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সম্প দকীয়  য়
উত্তম কীয় ম রের মৃত্যুদ
মত দিন কবে? একটা সমীক্ষাদন কীয় রের মৃত্যুদ ?
একীয় টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ সম ক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনে চালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে প দিন কবে? একটা সমীক্ষা রের মৃত্যুদয় দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্দখরের মৃত্যুদত
পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক রের মৃত্যুদ ন। দিন কবে? একটা সমীক্ষাদনটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ হয়ত অরের মৃত্যুদনরের মৃত্যুদকীয় ই
রের মৃত্যুদত পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক রের মৃত্যুদ ন ন । দিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় ন্তু ম সটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ
দিন কবে? একটা সমীক্ষা$কীয়  হরের মৃত্যুদ । জ ই ম রের মৃত্যুদনই উত্তম
কীয় ম - এটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ' দিন কবে? একটা সমীক্ষা
জ ন( পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকরের মৃত্যুদন
ঢরের মৃত্যুদকীয়  দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্*রের মৃত্যুদ+।
দিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় ন্তু মহ ন য়রের মৃত্যুদকীয়  জন্মদিন কবে? একটা সমীক্ষাদন কীয় রের মৃত্যুদ ?
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্কীয়  ন ম রের মৃত্যুদস? এই উত্ত টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ
অরের মৃত্যুদনরের মৃত্যুদকীয়  ই অজ ন দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্-রের মৃত্যুদকীয়  দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্*রের মৃত্যুদ+।
মত দিন কবে? একটা সমীক্ষাদরের মৃত্যুদন আ/ রের মৃত্যুদ চালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে প পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকরের মৃত্যুদ/
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্*রের মৃত্যুদ+ জন্মদিন কবে? একটা সমীক্ষাদনটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ । ২৪ জ ই
দিন কবে? একটা সমীক্ষাটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দদিন কবে? একটা সমীক্ষা2রের মৃত্যুদত
এত কীয় ম
অন3 ন,
দিন কবে? একটা সমীক্ষাসরের মৃত্যুদনম । দিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় ন্তু ৩ দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্সরের মৃত্যুদ6ম্ব
অন্ধকীয়  রের মৃত্যুদ ই দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্-রের মৃত্যুদকীয়  ( য়।

ত ই মরের মৃত্যুদন হ , দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ ঙ্গ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ইমরের মৃত্যুদস
পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্-রের মৃত্যুদকীয়  (দিন কবে? একটা সমীক্ষাদ মহ ন য়রের মৃত্যুদকীয় 
স্ম রের মৃত্যুদ; একীয় টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ দিন কবে? একটা সমীক্ষা রের মৃত্যুদ<ষ স>খ কীয় 
( য়, দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্কীয় মন হয়! কীয়  জ শুরু হরের মৃত্যুদয়
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্* । জ ইরের মৃত্যুদয় + পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক হরের মৃত্যুদয়দিন কবে? একটা সমীক্ষা+ ,
এমন কীয় রের মৃত্যুদয়কীয় টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ খ এখ রের মৃত্যুদনও
খ হ । কীয় রের মৃত্যুদয়কীয় টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ নতন দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ খ ।
স দিন কবে? একটা সমীক্ষামদিন কবে? একটা সমীক্ষা রের মৃত্যুদয় ন ন আদিন কবে? একটা সমীক্ষাঙ্গকীয়  দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্-রের মৃত্যুদকীয়  ১৪
দিন কবে? একটা সমীক্ষাটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ খ । উত্তম কীয় ম রের মৃত্যুদ
জ রের মৃত্যুদন
এত D দিন কবে? একটা সমীক্ষাচালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পE , এত ঘটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দন ঘনঘটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ,
১৪ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ খ দিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় +ই নয়। ১০০ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ খ ও কীয় ম মরের মৃত্যুদন হরের মৃত্যুদ । কীয় রের মৃত্যুদ
/ রের মৃত্যুদন সমস ও আরের মৃত্যুদ+। প্র-মত,
সময় অল। দিন কবে? একটা সমীক্ষাJত য়ত, দিন কবে? একটা সমীক্ষাপারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকদিন কবে? একটা সমীক্ষাKএফ
ফ ই দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ দিন কবে? একটা সমীক্ষা< / হরের মৃত্যুদ K উনরের মৃত্যুদ K
হরের মৃত্যুদত সময়
*রের মৃত্যুদ । এতদিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় +
পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক/ DM(Nও হয়ত - কীয় রের মৃত্যুদ ন ।
ত ই, দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্+ ট্ট পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকদিন কবে? একটা সমীক্ষা সরের মৃত্যুদ ই ন ন
আদিন কবে? একটা সমীক্ষাঙ্গকীয় রের মৃত্যুদকীয়  একীয় টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ +Pরের মৃত্যুদয় দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্দখ
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্চালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পQ ।

পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকরের মৃত্যুদজ স>খ প্রকীয়  দিন কবে? একটা সমীক্ষা<ত হরের মৃত্যুদ অরের মৃত্যুদR রের মৃত্যুদ
শুরুরের মৃত্যুদতই। ত
আরের মৃত্যুদ*,
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্Sরের মৃত্যুদ6ম্বরের মৃত্যুদ ই দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ ঙ্গ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ইমরের মৃত্যুদস আ ও একীয় দিন কবে? একটা সমীক্ষাটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ই ম * দিন কবে? একটা সমীক্ষাজন দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ রের মৃত্যুদ রের মৃত্যুদ । প্রদিন কবে? একটা সমীক্ষাত
ম রের মৃত্যুদসই দদিন কবে? একটা সমীক্ষাটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ কীয় রের মৃত্যুদ ই ম * দিন কবে? একটা সমীক্ষাজন উপারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিকহ দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্দওয় হরের মৃত্যুদ পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক $কীয় রের মৃত্যুদদ । আম রের মৃত্যুদদ
প্ররের মৃত্যুদত রের মৃত্যুদকীয়  জ রের মৃত্যুদনই তম
স্তত । প্রদিন কবে? একটা সমীক্ষাতদিন কবে? একটা সমীক্ষাদন দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ ঙ্গ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ইমরের মৃত্যুদস কীয়  কীয় 
দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক স্ট হয়, অরের মৃত্যুদনরের মৃত্যুদকীয় ই হয়ত পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক/রের মৃত্যুদত পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক রের মৃত্যুদ ন ন । দিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় + + ই কীয়  দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ খ ই
ম * দিন কবে? একটা সমীক্ষাজরের মৃত্যুদন দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ফ তরের মৃত্যুদ M ( য় দিন কবে? একটা সমীক্ষাকীয় ন , এমন 2 ন দিন কবে? একটা সমীক্ষাচালিয়ে দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পV ও আরের মৃত্যুদ+।
দিন কবে? একটা সমীক্ষানয়দিন কবে? একটা সমীক্ষামত দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ ঙ্গ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ইমস পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক/ন। দিন কবে? একটা সমীক্ষানদিন কবে? একটা সমীক্ষাJNM য় মত মত জ ন ন।
স্বরূপারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মাসটা ঠিক দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্* স্ব ম
সম্প দকীয় , দেখতে পারেন। দিনটা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্ ঙ্গ টা সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারেন। দ ইমস

সব ট্রফিই তো ই ই তো ইস্টবেঙ্গ

ইস্টবেঙ্গলকে দিচ্ছো!বঙ্গলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!

ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো!

!

উত্তম ম রবেঙ্গলকে দিচ্ছো! ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
র অবেঙ্গলকে দিচ্ছো!
স্মৃতি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আড্ফিই তো ই । ফিই তো ইবফিই তো ই ন্ন অ ষ্ঠানে, আড্ডায় মাঝে মাঝেই বলতে শোনা যায়। ট্রেনের  বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ,
আড্ডায় মাঝে মাঝেই বলতে শোনা যায়। ট্রেনের এক সকালের স্মৃতি ম ম বেঙ্গলকে দিচ্ছো!& ম বেঙ্গলকে দিচ্ছো!&ই বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো! তো ইস্টবেঙ্গ'
( । তো ইস্টবেঙ্গট্রবেঙ্গলকে দিচ্ছো! র এ
স বেঙ্গলকে দিচ্ছো!লর স্মৃতি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আড্ফিই তো ই তো ইস্টবেঙ্গমবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল ধরবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল ফিই তো ই+ তো ইস্টবেঙ্গ ব, ফিই তো ই-.।
তো ইস্টবেঙ্গসব র ডর ন্ড তো ইস্টবেঙ্গ1বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল ফিই তো ই ফিই তো ই2 তো ইস্টবেঙ্গ3বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
ফিই তো ই রফিই তো ই4। 1 আফিই তো ইমও তো ইস্টবেঙ্গরবেঙ্গলকে দিচ্ছো!লর বড়
অফিই তো ই স র। হ8 ৎ তো ইস্টবেঙ্গ: র এবেঙ্গলকে দিচ্ছো!স
আম বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল , এই তো ইস্টবেঙ্গট্রবেঙ্গলকে দিচ্ছো! র
স্ট. ; বেঙ্গলকে দিচ্ছো!স উত্তম
ম রও
ফিই তো ই রবেঙ্গলকে দিচ্ছো!4 । শুবেঙ্গলকে দিচ্ছো! ওই তো ইস্টবেঙ্গ: বেঙ্গলকে দিচ্ছো!রর হ
ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
এ =
ফিই তো ই:র = ফিই তো ইলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!1
+ 8 ল ম। র আবেঙ্গলকে দিচ্ছো!> ববেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল র ফিই তো ই1,
উত্তম ম রবেঙ্গলকে দিচ্ছো! আফিই তো ইম বড় ববেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল
ড
ম। ফিই তো ইলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!1ফিই তো ই4ল ম, ব ?ল র
ববেঙ্গলকে দিচ্ছো!র@, অফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! , আ+ র সবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ঙ্গ
এ = আড্ডায় মাঝে মাঝেই বলতে শোনা যায়। ট্রেনের এক সকালের স্মৃতি ম হবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ব ফিই তো ই ?
-ব বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ব
ববেঙ্গলকে দিচ্ছো!র@,
ম রবেঙ্গলকে দিচ্ছো!
ফিই তো ইম

উত্তম + 8 বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল , ‘ব ?ল র
ফিই তো ই+বেঙ্গলকে দিচ্ছো! । আফিই তো ইমও আড্ডায় মাঝে মাঝেই বলতে শোনা যায়। ট্রেনের এক সকালের স্মৃতি ম
: ই। ফিই তো ই ন্তু আ- হবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ব ।
ল স বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল আম র সবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ঙ্গ

