ বলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতবন রছিল টেনিদব = র।
ন , এই গান ছ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত> এই দার জন্য! Hজন স য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ই ক্ত সনই। গান ছ নছিল টেনিদ ছিল টেনিদশবদার জন্য! H
বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত@ পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা 6 য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়র সল5 , অজয় দার জন্য! H য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত র র।
পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমায়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর ই আগান ছস্ট

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনই সবয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজ উ=য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব

গান ছ ন । স্বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতদার জন্য! Hশ পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়র এয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ব য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর
য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর

ছিল টেনিদরয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিততই B য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব গান ছ ন ।

অন্তত আD ইয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতশ সয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল এ

প Bন

> ত ছিল টেনিদহয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব ব বহ র হয়। ছিল টেনিদ ন্তু
এই গান ছ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর ইছিল টেনিদতহ

জন জ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনন?

এই গান ছ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত> সদার জন্য! Hশ ত্ময়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত6র
স নও ম্প ই ছিল টেনিদ ল ন । ছিল টেনিদন

এ ছিল টেনিদ

ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন র

জন ই

সল5

হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়ছিল টেনিদ ল। স ই ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন য় এ জন
য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ছিল টেনিদHয় ন পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর ছিল টেনিদH গান ছ ইয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতবন। স ই
য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ছিল টেনিদHয় য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর ন

ছিল টেনিদচন্ময় র য়। ছিল টেনিদবর

চ র J ছিল টেনিদত।

ন
Kর

ছিল টেনিদব

দার জন্য! HMশ

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাDয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ।

ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত

ব জ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতNন

(ছিল টেনিদচন্ময়)। আর বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত
চ লর।

দার জন্য! HMশ য়ন

স ছিল টেনিদনদার জন্য! H

আয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ন ত Kর
সদার জন্য! H5য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল

হ ছিল টেনিদ ই পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব। ছিল টেনিদ ন্তু ছিল টেনিদবQ
গান ছ ন

এ5ন অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন
স ন?

র র শর য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর

ই স দার জন্য! H। হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব ন ই ব

সদার জন্য! H5য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত

সদার জন্য! H5য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত

অছিল টেনিদ%নয়

জ বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাS শ ব র হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয় সগান ছল।
স ছিল টেনিদনদার জন্য! H বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতD হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল ছিল টেনিদ

% ল ল য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতগান ছ?

ত D , স ছিল টেনিদনদার জন্য! H সদার জন্য! Hর বয়

সদার জন্য! Hয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত5য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ন, ত Kয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতদার জন্য! Hর ছিল টেনিদনশ্চয়

হ রয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ছিল টেনিদনয়

স ই হ D ছিল টেনিদজরছিল টেনিদজয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর স

হয়ত

ন । এ5নও ত Kয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত
সহয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত
ব

ওয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত=ন।
দার জন্য! Hয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত

ব য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতDও

সদার জন্য! H5য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত
য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর এ

H য়লগান ছ - ত য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিততই স ন

ব ছিল টেনিদজ ত। 7ল পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাগুয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল এ5নও ছিল টেনিদদার জন্য! Hছিল টেনিদব
সগান ছKয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতB আয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ।

রুন,

সল5 হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়ছিল টেনিদ ল ছিল টেনিদচন্ময় র য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়র

জন ই। ন য় য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতদার জন্য! Hর ছিল টেনিদলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা গান ছ ন অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন
য় ছিল টেনিদহ

হয়। ত ই বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল ছিল টেনিদচন্ময়

র য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়র ছিল টেনিদলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা B
অ রত্ব সপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমায়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়

গান ছ ন এ% য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব
য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব? স

% বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত

সপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমায়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতরছিল টেনিদ ল?
জ বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনর

অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন

পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাB

এয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ন স ই অছিল টেনিদ%য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনত ।

সপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাছিল টেনিদরয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়

শুরু

ন

দার জন্য! Hল

নয়।

ছিল টেনিদদার জন্য! Hয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়। স
ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন

ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিততও শুরু

ন সত ন

ন@

র-এ।

তপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমান ছিল টেনিদ নহ র

হ ত 6য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর। ত ররপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমারই ত ছিল টেনিদজৎ র য়।

চ র J ছিল টেনিদত

ছিল টেনিদবর

অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন

জয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতDই

‘সবশ তছিল টেনিদ

ছিল টেনিদতছিল টেনিদন। % ত হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলও, হ ছিল টেনিদ র স5 র

সলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত5 ।

হয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলও, ত Kয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ই ন য়

শুছিল টেনিদ 7

আরও এ
চছিল টেনিদরয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত8।

বল

য়।

ছিল টেনিদবয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত ছিল টেনিদতছিল টেনিদনই স ন্দ্র য়
ছিল টেনিদবর ন -

নন য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতগান ছ পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলর

ছিল টেনিদবয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়।

ছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজ এ

ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়ন

ছিল টেনিদদার জন্য! H % ল হয়,

লয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ই

রব।’ ছিল টেনিদচন্ময় ছিল টেনিদলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত5 স\লয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন

পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা র পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতDর স ই দার জন্য! HMশ । স
জন ত Kয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত

আল দার জন্য! H

র

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন র 5 ই

য়।

ব ন্ত ছিল টেনিদবল য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা এত ত র র ছিল টেনিদ%য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতDও
আল দার জন্য! H

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর

ছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত

ছিল টেনিদদার জন্য! Hয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ন এই

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ছিল টেনিদHয় ন। পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা D র

পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতরর 6 য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত

স ই

‘এ ব র বয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল , উত্ত
7ল পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা

ত Kর

আ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতল, স ই

ব ছিল টেনিদ র

র। স ই তলন য়
য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজ ছিল টেনিদর। ত র

7ল পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাও ছিল টেনিদ ল ন ।
অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন

সপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমায়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন।

সল5 ।

ছিল টেনিদবয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত স Xছিল টেনিদ 8, রছিল টেনিদব
ই

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত5 সত ন

7ল পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমার।’ স ই

ছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজরই

সY ', অনপারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমা
ছিল টেনিদচন্ময় অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন

ছিল টেনিদচছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়

ই

গুরুত্ব

ছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতজই

অনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত গান ছ

জ ন য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাছিল টেনিদরচ ল য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত । পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমাছিল টেনিদরচ ল
দার জন্য! H য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনন গুপ্ত ত Kর আবদার জন্য! H র র 5য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন।
তয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতব এ

শতও ছিল টেনিদদার জন্য! Hয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন। বলয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন,

গান ছ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয় স ন এ

স্ট ম্প পারেন। গানটি বেশ পরিচিত। ভারত আমার ভারতবর্ষ। স্বদেশ আমায়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতD

ছিল টেনিদগান ছয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতয়ছিল টেনিদ ল, ছিল টেনিদচন্ময়

য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনই হ ছিল টেনিদ । ছিল টেনিদহয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর

ছিল টেনিদন

ছিল টেনিদ য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন য় এ

অন র

চছিল টেনিদর8

রয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতত সগান ছয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতলন। স 5 য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতন ছিল টেনিদতছিল টেনিদন

ছিল টেনিদহয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতর

ছিল টেনিদন য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত

রয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত ন। এই দার জন্য! HMশ

অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত রই % ল ল য়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতগান ছছিল টেনিদন। অয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিতনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত
\

জ ছিল টেনিদনয়ে সমীক্ষা করতে পারেন। গানটি বেশ পরিচিত
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