তো ইস্টবেঙ্গD
স্ট বেঙ্গলকে দিচ্ছো!র ।’ মবেঙ্গলকে দিচ্ছো! আবেঙ্গলকে দিচ্ছো!4, এই
তো ইস্টবেঙ্গল1 = আম র তো ইস্টবেঙ্গমবেঙ্গলকে দিচ্ছো! +ল সবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল
ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ফিই তো ই>বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ফিই তো ই4ল। সবেঙ্গলকে দিচ্ছো!লর বনবেঙ্গলকে দিচ্ছো! র
মবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ধ,
ফিই তো ই মহ বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র হ বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র
তো ইস্টবেঙ্গল1 তো ইস্টবেঙ্গ 1বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
হুবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ড় হুফিই তো ইড় +বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ড়
ফিই তো ই>বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ফিই তো ই4ল।
( , ( বলফিই তো ই4ল ম, +বেঙ্গলকে দিচ্ছো!রর ফিই তো ই
স বেঙ্গলকে দিচ্ছো!লই ড
+ড়ল আম র।
স্ট. ; বেঙ্গলকে দিচ্ছো!সর বেঙ্গলকে দিচ্ছো!+ ঢবেঙ্গলকে দিচ্ছো! তো ইস্টবেঙ্গ ফিই তো ই1
সফিই তো ইJ
তো ইস্টবেঙ্গ বKবেঙ্গলকে দিচ্ছো!
ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! J র '
স ফিই তো ই-বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ববেঙ্গলকে দিচ্ছো!স আবেঙ্গলকে দিচ্ছো!4 আম বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র
মহ
।
আম বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
তো ইস্টবেঙ্গ বেঙ্গলকে দিচ্ছো!1ই
বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল , আবেঙ্গলকে দিচ্ছো!র, সব ট্রফিই তো ই ই তো ইস্টবেঙ্গ
ইস্টবেঙ্গলকে দিচ্ছো!বঙ্গলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!
ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! । আম বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র
- , ফিই তো ই 4 বেঙ্গলকে দিচ্ছো!র ।’ Jসঙ্গ তো ইস্টবেঙ্গস
ব4রই তো ইস্টবেঙ্গম হ ব > বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র
ফিই তো ই ত
ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ফিই তো ই4 আফিই তো ইম।

র+র
>ল। 1 ফিই তো ইল বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!4 ,
ফিই তো ই ফিই তো ই+বেঙ্গলকে দিচ্ছো! , ট্রফিই তো ই আসবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ব তো ইস্টবেঙ্গ
?
হ8 ৎ বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল , ‘আ , আম র
ম 'ল= ফিই তো ই=বেঙ্গলকে দিচ্ছো!+ তো ইস্টবেঙ্গ 1 তো ইস্টবেঙ্গ ,
আফিই তো ইম
=বল র হবেঙ্গলকে দিচ্ছো!
+র ম
ফিই তো ই ।’ আফিই তো ইম তো ইস্টবেঙ্গ
লN মফিই তো ইর।
মহ বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র > বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
হ
তো ইস্টবেঙ্গ ব!
সফিই তো ইJ তো ইস্টবেঙ্গ বK তো ইস্টবেঙ্গ ফিই তো ই1 হ সবেঙ্গলকে দিচ্ছো!4 । ফিই তো ই=বেঙ্গলকে দিচ্ছো!+
তো ইস্টবেঙ্গসই তো ইস্টবেঙ্গ 1বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ই হল। বলল ম,
‘ ফিই তো ই>,স,
=বল= তো ইস্টবেঙ্গ1বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল ফিই তো ই ।
হবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল আম বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র ম'ফিই তো ই ল হবেঙ্গলকে দিচ্ছো!
তো ইস্টবেঙ্গ( ।’ তো ইস্টবেঙ্গহ তো ইস্টবেঙ্গহ
বেঙ্গলকে দিচ্ছো!র তো ইস্টবেঙ্গহবেঙ্গলকে দিচ্ছো!স
উ8বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল । তো ইস্টবেঙ্গসই
ব তো ইস্টবেঙ্গ ল বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
হ ফিই তো ইসবেঙ্গলকে দিচ্ছো! বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল , ম র 1 র - ,
1ব তো ইস্টবেঙ্গ ল ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! , ই ?

+ ক্ক তো ইস্টবেঙ্গম হ ব > ফিই তো ই ফিই তো ই4বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল । সব
1বর র 1বেঙ্গলকে দিচ্ছো!

।

বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ব ম বেঙ্গলকে দিচ্ছো!8 1ব

এ = আসবেঙ্গলকে দিচ্ছো!

। বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!

,

‘আফিই তো ইম তো ইস্টবেঙ্গ>বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল তো ইস্টবেঙ্গ1ল র ব বেঙ্গলকে দিচ্ছো!র = তো ইস্টবেঙ্গববেঙ্গলকে দিচ্ছো!( বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ব।’ তো ইস্টবেঙ্গর
:, ফিই তো ইP
ব ফিই তো ইড়বেঙ্গলকে দিচ্ছো!

বেঙ্গলকে দিচ্ছো!স. তো ইস্টবেঙ্গম হ ব >
হও র +র ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো!-র

এ ব র -ম বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল + ফিই তো ই=.ও

ফিই তো ই বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ফিই তো ই4বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল ।
এম

স্মৃতি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আড্ফিই তো ই । বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!

বেঙ্গলকে দিচ্ছো!র ব র
তো ইস্টবেঙ্গ

। অফিই তো ই

অবেঙ্গলকে দিচ্ছো! বেঙ্গলকে দিচ্ছো! ই তো ইস্টবেঙ্গ:বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
1 ফিই তো ই

বেঙ্গলকে দিচ্ছো! র - ,
। ফিই তো ই ন্তু

=বলবেঙ্গলকে দিচ্ছো!JমK,

আড় বেঙ্গলকে দিচ্ছো!লই তো ইস্টবেঙ্গ3বেঙ্গলকে দিচ্ছো!
(স ক্ষা ৎ রফিই তো ই ফিই তো ইত্ত

তো ইস্টবেঙ্গ>বেঙ্গলকে দিচ্ছো!ল

তো ইস্টবেঙ্গ(

তো ইস্টবেঙ্গ>ল।
অ ফিই তো ইল1 )

অন্য  এক উত্তমকে যিনি চিনিয়েছিক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য 
অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨মত ভট্টাচার
চ ন্য  উত্তমকে যিনি চিনিয়েছিক তকে যিনি চিনিয়েছি ধরকে যিনি চিনিয়েছিত চ কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  একে যিনি চিনিয়েছিকবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছির অকে যিনি চিনিয়েছি ন্য  আযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছিক। উত্তম
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি ও চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ধ হ চ"# ই চ কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য । ত ই ত %র &তযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র রযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨# যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হই
একে যিনি চিনিয়েছিকবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছির যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ভন্ন( কে যিনি চিনিয়েছি)র।
গত
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ র
এমন্য 
"মকে যিনি চিনিয়েছি ও
চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ%কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ক অরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন
মকে যিনি চিনিয়েছি- প ধ । স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছিল। কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। তবু /যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ত যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨0কে যিনি চিনিয়েছিক হকে যিনি চিনিয়েছি
একে যিনি চিনিয়েছি"যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 । ক কে যিনি চিনিয়েছিন্য  একে যিনি চিনিয়েছিকবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছিরই
শুন্য কে যিনি চিনিয়েছিত চপকে যিনি চিনিয়েছিতন্য  ন্য  । তবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ম কে যিনি চিনিয়েছি2
ম কে যিনি চিনিয়েছি2ই
উযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছি
চ ত
মহ ন্য  কে যিনি চিনিয়েছিকর স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছিল। কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। তবু /যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ত। বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ র )ই
আকে যিনি চিনিয়েছিগ এক "3 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨গকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 ম ত %র
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨4। প্র"
অবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ6 ই উত্তম
কম র। এক প্র" বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছিত যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨গকে যিনি চিনিয়েছি
হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨রকে যিনি চিনিয়েছি
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨7কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  অন্য  প্র"কে যিনি চিনিয়েছি ।
তকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য , ত র মকে যিনি চিনিয়েছিধ
চক 9 ও চক ন্য ও অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨তরঞ্জন্য  চন্য ই।
অরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন মকে যিনি চিনিয়েছি- প ধ কে যিনি চিনিয়েছি র
এক# পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র আকে যিনি চিনিয়েছি ।

আরও

যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨তযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য 
" যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ত ক
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ই %)
মকে যিনি চিনিয়েছি- প ধ কে যিনি চিনিয়েছি র (বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন্য 0 ) ভ ই।

উত্তমকে যিনি চিনিয়েছিক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  রযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨"কে যিনি চিনিয়েছিন্য ম । আর রযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#ই একে যিনি চিনিয়েছিকবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছির
অন্য  ঘর ন্য  র। চ"ই রযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨# যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨6পদ, অ?@শ্বর, ধযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  চমকে যিনি চিনিয়েছি
ও চমB ক। চ" অকে যিনি চিনিয়েছি9 ন্য  ক
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছিত
চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ 2 , এই রযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছিত চতমন্য  ভC যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨মক
আকে যিনি চিনিয়েছি)B
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  ন্য  মহ ন্য  ক।
আ প#
অকে যিনি চিনিয়েছিন্য কযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছিন্য র।
অরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হনবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
ত-ন্য 
"হক র@
পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ক। চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ6 ককে যিনি চিনিয়েছি ক# যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছিত
এক"কে যিনি চিনিয়েছি
ক
কর র "কে যিনি চিনিয়েছি গ
হকে যিনি চিনিয়েছি কে যিনি চিনিয়েছি ।
সযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨Eওপ 4
অরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হনবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হর E কন্য  ম যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨
ঢ
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ। উত্তম বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছিতন্য , ঢ ) । ত %র
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨Gপ্ট চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ6 প ন করকে যিনি চিনিয়েছিতন্য 
মহ ন্য  ক।
ত র আকে যিনি চিনিয়েছিগ চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ6 ককে যিনি চিনিয়েছি ক# যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
কর
হকে যিনি চিনিয়েছি
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨গকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 । কম
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছি কে যিনি চিনিয়েছি#র যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ। " হ" ককে যিনি চিনিয়েছির উত্তম
কম রকে যিনি চিনিয়েছিক বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছিত প কে যিনি চিনিয়েছিরন্য যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য ।

অবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ6 পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ক হও র (প্ন#
উকে যিনি চিনিয়েছিJ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  উত্তমই, ‘আপযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য 
চকন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ন্য  কে যিনি চিনিয়েছি7ন্য  ন্য  ? আর
কতযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)ন্য  "হক র@ 9 ককে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন্য ? এবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ র
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ন্য  করুন্য ।’
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক # " হ" চপকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  ঢ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ।
ত ই বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক আর উত্তম কম রকে যিনি চিনিয়েছিক
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
?
" হ" ককে যিনি চিনিয়েছির বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি ই চ0 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য ।
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হভCযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨তভC ষকে যিনি চিনিয়েছিPর
ক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য 
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨6পদ। চ - কে যিনি চিনিয়েছিন্য  ন্য  ক ম) প ন্য 
ককে যিনি চিনিয়েছির, অQবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হধ ন্য  র@"কে যিনি চিনিয়েছি আ"ক।
এমন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨রকে যিনি চিনিয়েছিS উত্তম কম র! যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক #
"Uকে যিনি চিনিয়েছিক
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 ।
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য ,
চত ম কে যিনি চিনিয়েছিক ওই যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨রকে যিনি চিনিয়েছিS চভকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 ।
তযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ম যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক ক করকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ? এক ক9
র যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨
হকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨গকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  উত্তম।
&তযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨6পদ। পকে যিনি চিনিয়েছির চ"ই
ক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি ই যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨নকে যিনি চিনিয়েছিত
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  6যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক " মন্ত। যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হর
ন্য  ম অমর চপ্রম, ন্য  ক র কে যিনি চিনিয়েছি 6
- ন্ন ।

ওই যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ করকে যিনি চিনিয়েছিত চ কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য ।
অকে যিনি চিনিয়েছিন্য ক)Cর ক9 এযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨গকে যিনি চিনিয়েছি ওযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 ।
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨কন্তু চ6ষকে যিনি চিনিয়েছিমষ আর হকে যিনি চিনিয়েছি ওকে যিনি চিনিয়েছি[যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য ।

এরপর
অগ্মীশ্ব@শ্বর।
উত্তকে যিনি চিনিয়েছিমর
@বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছিন্য র
স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছিল। কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। তবু রP@
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হগুযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 র
একযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#। চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হত র গকে যিনি চিনিয়েছিতর 6 র)@
"U- চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨রকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন্য 0কে যিনি চিনিয়েছি র এই
গল্পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#। ত-ন্য  চ9কে যিনি চিনিয়েছিকই এই গল্প
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কর র ক9 চভকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
আ"যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  ঢ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ। যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨কন্তু এর
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 Sন্য  # &তযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র কর চবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ6 কযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨[ন্য 
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ প র যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 । প % যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨# গল্পকে যিনি চিনিয়েছিক এক
গ
একে যিনি চিনিয়েছিন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 Sন্য  # &তযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র
ককে যিনি চিনিয়েছিরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  অরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন মকে যিনি চিনিয়েছি- প ধ ।
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨# চ)কে যিনি চিনিয়েছি- অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨মত ভ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হচ্চন্য 
এত# ই অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ভভC ত যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য , যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨নকে যিনি চিনিয়েছিত

ধযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  চমকে যিনি চিনিয়েছি । 0#বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি এমন্য 
এক#
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ! যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 Sন্য  কে যিনি চিনিয়েছি# র চ"ই
ইন্য গুকে যিনি চিনিয়েছি মকে যিনি চিনিয়েছিন্য  করুন্য , ‘চত ম র
"U" কে যিনি চিনিয়েছিরর চপন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨] বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি^ চ
ন্ত
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ # প যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨[কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 , ত চ _ ককে যিনি চিনিয়েছিরও
চক ন্য ওযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)ন্য  চ0র কে যিনি চিনিয়েছিত প রকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ন্য  ।’
এ# ও যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨[র ভ ষ হকে যিনি চিনিয়েছিত প কে যিনি চিনিয়েছির!
এমন্য  অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ভন্য বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক "U কে যিনি চিনিয়েছিপর
ন্য  ই যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ# অন্য  এক ম S
চপকে যিনি চিনিয়েছি কে যিনি চিনিয়েছি । ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 ক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হকে যিনি চিনিয়েছি"কে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
ভ )যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨4র প9
এই
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
চ9কে যিনি চিনিয়েছিকই।
"মকে যিনি চিনিয়েছির6 বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ"র ক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি
এরপর করকে যিনি চিনিয়েছি ন্য  চমB ক। এ- কে যিনি চিনিয়েছিন্য 
উত্তম হকে যিনি চিনিয়েছি ন্য  রযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ঞ্জত মযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨`কে যিনি চিনিয়েছিকর বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ4
) ) । কে যিনি চিনিয়েছিS কে যিনি চিনিয়েছিS হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨"র উপ ) ন্য ।
অরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হনবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হর ক9 , হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨"র যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
কর যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨কন্তু "বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি9কে যিনি চিনিয়েছিক কযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨[ন্য ।

চ)-কে যিনি চিনিয়েছিত হকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ, চ"ই হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨"র মকে যিনি চিনিয়েছিধ
চ ন্য  ভ %4 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ম ন্য  একে যিনি চিনিয়েছি"
।
ক9 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 , উত্তম-"যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 S ) ন্য কে যিনি চিনিয়েছিক
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি "মকে যিনি চিনিয়েছির6 বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ"র চ - ন্য  কে যিনি চিনিয়েছি#র
গুরু করকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন্য । যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨কন্তু ত আর হকে যিনি চিনিয়েছি
ওকে যিনি চিনিয়েছি[যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য । উত্তম ম র ও র পর
"ঞ্জ@বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কম রকে যিনি চিনিয়েছিক "কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য কে যিনি চিনিয়েছি "যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 S
চ"ন্য ও ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ভন্য 
করকে যিনি চিনিয়েছিত
আগ্রহ@ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য । যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨কন্তু ত ও আর
হকে যিনি চিনিয়েছি ওকে যিনি চিনিয়েছি[যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য ।

#ককে যিনি চিনিয়েছির #ককে যিনি চিনিয়েছির অকে যিনি চিনিয়েছিন্য ক ক9
চ"যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)ন্য 
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য 
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হষ@ P
পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ক। চ মন্য  ) যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 Uকে যিনি চিনিয়েছি
‘পকে যিনি চিনিয়েছি9 হ চ)র@’র শুযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#U। ঢ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
"হক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র
পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ক।
র কে যিনি চিনিয়েছিত
চহ কে যিনি চিনিয়েছি#কে যিনি চিনিয়েছি
আd হকে যিনি চিনিয়েছি7। উত্তম
কম র বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছি ন্য , আ আপন্য  কে যিনি চিনিয়েছিক
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨eঙ্ক কযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨রকে যিনি চিনিয়েছি ই 4বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ।’ ঢ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হর
মকে যিনি চিনিয়েছি-ই চ6 ন্য  ক, ‘আযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ম প4 ম
মহ 0 " কে যিনি চিনিয়েছি)। ক-ন্য ও - ইযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য ।
- ও র ইকে যিনি চিনিয়েছি7ও চন্য ই। অ9 ,
"র "যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র উত্তমকে যিনি চিনিয়েছিক ‘ন্য  ’ বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 ক@
ককে যিনি চিনিয়েছির? ও এক# g কে যিনি চিনিয়েছি" চঢকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨) ।
ওর গকে যিনি চিনিয়েছিল্প চমকে যিনি চিনিয়েছিত রই । চ)- ম,
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨প ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছিক এক# যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨পক) যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য ।
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨প যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨প চ"- কে যিনি চিনিয়েছিন্য  চঢকে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨) ম।
আম র g " - যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 চ)কে যিনি চিনিয়েছি- উত্তম
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি উ[ , আকে যিনি চিনিয়েছির, এর মকে যিনি চিনিয়েছিধ চ6ষ
ককে যিনি চিনিয়েছির চ0কে যিনি চিনিয়েছি কে যিনি চিনিয়েছি ন্য ? ককে যিনি চিনিয়েছিরকে যিনি চিনিয়েছি ন্য  ক@?
ত-ন্য  "যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ত # বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হকে যিনি চিনিয়েছি ই চ0 ম।
শুকে যিনি চিনিয়েছিন্য  "যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 S র চ" ক@ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨"। বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ,
আপযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  চত চ)-যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨
উত্তকে যিনি চিনিয়েছিমর
চ9কে যিনি চিনিয়েছিকও বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ4 অযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ভকে যিনি চিনিয়েছিন্য ত ।

ক উকে যিনি চিনিয়েছিক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ2কে যিনি চিনিয়েছিতই যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  ন্য  !
তকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ, আপন্য  কে যিনি চিনিয়েছিক যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছি যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ক হকে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ
ন্য  । এ"বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ ন্য  চ-কে যিনি চিনিয়েছি এ ইকে যিনি চিনিয়েছিন্য 
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨#ককে যিনি চিনিয়েছিবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হন্য  ক@ ককে যিনি চিনিয়েছির!’ পর কে যিনি চিনিয়েছিন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨)কে যিনি চিনিয়েছিন্য ই
চ ন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨0কে যিনি চিনিয়েছির
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨7কে যিনি চিনিয়েছি ন্য  বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হষ@ P
পযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨র ক। মকে যিনি চিনিয়েছি- অন্য  যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨"।
#ককে যিনি চিনিয়েছির #ককে যিনি চিনিয়েছির এমন্য  কত স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছিল। কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। তবু /যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ত
চভকে যিনি চিনিয়েছি" উ[ ।

চ"ই ম ন্য ষ# আর চন্য ই। ম S
ককে যিনি চিনিয়েছি কম "
আকে যিনি চিনিয়েছিগই
যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 রতকে যিনি চিনিয়েছির
হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨রকে যিনি চিনিয়েছি চগকে যিনি চিনিয়েছি ন্য । ক কে যিনি চিনিয়েছিন্য  শুন্য কে যিনি চিনিয়েছিত ন্য 
চপকে যিনি চিনিয়েছি ও
%র হৃ) কে যিনি চিনিয়েছি4 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য 
মহ ন্য  ক। যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨ন্য  ন্য  কে যিনি চিনিয়েছিকর গযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨j
চভকে যিনি চিনিয়েছিk একে যিনি চিনিয়েছিকবারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ কে যিনি চিনিয়েছির অন্য 
এক
উত্তমকে যিনি চিনিয়েছিক
হ যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 র
ককে যিনি চিনিয়েছিরযিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 কে যিনি চিনিয়েছি ন্য 
বারে অচেনা আঙ্গিকে। উত্তম নিজেও বোধ হ k যিনি চিনিয়েছিলেন 뿨 র
" মকে যিনি চিনিয়েছিন্য ।

কত গানকে নকে নতুন ক নতন জীবন দিয়েছেন!   বন দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন  কে নতুন  ন!
স কত দিয়েছেন!  P;癳 ত
শুধ ত ককে নতুন  কটা ভাল গান একটা ভাল গান একটা ছবির  ল গানকে ন একটা ভাল গান একটা দিয়েছেন!  P;癳বর চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  র ব কে নতুন ল দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  কে নতুন র ।
দিয়েছেন!  P;癳বটা ভাল গান একটা হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  ত অকে নতুন নকে নতুন কর কে নতুন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেনই। দিয়েছেন!  P;癳কন্তু গানকে নগুকে নতুন ল চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেব&কে নতুন  আকে নতুন  । ব (ল ব
দিয়েছেন!  P;癳হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের দিয়েছেন!  P;癳)কে নতুন ত এ ন অকে নতুন নক উ হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের রণ আকে নতুন  । হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  ত ব ভাল গান একটা ছবির  , কে নতুন তই আকে নতুন  ।

আব র উকে নতুন - উ হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের রণও আকে নতুন  ।
ভাল গান একটা ছবির  ল
গানকে ন,
দিয়েছেন!  P;癳কন্তু
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ভাল গান একটা ছবির  কে নতুন ব
জীবন দিয়েছেন!  নদিয়েছেন!  P;癳0 ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  দিয়েছেন!  P;癳ন। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ই গানকে নই
যখন দিয়েছেন!  P;癳বখ3 ত অদিয়েছেন!  P;癳ভাল গান একটা ছবির কে নতুন নত র দিয়েছেন!  P;癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে 
ব3বহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  র হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন  কে নতুন  , গানকে নটা ভাল গান একটা অকে নতুন নক
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেবদিয়েছেন!  P;癳4 পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে দিয়েছেন!  P;癳রদিয়েছেন!  P;癳 দিয়েছেন!  P;癳ত চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে কে নতুন  কে নতুন  ।
আ র ব ব র কথাই ধরা যাক।  ই ধর য ক।
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেযগুকে নতুন ল উত্ত ক র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেকে নতুন  কে নতুন  ন,
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে গুকে নতুন ল অকে নতুন নকে নতুন কই কে নতুন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেরকে নতুন খকে নতুন  ন।

যখনই অনষ্ঠানে যা কে নতুন ন য ই, এই ব
গানকে কে নতুন নর অনকে নতুন র ধ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেবদিয়েছেন!  P;癳4 আকে নতুন  । ত র
কে নতুন ন দিয়েছেন!  P;癳ক অন3 গানকে নগুকে নতুন ল খ র পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে ?
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে কে নতুন টা ভাল গান একটাই ন । আ ল ত9 ত হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের ল,
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে গুকে নতুন ল উত্ত ক কে নতুন রর দিয়েছেন!  P;癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  দিয়েছেন!  P;癳 ল
ন , আর চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেযগুকে নতুন ল কে নতুন খ কে নতুন খ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে9কে নতুন র,
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে গুকে নতুন ল উত্ত ক কে নতুন রর দিয়েছেন!  P;癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে ।
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেন
দিয়েছেন!  P;癳বর কথাই ধরা যাক।  অকে নতুন নকে নতুন কই
জীবন দিয়েছেন!   কে নতুন নন। অ ধ রণ একটা ভাল গান একটা দিয়েছেন!  P;癳ব।
দিয়েছেন!  P;癳কন্তু অকে নতুন নকে নতুন কই জীবন দিয়েছেন!   কে নতুন নন ন , দিয়েছেন!  P;癳বটা ভাল গান একটা
আ র
বব
0কে নতুন য জীবন দিয়েছেন!  ন
ককে নতুন রদিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন লন। এ ন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয আ র
ব ব চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে 4 র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে0 দিয়েছেন!  P;癳:উ র। এ ন
ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয ব ব র অকে নতুন নক টা ভাল গান একটা ক দিয়েছেন!  P;癳 ল।
তব ব ব ; < ন্ত একটা ভাল গান একটা ঝ&দিয়েছেন!  P;癳ক

দিয়েছেন!  P;癳নকে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন লন।
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকন
জীবন দিয়েছেন!   কে নতুন নন?
শুধ ত উত্ত ক কে নতুন রর দিয়েছেন!  P;癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  গানকে ন
গানকে ইকে নতুন বন বকে নতুন ল।
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ই
ব গানকে কই ইকে নতুন তন,
দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন ন
হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  ন কে নতুন কর দিয়েছেন!  P;癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  ত &র
গানকে ন থাই ধরা যাক।  কক। দিয়েছেন!  P;癳কন্তু চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ই
কে নতুন 
উত্ত ক কে নতুন রর কে নতুন ? ব ব র গানকেল টা ভাল গান একটা
দিয়েছেন!  P;癳@ক দিয়েছেন!  P;癳 লদিয়েছেন!  P;癳 ল ন । হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  ন কে নতুন কর
দিয়েছেন!  P;癳লকে নতুন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ভাল গান একটা ছবির  কে নতুন ব গানকে ন গানকে ও র
কে নতুন য গানকে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  দিয়েছেন!  P;癳Aকে নতুন লন ন । তখন দিয়েছেন!  P;癳তদিয়েছেন!  P;癳ন
দিয়েছেন!  P;癳@ক করকে নতুন লন, চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেন
দিয়েছেন!  P;癳বটা ভাল গান একটা
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে0 দিয়েছেন!  P;癳:উ করকে নতুন বন। স্তব< একটা ভাল গান একটা
ঝ&দিয়েছেন!  P;癳ক দিয়েছেন!  P;癳নকে নতুন লন। দিয়েছেন!  P;癳তদিয়েছেন!  P;癳নই
?ত
পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে দিয়েছেন!  P;癳র লক,
দিয়েছেন!  P;癳তদিয়েছেন!  P;癳নই
গানকে ক।
গানকে নগুকে নতুন ল শুধ কে নতুন ন করুন। আদিয়েছেন!  P;癳
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে কে নতুন  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে কে নতুন  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে দিয়েছেন!  P;癳খ র দিয়েছেন!  P;癳 ন, জীবন দিয়েছেন!   বন
খ ত র 0দিয়েছেন!  P;癳ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  ত , গানকে কে নতুন ন ভাল গান একটা ছবির বন
ভাল গান একটা ছবির দিয়েছেন!  P;癳রকে নতুন  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ব। গানকে নগুদিয়েছেন!  P;癳ল
দিয়েছেন!  P;癳ত3ই
অ রত্ব চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে কে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 ল।

আরও একদিয়েছেন!  P;癳টা ভাল গান একটা গানকে কে নতুন নর কথাই ধরা যাক।  বদিয়েছেন!  P;癳ল।
ক
আ4
ব &দিয়েছেন!  P;癳ধ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেখল ঘর।
অকে নতুন নকে নতুন কই জীবন দিয়েছেন!   কে নতুন নন, এটা ভাল গান একটা দিয়েছেন!  P;癳ককে নতুন 4 র
ক কে নতুন রর গানকে ন। ত র ব র কে নতুন 4ক
আকে নতুন গানকে এটা ভাল গান একটা ব ব আক 4ব ণ র
ল ইভাল গান একটা ছবির  অনষ্ঠানে যা কে নতুন ন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেকে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন লন। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেক নও ক রকে নতুন ণই চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  ক, তখন
গানকে নটা ভাল গান একটা জীবন দিয়েছেন!  নদিয়েছেন!  P;癳0 ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  দিয়েছেন!  P;癳ন। গানকে নটা ভাল গান একটা
ব ব রই
র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ও । অ ন,
দিয়েছেন!  P;癳বর ওই দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন ক কে নতুন  কে নতুন F চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেব4
ককে নতুন  কটা ভাল গান একটা গানকে ন পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে দিয়েছেন!  P;癳র লক 4দিয়েছেন!  P;癳G
ন্তকে নতুন ক চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে4 ন কে নতুন ন
হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 ল।
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেক নওটা ভাল গান একটা ই ত &র দিয়েছেন!  P;癳@ক পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  )
হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  দিয়েছেন!  P;癳ন। ক আ4 ব &দিয়েছেন!  P;癳ধ চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেখল ঘর

যখন চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে4 ন কে নতুন ন হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের ল, ব র খব
পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  ) হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেল। গানকে নটা ভাল গান একটা দিয়েছেন!  P;癳ককে নতুন 4 র
ক র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেরক:H করকে নতুন লন। পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  র দিয়েছেন!  P;癳হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের টা ভাল গান একটা
হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেল। চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেয গানকে ন ব ব র ককে নতুন I
নকে নতুন ,র ক কে নতুন  চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে J ল ন , চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে ই
গানকে ন দিয়েছেন!  P;癳ককে নতুন 4 কে নতুন রর ককে নতুন I দিয়েছেন!  P;癳রদিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন ক
দিয়েছেন!  P;癳<কে নতুন  পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে <ল। দিয়েছেন!  P;癳ককে নতুন 4 র ক কে নতুন রর
অব নকে নতুন ক এতটা ভাল গান একটাকও চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনে টা ভাল গান একটা করদিয়েছেন!  P;癳
ন । দিয়েছেন!  P;癳কন্তু একে নতুন Kকে নতুন তও একটা ভাল গান একটা ব<
ক রণ উত্ত ক র। দিয়েছেন!  P;癳তদিয়েছেন!  P;癳ন দিয়েছেন!  P;癳লপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  ন
দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন ল হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের  ত গানকে নটা ভাল গান একটা এতখ দিয়েছেন!  P;癳ন দিয়েছেন!  P;癳হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের টা ভাল গান একটা
ন ও হারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের কে নতুন ত পারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  রত।

এইভাল গান একটা ছবির  কে নতুন ব
অকে নতুন নক
গানকে কে নতুন কর
9কে নতুন ল3র চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে  কে নতুন নও চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেথাই ধরা যাক। কে নতুন ক চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেগানকেকে নতুন  ন
ওই ন,দিয়েছেন!  P;癳টা ভাল গান একটা। ব ই ত &র অদিয়েছেন!  P;癳ভাল গান একটা ছবির ন
দিয়েছেন!  P;癳নকে নতুন  কথাই ধরা যাক।  বকে নতুন লন। দিয়েছেন!  P;癳কন্তু ব (ল
গানকে নকে নতুন কও দিয়েছেন!  P;癳তদিয়েছেন!  P;癳ন অন3 উচ্চত
চেহারা বদলে দিতে পারে। ছবিটা হয়ত অনেপারে। ছবিটা হয়ত অনেকের মনে নেই। কিন্তু গানগুলো বেঁচে Jকে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন লন। এ ন অকে নতুন নক
গানকে নকে নতুন ক দিয়েছেন!  P;癳তদিয়েছেন!  P;癳ন নতন ককে নতুন র 0 ণ
দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন  দিয়েছেন!  P;癳 কে নতুন লন।
( K ৎক রদিয়েছেন!  P;癳ভাল গান একটা ছবির দিয়েছেন!  P;癳ত্তক অনদিয়েছেন!  P;癳লখন)

এখন থাকলে  কলে বুঝতাম বঝতাম, কেমন মহানা ম, কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐কমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়ক
নন্দ কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐 লে বুঝতাম র হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org তাম, কেমন মহানা কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক ক রও কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐রহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ই কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐নই। প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু নমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুঁত ধরেন। কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক র ষ্ট্রপ!তাম, কেমন মহানা,
!তাম, কেমন মহানা!ন সব র খ#তাম, কেমন মহানা ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুলে বুঝতামরন। তাম, কেমন মহানা হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাম মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়কই ব ব !ক থাকলে  লে বুঝতামকন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐কন? এতাম, কেমন মহানা
প্রশ!&র ম লে বুঝতামঝ পড়ন নন্দ কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐 লে বুঝতাম র কড়( ।।
খব মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়ক হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাময়লে বুঝতাম)ন! কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐কউ !)
ন , ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে ভাবছেন, বিরাট #ক ম লে বুঝতাম- কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐.
!/লে বুঝতাময়
ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ বলে বুঝতাম)ন, !বর ট হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgন হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাময়লে বুঝতাম)ন।
থাকলে  কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান এই সমলে বুঝতাময়, আপন র
হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgনত্ব কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ব!রলে বুঝতাময় কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4তাম, কেমন মহানা।
ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর 4 ক, এন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ক স!
স5 প
! খ , ‘ম রব এখ লে বুঝতামন শ পড়লে বুঝতামব
শ্মশ লে বুঝতামন।’ ক9 লে বুঝতামমর র স মলে বুঝতামন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐সই
: য় . !/লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা প রলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান? ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর 4 ক,
আপ!ন 4!/ নলে বুঝতাময়র /শলে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ব#লে বুঝতাম(
থাকলে  কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান, )!বর ন ম হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা ব ব
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐কন ( কর, শ্বশুরব !ড় !=ন্দ ব /,
!ঝনকম , কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা ম র রলে বুঝতাম> আম র
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐স হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org .। ব এই সমলে বুঝতাময়র )!ব।
মন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4 কলে বুঝতামর উড় উড়, ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে ভাবছেন, বিরাট #লে বুঝতাম/
প!ড়য় ব. ক #লে বুঝতাম/, পর ণ 4 য়
জ্ব! য় কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐র, কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐খ ক ৪২০।

এই সব )!বর কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐প স্টারে যদি আপন লে বুঝতামর 4!/
আপন র )!ব থাকলে  কতাম, কেমন মহানা, !নলে বুঝতাম=লে বুঝতামক
মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়ক বলে বুঝতাম
/ !ব করলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা
প রলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ?
তাম, কেমন মহানাখন আপন র ! লে বুঝতামপ ক অস ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু রণ
. ন? ক র . ইতাম, কেমন মহানা! শ9 ম , কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgমন,
ম ন্না, কিশোর। এখন যদি গাইতে হত পাগলু থোড়া সা করলে রোমান্স, ও ম , !কলে বুঝতামশ র। এখন 4!/ . ইলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা
হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা প .
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐থাকলে  ড় স করলে বুঝতাম
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐র ম ন, ও মধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু আই ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ ইউ।
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4খ লে বুঝতামন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐সখ লে বুঝতামন নয়, এই . লে বুঝতামনর
শু!ট5 কর লে বুঝতামন র =ন9 আপন লে বুঝতামক
!নলে বুঝতাময় 4 ওয় হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা আI কJ!টক ব
হুন লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা। তাম, কেমন মহানাখন আর ম9 !ট!ন
আই:
থাকলে  কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান?
আপন র
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐প্র!স্টারে যদি আপনলে বুঝতাম=র .9 ম ক!সন হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাময় কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4তাম, কেমন মহানা।

আর =ন!প্রয়তাম, কেমন মহানা ! স!তাম, কেমন মহানা9ট কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামন
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐নওয় ই ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ । ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ব ন পর এ ক য়
আপন র ব !ড় 4তাম, কেমন মহানা কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐 ক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐(লে বুঝতামন,
তাম, কেমন মহানা র কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐Lর কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ব!শ কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐 লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐(লে বুঝতামন
ম/ন !মত্রর ব !ড়। তাম, কেমন মহানা হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাম কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐কন
আপন লে বুঝতামক মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়ক ব ব ব ন
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা ?
বঝলে বুঝতাম ন মশ ই, আলে বুঝতাম. (লে বুঝতাম !.লে বুঝতাময়
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ব#লে বুঝতাম( কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐.লে বুঝতাম)ন। নইলে বুঝতাম আপন র কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4
ক /শ হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা! ঋতাম, কেমন মহানাপণJ তাম, কেমন মহানাইকেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা ক !র করতাম, কেমন মহানা। আপন র ন ম
!/তাম, কেমন মহানা ‘উতাম, কেমন মহানা/ ’। স!(ত্র প Q !/তাম, কেমন মহানা
ন , ন তাম, কেমন মহানা!নর ও ব তাম, কেমন মহানা, !(!ন ন ।
ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খু!ন9 কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতাময় ব কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মR( লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা তাম, কেমন মহানাব
/ / র কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐র
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতাময়!)লে বুঝতাম ন, এখন
- কর/ র কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐র ও কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ন ।
!ট!ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা : ক প ওয় র =ন9ও
সমন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐/ ব কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মR!পয় নন্দ লে বুঝতামক
ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুরলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা।
ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর 4 ক, আপন র
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ক নও এক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ম হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা
এক !বশ্ব লে বুঝতামসর কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামস=
!Sলে বুঝতাম.লে বুঝতাম:র সভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ য় প .

কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ম ব ইলে বুঝতাম
ব কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ক নও
এ । ক
ন (লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা

হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতামব। প রলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান? ধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুর 4 ক, কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ক নও
এক ব9 ন !=J ব লে বুঝতাম ন, অমক
ওয় :J কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐থাকলে লে বুঝতামক কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ লে বুঝতামট / #ড় লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতামব।
তাম, কেমন মহানাখন ক করলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ? ব হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgয়তাম, কেমন মহানা বঙ
পU র হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাময় প্র( লে বুঝতামর কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4লে বুঝতামতাম, কেমন মহানা ব
হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org । 4!/ ‘ন ’ ব লে বুঝতামতাম, কেমন মহানান, !সলে বুঝতামনম
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা /Vলে বুঝতামরর কথাকলে  , আর !স!রয় লে বুঝতাম ও
ক = কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ন । আপন র ন লে বুঝতামম
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামW কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐স্টারে যদি আপনশন কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐তাম, কেমন মহানা /Vলে বুঝতামরর কথাকলে  ,
বঙ্গভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্V ণও কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐পলে বুঝতামতাম, কেমন মহানান ন ।
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐নহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org তাম, কেমন মহানা তাম, কেমন মহানাখন =লে বুঝতামY!)লে বুঝতাম ন, কলে বুঝতামরকলে বুঝতামZ কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐খলে বুঝতাময়লে বুঝতাম)ন। এখন হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাম
!নলে বুঝতামরট কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐বক র হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতাময়ই থাকলে  কলে বুঝতামতাম, কেমন মহানা হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgতাম, কেমন মহানা।
উQমব ব, ![=, অধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, তিনি সবার খুলে বুঝতামমর কথাকলে  য়
র . করলে বুঝতামবন ন । স!তাম, কেমন মহানা9ট কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐মলে বুঝতামন
!নন। স!তাম, কেমন মহানা9ই !ক আপন লে বুঝতামক
মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়ক ব কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐4তাম, কেমন মহানা ?
(এ!ট !ন)ক ম= । মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"org ন য়কলে বুঝতামক
কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐) ট কর র কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ক নও উলে বুঝতাম]শ9
আম লে বুঝতাম/র কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐নই। !কন্তু নন্দ কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐 লে বুঝতাম র
স্বভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ বই এমন। কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐স ক উলে বুঝতামকই ) লে বুঝতামড়
ন । !প্রয় প -ক, এই কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐 খ লে বুঝতামক
!ন)ক ম= !হানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐ುX"orgলে বুঝতামসলে বুঝতামবই কেমন মহানায়ক   ɴ뿨ɴ䲐/খন।)

রা জ কাপুরে পরের প্রস্তরারা প্রস্তাব ফিরিয়েই ভুল ব ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রারের প্রস্ত ই ভল কাপুরেরের প্রস্তরাফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন!
সজল দেবনা বন থ
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন ব ল রা মহানায়ক, তিনি ম ন কাপুরে, ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন মম্বইরের প্রস্ত দেবনাসভ রের প্রস্তব স ল হানায়ক, তিনি মরের প্রস্ত প রারের প্রস্তলন ন
দেবনাকাপুরেন? ব ল রা ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  " আসন দেবনা রের প্রস্ত$ মম্বইরের প্রস্ত রা অফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  " পরের প্রস্তথ প ব $ রের প্রস্ত
& নফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন? ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  হানায়ক, তিনি মফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ' বল সমস( ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ল ? ন ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  কাপুরে ভল দেবনাল রের প্রস্তকাপুরেরা খপ্পরের প্রস্তরা পরের প্রস্ত$ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন?
উত্তম কাপুরেম রের প্রস্তরারা ম- (রা এ ব রা
পরের প্রস্তরাও এই ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নরের প্রস্ত ন ন &&0 আরের প্রস্ত ।
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন দেবনা মম্বইরের প্রস্ত প্রফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   2 & নফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন,
এমন ন । দেবনা&রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন, ব ল রা
ব ইরের প্রস্তরাও 3রা ব- ত্ত প্রস ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রা দেবনাহানায়ক, তিনি ম কাপুরে।
অরের প্রস্তনকাপুরে কাপুরে রের প্রস্ত রা ম নষই উত্তমরের প্রস্তকাপুরে
পরা ম50 ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন, ব ল দেবনা
হানায়ক, তিনি মল, এব রা স রা দেবনা রের প্রস্ত5 এই সন ম
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  $রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্ত হানায়ক, তিনি মরের প্রস্তব।
অরের প্রস্তনরের প্রস্তকাপুরে মরের প্রস্তন
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  6রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন
খন ন কাপুরে
দেবনাপফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রারের প্রস্ত দেবনা6রের প্রস্ত
ম 7 ম ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  7
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  6রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন,

কাপুরেরের প্রস্তরান, উত্তম বরের প্রস্তম্ব
অরের প্রস্তনকাপুরে দেবনা ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রারের প্রস্ত ।
হানায়ক, তিনি মও রা ব স
3রা
। রের প্রস্ত রা 5রের প্রস্তকাপুরেরা
সমরের প্রস্ত
খন
খন আরা দেবনারা ম ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  8কাপুরে

ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  হানায়ক, তিনি মরের প্রস্তরা হানায়ক, তিনি মও রা ব স দেবনানই।
ই
&ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রাত্রাভিনেতা হওয়া ছাড়া আর উপায়  ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ভরের প্রস্তন
হানায়ক, তিনি মও
$ আরা
উপ ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ল ন । এই সহানায়ক, তিনি মজ সফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   (:
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন ম নরের প্রস্ত প রের প্রস্তরানফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন।

উত্তমরের প্রস্তকাপুরে ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  হানায়ক, তিনি মফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ' ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ব কাপুরেরা রা প্রস্তাব ফিরিয়েই ভুল ব
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন স্ব
রা জ কাপুরে পরা।
সঙ্গম ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  বরের প্রস্ত রা রের প্রস্তজন্দ্র কাপুরেম রা দেবনা
দেবনারা লফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  : কাপুরেরের প্রস্তরাফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন, দেবনাসই দেবনারা লফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  :
প্রথরের প্রস্তম অ রা কাপুরেরা হানায়ক, তিনি মরের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ল উত্তম
কাপুরেম রারের প্রস্তকাপুরে। ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  কাপুরেন্তু ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন দেবনাসই প্রস্তাব ফিরিয়েই ভুল ব
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রারের প্রস্ত
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন। অরের প্রস্তনরের প্রস্তকাপুরে
3রের প্রস্তকাপুরে বফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  7রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন, এই দেবনারা ল
কাপুরেরারের প্রস্তল ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন রা জ কাপুরে পরের প্রস্তরারা
আ$ রের প্রস্তল ? কাপুরে পরের প্রস্ত$ রের প্রস্তবন।
অথ&,
এই
&ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রাত্রাভিনেতা হওয়া ছাড়া আর উপায় :
দেবনাব5
গুরুত্বপC র্ণই ছিল। নায়ক না হলেও তার প্রা0ই ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ল। ন কাপুরে ন হানায়ক, তিনি মরের প্রস্তলও
রা প্র কাপুরে কাপুরে ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   । ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নরের প্রস্তজরা জ
দেবনা&ন রের প্রস্তন রা
অরের প্রস্তনকাপুরে: ই
সরের প্রস্ত 6
দেবনাপরের প্রস্ত ন।
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রারের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্ত ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  Eকাপুরে কাপুরেরারের প্রস্তলন, ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নরের প্রস্তজই
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ব
ব ন রের প্রস্তবন। ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নরের প্রস্তজই : কাপুরে ? লরের প্রস্তলন
দেবনা ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  : ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  স মল কাপুরে
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  বরের প্রস্ত ।
Fবজ GHম ল রা সরের প্রস্তঙ্গ
3রা জফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  :
এরের প্রস্তকাপুরেব রের প্রস্তরাই
জরের প্রস্তমফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন।
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ব:
এরের প্রস্তকাপুরেব রের প্রস্তরাই &লল ন ব$স$
আফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  থ0কাপুরে ক্ষফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রা মরের প্রস্তখ প$রের প্রস্তলন
মহানায়ক, তিনি ম ন কাপুরে। অরের প্রস্তনরের প্রস্তকাপুরেরা মরের প্রস্ত

সফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  প্র দেবনা বHও মরের প্রস্তন কাপুরেরের প্রস্তরান, ভল
দেবনাল রের প্রস্তকাপুরেরা
খপ্পরের প্রস্তরা
পরের প্রস্ত$ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন
মহানায়ক, তিনি ম ন কাপুরে। অরের প্রস্তনরের প্রস্তকাপুরেই প্ররের প্রস্ত জন
কাপুরেরারের প্রস্ত ব রার্ণই ছিল। নায়ক না হলেও তার প্রা কাপুরেরের প্রস্তরাফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন, 73ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  কাপুরে
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নরের প্রস্ত ব রার্ণই ছিল। নায়ক না হলেও তার প্রা কাপুরেরের প্রস্তরাফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তলন। কাপুরে রাও
ব রার্ণই ছিল। নায়ক না হলেও তার প্রাই
দেবনাসভ রের প্রস্তব
দেবনা5 রের প্রস্তননফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ন
মহানায়ক, তিনি ম ন কাপুরে। দেবনাসই দেবনা দেবনাম হানায়ক, তিনি মভঙ্গ হানায়ক, তিনি মল,
আরা দেবনাসভ রের প্রস্তব ঘরের প্রস্তরা
3$ রের প্রস্ত
প রারের প্রস্তলন ন । কাপুরেরের প্রস্ত কাপুরেফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  : :কাপুরে: কাপুরে
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  হানায়ক, তিনি মফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ' ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  ব কাপুরেরারের প্রস্তলন ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  Eকাপুরেই, ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  কাপুরেন্তু
বফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  লউরের প্রস্তK মহানায়ক, তিনি ম ন কাপুরে হানায়ক, তিনি মরের প্রস্ত ওE আরা
হানায়ক, তিনি মল ন । দেবনাসফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ন ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রা জ কাপুরে পরের প্রস্তরারা
প্রস্তাব ফিরিয়েই ভুল ব ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  রারের প্রস্ত ন ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্ত ন, একাপুরে:
একাপুরে: কাপুরেরের প্রস্তরা প রের প্রস্ত রা ল রা ম ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  :
দেবনাপরের প্রস্ত ন। অG ‘ব(থ0’ কাপুরেম ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!  নরের প্রস্ত
ফিরিয়েই ভুল করেছিলেন!   রের প্রস্তরা আসরের প্রস্ত হানায়ক, তিনি ম ন ।

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

শারদ সংকলন  H7 চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcomলগে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গের।

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গেন র

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

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

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

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন।

ভ্রমণ

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠক ন =

bengaltimes.in@gmail.com

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন

বে ঙ্গল টাইমস 
   ইমগেসর পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠকগেদর !ন
স$ খা থাকছে। তবে, পাঠ র। এ র বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক প্রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ
দ$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   কগের ই ম

ম গেস

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশশারদ সংকলন  H

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে । বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom3 থাকছে। তবে, পাঠকদের জ কগে ম গেসর ১ ও
১৬

ই দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ

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

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

স

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশরগেখা থাকছে। তবে, পাঠ

প্রক শারদ সংকলন  H কর র।

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

স ক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন। llERVICES/À ন্ত বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom3 করুন ৫০০

প্রথাকছে। তবে, পাঠকদের জম নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদগেক হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা

শারদ সংকলন  Hগে7র মগে8 বেশারদ সংকলন  Hষ করগে ।

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে ।

দ$ -একনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদন বেদনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর

! ন$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক ইগে" আগেছ ম গেস চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   ই ম

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক শারদ সংকলন  H কর র।

র !ন2নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ , স নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা , বেখা থাকছে। তবে, পাঠল , নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম , ভ্রমণ, OPনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom রণ, 8 র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাক বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ সহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা
ন ন আকষণ2 নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ Q

থাকছে। তবে, পাঠকদের জ কগে ।

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠকর ও চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom ইগেল বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গেরন। অভ্র

কগের পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গেল স$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ 8 হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা । T Uর এক ন্তই
ন,

Uর বের ম ন হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহারগেVও নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশলখা থাকছে। তবে, পাঠগে

ল ও গেR কগেS !

ল কগেS ! করগে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গেরন। দ

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গেরন

কগের নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশপাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশRএV পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গে ন

ন । দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ ন , বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom3 করুন ৫০০ শারদ সংকলন  Hগে7র মগে8 বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গে ।
বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ ছ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ -ন ছ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ র বে:গে; সS দকমণ্ডল2র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসদ্ধ ন্তই চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcomX ড়ান্ত। কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচিত লেখা এক-দু মাস দেরীতেও ছাপ ন্ত। নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশকছ$
বে:গে; নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশন নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ এক-দ$ ম স বেদর2গে ও ছ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠগে বেV গেন

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশZর করগে ন ন ।

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

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গের। বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ

bengaltimes.in@gmail.com

কজন ডাক্তার ক্তার অগ্ র অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ন
সজল ম র্জি紝傢褋0জ
আম খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:
ওঠা আটের দশকে।  আখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র
শখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক। ত ন র্জি紝傢褋0 র্জি紝傢褋0"খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ত জল ই ম স
ম খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:নই উত্তম কম র। স& খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:'
একর্জি紝傢褋0 ন
)ল
র্জি紝傢褋0 । র্জি紝傢褋0নখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:জখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র
র্জি紝傢褋0 খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ত র্জি紝傢褋0 র্জি紝傢褋0"ও র্জি紝傢褋0 ল ম ন । * য়
এর-ওর র্জি紝傢褋0 খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ত র্জি紝傢褋0" করত ম।
ত ন দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .ক নও
র্জি紝傢褋0 - রও র্জি紝傢褋0 ল
ন । . দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .*ত ম, ত ই দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . ত ম।
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .সই ত নই প্রথম দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .
অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর।
ক্লাস থ্রি-ফোরে যেমন বোঝার কথা,  স র্জি紝傢褋03-দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .4 খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 ..মন দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . ঝার কথা, ততটুকুই বুঝেছিলাম। পরে আরও কয়েকবার দেখেছি। শেষ র
কথ , তত কই খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ঝার কথা, ততটুকুই বুঝেছিলাম। পরে আরও কয়েকবার দেখেছি। শেষর্জি紝傢褋0 ল ম। *খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র
আরও
কখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:য়ক র
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র্জি紝傢褋0 ।
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .শষ র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . ল ম গত স& খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:'।
.ত র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . র্জি紝傢褋0 , নতন মখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ন 'য়।
একজন ডাক্তার ক্তার অগ্ খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:রর জ খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:নর ন ন
8 ত-প্রর্জি紝傢褋0ত8 ত ক সন্দর" খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: তখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ল
ধর
'খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:য়খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: । এ খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ন র্জি紝傢褋0তর্জি紝傢褋0ন
তথ কর্জি紝傢褋0থত ন য়ক নন। ন র্জি紝傢褋0য়ক র
সখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:; তথ কর্জি紝傢褋0থত দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .প্রখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:মর ক র্জি紝傢褋0'র্জি紝傢褋0নও

নয়। র্জি紝傢褋0কন্তু এখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:কক =খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক এখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক
অদত এক " ল-ল গ । একই
?র্জি紝傢褋0ক্তার অগ্, কত র্জি紝傢褋0"ন্ন সA র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .B ত।
একজন র্জি紝傢褋0-র্জি紝傢褋0কৎখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:সর জ ন দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .কমন
'ওয় উর্জি紝傢褋0-ত, ত র আ শ D E ন
'খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ত * খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র র্জি紝傢褋0 । র্জি紝傢褋0কন্তু এই
প্রজখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:Gর র্জি紝傢褋0-র্জি紝傢褋0কৎসকর র্জি紝傢褋0ক র্জি紝傢褋0
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ন ? দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ল অনত র্জি紝傢褋0ক
মI ল?খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ধ Jতর্জি紝傢褋0র 'ত। ত 'খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ল
ডাক্তার ক্তার অগ্ র ন গুখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ল কস ই ন 'ত
ন । ম খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ঝার কথা, ততটুকুই বুঝেছিলাম। পরে আরও কয়েকবার দেখেছি। শেষ ম খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ঝার কথা, ততটুকুই বুঝেছিলাম। পরে আরও কয়েকবার দেখেছি। শেষ মখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ন 'য়, আর্জি紝傢褋0ম
.র্জি紝傢褋0
L M?মN
'ত ম, স
ডাক্তার ক্তার অগ্ খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:রর
খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র
র কখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র
অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .
ধ?ত মI লক
করত ম। ডাক্তার ক্তার অগ্ র্জি紝傢褋0র ক্লাস থ্রি-ফোরে যেমন বোঝার কথা,  খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:সর প্রথম
র্জি紝傢褋0 ন লত ম, র্জি紝傢褋0ক র্জি紝傢褋0শO *খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র
'খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: , আখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:গ স ই অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ।
ও দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:লই ডাক্তার ক্তার অগ্ র্জি紝傢褋0রর অখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:নক
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .শ 'খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:য় . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ।

এমনর্জি紝傢褋0ক *র O র প্রশ্নও আসত
অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .থখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক। জ র্জি紝傢褋0ন, আম খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র
এই . র্জি紝傢褋0Nক র্জি紝傢褋0শO ? M য় এস
কথ র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .ক নও মI ল? দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .নই। নম্বর
র্জি紝傢褋0"র্জি紝傢褋0ত্তক আর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .ডাক্তার খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:নশন র্জি紝傢褋0"র্জি紝傢褋0ত্তক
র্জি紝傢褋0শO ? M য় এর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .থখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক " ল আর
ক আশ কর . য়? ত্রখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র কথ
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র্জি紝傢褋0 ল ম। L M? &খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:রর মN ,
আমল র র্জি紝傢褋0
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ন দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .ত ?
ম ?মN খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক অনখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:র ধ, আ*র্জি紝傢褋0ন র্জি紝傢褋0নখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:জ এক র অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . ন ('য়ত আখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:গ
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: ন, ত আ র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . ন)। ত র*র আ*ন র &খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:রর কত খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: র
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ত লন। র্জি紝傢褋0নখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno: শ র্জি紝傢褋0 ন, ডাক্তার ক্তার অগ্ র্জি紝傢褋0রর স
ত্রখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 ..ন অগ্নীশ্বর দেখেছেন শ্বর দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ন
'য়। উত্তম কম খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:রর ন খেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ম এক দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .মখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:U দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .Vশন কর র দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .থখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:ক এ অখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 .uno:নক
দেখেছেন덀ഛ댨ഛX耀 . র্জি紝傢褋0শ জরুর্জি紝傢褋0র।

আগে  উত্তম, পগে  বলিউড  yle>
迒H䬨 উড
বলিউড  yle>
迒H䬨 চৌধুরি ধলিউড  yle>
迒H䬨
চৌধুরি ই কতক আগে  মহামতী গোখলে বলে  মত চৌধুরি খগে  বগে  লিউড  yle>
迒H䬨 গে  লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন, ব " আজ
ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে গে ব, ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ত ত ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে বগে ব আ ম ক । চৌধুরি এক ময় লিউড  yle>
迒H䬨 । লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে ত( চৌধুরি)গে ক
লিউড  yle>
迒H䬨 গে নম , চৌধুরিখ চৌধুরি)গে ক নব জন , ব ব( প গে  ই ব * লিউড  yle>
迒H䬨 চৌধুরি ন অগ্রভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে. লিউড  yle>
迒H䬨মক লিউড  yle>
迒H䬨নগে তন। ত গে কই অন - ক ত চৌধুরি / চৌধুরি0শ।

চৌধুরি ই ব( প গে  প) চৌধুরি0লিউড  yle>
迒H䬨খগে য় চৌধুরি গে  ন
মহামতী গোখলে বলে  ন য়ক। লিউড  yle>
迒H䬨তলিউড  yle>
迒H䬨ন লিউড  yle>
迒H䬨নগে জ হামতী গোখলে বলে য়ত লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2
লিউড  yle>
迒H䬨বরু 0লিউড  yle>
迒H䬨নয় য় খব এক/ ফ
হামতী গোখলে বলে গে ত প গে  নলিউড  yle>
迒H䬨ন। আ মদ্র লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে ম
হামতী গোখলে বলে য়ত ত 6গে ক চৌধুরি ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে গে ব লিউড  yle>
迒H䬨 ন ন ।
ব * লিউড  yle>
迒H䬨
মহামতী গোখলে বলে  ন য়ক হামতী গোখলে বলে গে য়ই চৌধুরি)গে ক
চৌধুরি গে  ন। লিউড  yle>
迒H䬨কন্তু
6
চৌধুরি ন ,
লিউড  yle>
迒H䬨 নগে তন। অন - ক গে তন। ত ই
ত 6 অলিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেন ত ব "
লিউড  yle>
迒H䬨বই কগে য়ক
ব
প লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত হামতী গোখলে বলে গে য়গে  । ত গে ত
অলিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেনয়
কগে  গে  ন
লিউড  yle>
迒H䬨0কপ
অলিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে নত ।

এখ গে ন কগে য়কলিউড  yle>
迒H䬨/ নমন তগে  ধ
ক। প 6গে 
0শক ও গে য়
0শগে ক উত্তম কম গে 
চৌধুরিবশ লিউড  yle>
迒H䬨ক
লিউড  yle>
迒H䬨ব লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত হামতী গোখলে বলে য় একই ন গে ম,
অ)ব অন( ন গে ম মলিউড  yle>
迒H䬨9 প য়।
চৌধুরি মন উত্তম- লিউড  yle>
迒H䬨 ;
অলিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেন ত
‘ ব উপগে  ’ লিউড  yle>
迒H䬨বলিউড  yle>
迒H䬨/ ক) লিউড  yle>
迒H䬨নশ্চয়
মগে ন আগে  । লিউড  yle>
迒H䬨?ক লিউড  yle>
迒H䬨তন ব
প
(১৯৫৮) চৌধুরিবগে  গে 
চৌধুরি0ব নগে 2
ক
প লিউড  yle>
迒H䬨ন। 0গে /
লিউড  yle>
迒H䬨ব প প
চৌধুরি0খন। ত হামতী গোখলে বলে গে  ই বঝগে ত প গে বন।

১৯৫৫
গে 
উত্তম কম গে 
আগে  কলিউড  yle>
迒H䬨/
লিউড  yle>
迒H䬨ব খব জনলিউড  yle>
迒H䬨Gয়
হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨 । লিউড  yle>
迒H䬨বম
লিউড  yle>
迒H䬨ম;
চৌধুরি খ
‘ গে হামতী গোখলে বলে ব লিউড  yle>
迒H䬨বলিউড  yle>
迒H䬨ব চৌধুরি
ম’। ত ব
প লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে তও চৌধুরি ই লিউড  yle>
迒H䬨ব Hতলিউড  yle>
迒H䬨
হামতী গোখলে বলে  । ন য়ক গুরু 0ত্ত।
১৯৫৫ চৌধুরিতই আ ও একলিউড  yle>
迒H䬨/ লিউড  yle>
迒H䬨ব
খব লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে / কগে  লিউড  yle>
迒H䬨 । উত্তম- লিউড  yle>
迒H䬨 ;
অলিউড  yle>
迒H䬨J প K । ব গে 
ব
প
চৌধুরি ই লিউড  yle>
迒H䬨ব এ বলিউড  yle>
迒H䬨 উগে ড। চৌধুরি /
অবশ( উত্তম কম
লিউড  yle>
迒H䬨নগে জই
কগে  লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন। L Hবজয়M ম ।
লিউড  yle>
迒H䬨ব ন ম? চৌধুরি লিউড  yle>
迒H䬨/ লিউড  yle>
迒H䬨 ম ক ত।
১৯৬৭ চৌধুরিত উত্তম- লিউড  yle>
迒H䬨Gয় জ বন
মত( লিউড  yle>
迒H䬨ব ক) মগে ন পড়গে  ?
অন( য়ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে গে ব ফ 6 গে ন হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨
এক
ব( ঙ্ক কমS গে ক। লিউড  yle>
迒H䬨 অলিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে  গে  চৌধুরিজ
খ গে /ন। পগে 
0S লিউড  yle>
迒H䬨জ
দ্মগে বগে শ
লিউড  yle>
迒H䬨ফগে  আগে  ন, চৌধুরি ই ষড় V গে 0
গে য়W কগে  ন। হামতী গোখলে বলে ( ,6 চৌধুরি ই ক লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে ন
লিউড  yle>
迒H䬨নগে য় লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে তও লিউড  yle>
迒H䬨ব হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨 ।

উত্তম কম গে  পলিউড  yle>
迒H䬨 বগে তS লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন
ধগে মSন। এগে Kগে ; লিউড  yle>
迒H䬨ব ন ম ব0
হামতী গোখলে বলে য়লিউড  yle>
迒H䬨ন। জ বনমত(ই খ হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨 ।
ব" য়
প)
লিউড  yle>
迒H䬨ব/ চৌধুরিতমন
গে  লিউড  yle>
迒H䬨ন। লিউড  yle>
迒H䬨/লিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে তও খব এক/ চৌধুরি0খ
য় ন । লিউড  yle>
迒H䬨কন্তু ১৯৬৩ চৌধুরিত Hতলিউড  yle>
迒H䬨
চৌধুরি ই লিউড  yle>
迒H䬨বগে ক লিউড  yle>
迒H䬨নগে য় পগে  লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2 লিউড  yle>
迒H䬨ব
হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨 । লিউড  yle>
迒H䬨ব ন ম
প ত্থ ।
এগে Kগে ; উত্তগে ম জ য় য় লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন
জ কম ।
উত্তম আ ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ন বগে 2( প ধ( গে য়
ড ব চৌধুরি । লিউড  yle>
迒H䬨?ক ধগে  গে  ন। ভ্রান্তি বিলাস। সেক্সপিয়ারের কাহনী নিয়ে বাংলায় তৈরি ছব লিউড  yle>
迒H䬨M
লিউড  yle>
迒H䬨ব । চৌধুরি ক্সলিউড  yle>
迒H䬨পয় গে 
ক হামতী গোখলে বলে ন
লিউড  yle>
迒H䬨নগে য় ব " য় Hতলিউড  yle>
迒H䬨 লিউড  yle>
迒H䬨ব চৌধুরিবশ ড়

চৌধুরিফগে  লিউড  yle>
迒H䬨 । এখনও ম গে ঝ ম গে ঝই
লিউড  yle>
迒H䬨/লিউড  yle>
迒H䬨ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থেগে ত চৌধুরি0খ
য় লিউড  yle>
迒H䬨বলিউড  yle>
迒H䬨/। এই
ক লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে ন লিউড  yle>
迒H䬨নগে য়ই লিউড  yle>
迒H䬨ব কগে  লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন
গু জ । ব ব উত্তম- লিউড  yle>
迒H䬨ব; ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ন ওই লিউড  yle>
迒H䬨ব চৌধুরি0গে খগে  ন। লিউড  yle>
迒H䬨নগে জও
এক লিউড  yle>
迒H䬨ধক
K ৎক গে  চৌধুরি ক)
অকপগে /
^ক
কগে  গে  ন।
লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত Hতলিউড  yle>
迒H䬨
হামতী গোখলে বলে 
আL ।
উত্তগে ম জ য় য় _ ব কম ।
আ ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ন ব0গে  চৌধুরি0গে বন বমS ।

পলিউড  yle>
迒H䬨

ক হৃষ গে কশ মখ লিউড  yle>
迒H䬨জS।

উত্তগে ম ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে. লিউড  yle>
迒H䬨মক য় ধগে মSন, আ
শুগে ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে2 ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে. লিউড  yle>
迒H䬨মক য় অলিউড  yle>
迒H䬨মত ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে বচ্চন।
অলিউড  yle>
迒H䬨মত ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ও ধগে মSন 0জগে নই চৌধুরিবশ
কগে য়কব
এক

লিউড  yle>
迒H䬨বলিউড  yle>
迒H䬨/ চৌধুরি0গে খন। ধগে মSন

K ৎক গে  জ লিউড  yle>
迒H䬨নগে য়লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন,

উত্তম কম গে 

লিউড  yle>
迒H䬨 ;লিউড  yle>
迒H䬨/ চৌধুরি0খ

প

ত 6 ক জ/ অগে নক হামতী গোখলে বলে জ হামতী গোখলে বলে গে য়
য়। লিউড  yle>
迒H䬨 ;লিউড  yle>
迒H䬨/ আ ও স্প হামতী গোখলে বলে গে য়
আ ও একলিউড  yle>
迒H䬨/ হামতী গোখলে বলে  লিউড  yle>
迒H䬨
লিউড  yle>
迒H䬨ব
দ্মগে বশ । চৌধুরিবলিউড  yle>
迒H䬨 গে য়লিউড  yle>
迒H䬨
১৯৭১
গে  ।
ব
প চৌধুরি ই লিউড  yle>
迒H䬨ব
হামতী গোখলে বলে  লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত- পগে ক পগে ক।

ওগে ?। এব" লিউড  yle>
迒H䬨তলিউড  yle>
迒H䬨ন এক) ও
অকপগে / ^ ক
কম

কগে  ন, উত্তম

ওই লিউড  yle>
迒H䬨 ;লিউড  yle>
迒H䬨/গে ক চৌধুরি উচ্চত য়

লিউড  yle>
迒H䬨নগে য় লিউড  yle>
迒H䬨 গে য়লিউড  yle>
迒H䬨 গে  ন, ত 6 পগে K চৌধুরি ই
উচ্চত য় চৌধুরিপd গে ন

ম্ভব হামতী গোখলে বলে য়লিউড  yle>
迒H䬨ন।

গে ত 0শগে ক আগে  ক লিউড  yle>
迒H䬨;গে ক চৌধুরিGগে ম

লিউড  yle>
迒H䬨ব। আলিউড  yle>
迒H䬨ম চৌধুরি ও খ ।

লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2 লিউড  yle>
迒H䬨ব ন ম চৌধুরিবলিউড  yle>
迒H䬨ম

।

এগে Kগে ; উত্তগে ম জ য় য়
অলিউড  yle>
迒H䬨মত ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে।
আ ও 0লিউড  yle>
迒H䬨/ জনলিউড  yle>
迒H䬨Gয় লিউড  yle>
迒H䬨ব। 0লিউড  yle>
迒H䬨/
পলিউড  yle>
迒H䬨

কই ব * লিউড  yle>
迒H䬨 । 0লিউড  yle>
迒H䬨/ই একই

ন ম লিউড  yle>
迒H䬨নগে য় লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨

।

0লিউড  yle>
迒H䬨/গে তই ন য়ক চৌধুরি ই উত্তম কম ।
লিউড  yle>
迒H䬨?ক ধগে  গে  ন, অম নষ ও আন2
আশ্রম। 0লিউড  yle>
迒H䬨/ লিউড  yle>
迒H䬨ব ই পলিউড  yle>
迒H䬨
শলিউড  yle>
迒H䬨9

ক

মM। আগে  ব " য়, পগে 

লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত হামতী গোখলে বলে গে য়লিউড  yle>
迒H䬨

।

এই ব
লিউড  yle>
迒H䬨বগে ত Gত(Kভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে গে বই
চৌধুরি)গে ক চৌধুরি গে  ন উত্তম কম । আ ও
অগে নক
লিউড  yle>
迒H䬨ব আগে  , চৌধুরি খ গে ন
লিউড  yle>
迒H䬨 হামতী গোখলে বলে য়ত চৌধুরিনই। তগে ব চৌধুরি ই
য় / চৌধুরি)গে ক চৌধুরি গে  । এখনও
বলিউড  yle>
迒H䬨 উগে ড চৌধুরিবশ লিউড  yle>
迒H䬨ক
লিউড  yle>
迒H䬨ব Hতলিউড  yle>
迒H䬨
হামতী গোখলে বলে গে g,
গে L গে য় 0শক ব
গে ত 0শগে ক Hতলিউড  yle>
迒H䬨 ব "
লিউড  yle>
迒H䬨ব
ন ন লিউড  yle>
迒H䬨ম চৌধুরি)গে ক চৌধুরি গে  । ত "
চৌধুরিব ঝ ই গে g, বলিউড  yle>
迒H䬨 উগে ড উপ
মহামতী গোখলে বলে  ন য়গে ক Gভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ব কত/ । লিউড  yle>
迒H䬨তলিউড  yle>
迒H䬨ন
লিউড  yle>
迒H䬨নগে জ লিউড  yle>
迒H䬨হামতী গোখলে বলে লিউড  yle>
迒H䬨2গে ত ক ক
লিউড  yle>
迒H䬨ব
কগে  গে  ন, কত/ ফ হামতী গোখলে বলে গে য়গে  ন,
এ/ ই ত 6 একম ; ম ন0ন্ড নয়।
ত
ব ইগে  ও বলিউড  yle>
迒H䬨 উগে ড এক/
Gভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে ব চৌধুরি)গে ক চৌধুরি গে  । খ6জগে ত হামতী গোখলে বলে য়
চৌধুরি0ব ন2, অলিউড  yle>
迒H䬨মত ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল। সে এক সময় ছিল। সাহিত্য থে, ধগে মSনগে 0
লিউড  yle>
迒H䬨 ;গুলিউড  yle>
迒H䬨 মগে ধ(।

শুধই উত্তম? বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন? র

থা ভুলে যাবেন?    ar ভদের কথা ভুলে যাবেন? যাবেন?    arh'private দের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন?

সর কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসe স
বাকিদের কথা ভুল ঙাল কিদের কথা ভুলে যা ন বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন? ই কিদের কথা ভুলে যা ছ কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলষয়দের কথা ভুলে যাবেন?
ভ দের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?স ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক দের কথা ভুলে যাবেন? । ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসই সম্পদের কথা ভুলে যাবেন? "
যাবেন?    arh'privateকিদের কথা ভুলে যা#, % & যাবেন?    arh'privateকিদের কথা ভুলে যা# ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক নওকিদের কথা ভুলে যা ছই
বাকিদের কথা ভুল দের কথা ভুলে যাবেন?( ) য় ন । এবাকিদের কথা ভুল+ ( দের কথা ভুলে যাবেন? বাকিদের কথা ভুলড়
রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    arh'private বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন? র
.
অবাকিদের কথা ভুল . য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট রদের কথা ভুলে যাবেন?( % দের কথা ভুলে যাবেন?র।
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateমন ধর
যাবেন?    arh'private
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন( জী। গড়পড়তা বাঙালি .।
-ড়%ড়( বাকিদের কথা ভুল ঙাল কিদের কথা ভুলে যা ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন( কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি  সম্পদের কথা ভুলে যাবেন? "
(ট %দের কথা ভুলে যাবেন?ড়দের কথা ভুলে যাবেন?ছ, (ট ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকজী। গড়পড়তা বাঙালি দের কথা ভুলে যাবেন?নদের কথা ভুলে যাবেন?ছ,
(
থা ভুলে যাবেন?    ar শুনদের কথা ভুলে যাবেন? ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকবাকিদের কথা ভুল
যাবেন?    arh'private য়।
অথা ভুলে যাবেন?    ar), থা ভুলে যাবেন?    ar য় থা ভুলে যাবেন?    ar য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন( কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি দের কথা ভুলে যাবেন?
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন আদের কথা ভুলে যাবেন?ন, আর - 3.-ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকনহরুসহ
সবাকিদের কথা ভুল ইদের কথা ভুলে যাবেন? অদের কথা ভুলে যাবেন?হ( ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট দের কথা ভুলে যাবেন?র।
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক(মনই এ
উ হরণ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক ওয়
যাবেন?    arh'private য়। উত্তম ম র। বাকিদের কথা ভুল ঙাল কিদের কথা ভুলে যা ( 8দের কথা ভুলে যাবেন?
বাকিদের কথা ভুলড় রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় ( 8র সমস মকিদের কথা ভুলে যায়
) কিদের কথা ভুলে যা9ত্র জী। গড়পড়তা বাঙালি -ৎদের কথা ভুলে যাবেন? অদের কথা ভুলে যাবেন?হ( ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট
দের কথা ভুলে যাবেন?র বাকিদের কথা ভুল উদের কথা ভুলে যাবেন?%<
দের কথা ভুলে যাবেন?র। %র দের কথা ভুলে যাবেন?ন
ম নষদের কথা ভুলে যাবেন? র অদের কথা ভুলে যাবেন?ন দের কথা ভুলে যাবেন? ই বাকিদের কথা ভুল দের কথা ভুলে যাবেন?( শুকিদের কথা ভুলে যান,
উত্তম ম র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকনই, র কিদের কথা ভুলে যাসদের কথা ভুলে যাবেন?নম

ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খবাকিদের কথা ভুল? মদের কথা ভুলে যাবেন?ন হয়, উত্তম ম র
এ ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateন ) কিদের কথা ভুলে যা9ত্র জী। গড়পড়তা বাঙালি -ৎদের কথা ভুলে যাবেন?
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateদের কথা ভুলে যাবেন?(ন। ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateন বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন? র
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক নও ভ> কিদের কথা ভুলে যাম ই কিদের কথা ভুলে যাছ ন ।

উত্তম ম রদের কথা ভুলে যাবেন? এ(ট ও ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট
রকিদের কথা ভুলে যাছ
ন।
কিদের কথা ভুলে যা ন্তু
( 8র
সমস মকিদের কথা ভুলে যায় দের কথা ভুলে যাবেন? র এ বাকিদের কথা ভুল র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খন।
উত্তম
মর
দের কথা ভুলে যাবেন? র % দের কথা ভুলে যাবেন?@
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক%দের কথা ভুলে যাবেন?য়দের কথা ভুলে যাবেন?ছন, ভ
দের কথা ভুলে যাবেন?র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খন। প্রথা ভুলে যাবেন?    arদের কথা ভুলে যাবেন?মই আস যাবেন?    arh'private
ন কিদের কথা ভুলে যায় দের কথা ভুলে যাবেন? র প্রসদের কথা ভুলে যাবেন?B। সকিদের কথা ভুলে যা)ত্র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক(
কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? নই। বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা র
র ? সকিদের কথা ভুলে যাপ্রয়
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল., স কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলত্র. )দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়, ম ধবাকিদের কথা ভুল.
মদের কথা ভুলে যাবেন?খ % ধD য়, অ%ণ" ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসন,

অঞ্জন ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভFকিদের কথা ভুলে যাম , অরু3(. ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল.,
সকিদের কথা ভুলে যামত্র মখ কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি "।
বাকিদের কথা ভুলয়স্ক )কিদের কথা ভুলে যারদের কথা ভুলে যাবেন?ত্র
র কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? ন? ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসe স, % হ কিদের কথা ভুলে যাড় স নD ,
ম
কিদের কথা ভুলে যামত্র, ছ য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল., নন ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল.। সহ
অকিদের কথা ভুলে যাভদের কথা ভুলে যাবেন?ন( বাকিদের কথা ভুল সহ ন য় দের কথা ভুলে যাবেন? র থা ভুলে যাবেন?    ar
ভ বাকিদের কথা ভুলন। ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসFকিদের কথা ভুলে যামত্র )দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়,
শুদের কথা ভুলে যাবেন?ভন )দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়, বাকিদের কথা ভুলসন্ত ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক)Fধকিদের কথা ভুলে যার,
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসeকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ, রকিদের কথা ভুলে যাঞ্জ( মকিদের কথা ভুলে যাJ , কিদের কথা ভুলে যামঠন
)ক্রবাকিদের কথা ভুল(".। দের কথা ভুলে যাবেন?মকিদের কথা ভুলে যাMয় ন কিদের কথা ভুলে যাহদের কথা ভুলে যাবেন?সদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল ভ ন
বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD % ধD য়, জী। গড়পড়তা বাঙালি হর র য়, নN%কিদের কথা ভুলে যা(
)দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়, ( স. )ক্রবাকিদের কথা ভুল(".,
(রুণ ম র, অন% ম র, রকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO ষ। %কিদের কথা ভুলে যার)
র ? .দের কথা ভুলে যাবেন?নন
গুপ, অজী। গড়পড়তা বাঙালি য় র, স(Dকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ র যাবেন?    arh'private,
অরকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলন
মদের কথা ভুলে যাবেন?খ % ধD য়,
(রুণ
মজী। গড়পড়তা বাঙালি ম র, (%ন কিদের কথা ভুলে যাসনহ । - দের কথা ভুলে যাবেন?নর
জী। গড়পড়তা বাঙালি -দের কথা ভুলে যাবেন?(র কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন?
( দের কথা ভুলে যাবেন?ন যাবেন?    arh'private ।
- ন কিদের কথা ভুলে যা খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন %
বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD % ধD য়,
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-Fর.প্রসন, @D ম গুপ, ম
ত্তর । সর কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন?Sন নকিদের কথা ভুলে যা)দের কথা ভুলে যাবেন? (
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO ষ, ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকহমন্ত মখ কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ", সকিদের কথা ভুলে যা
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক)Fধকিদের কথা ভুলে যার, অকিদের কথা ভুলে যাভকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD % ধD য়,

ম
আ
ম ন ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক
ম র,

@গুপ, সধ.ন
@গুপ।
দের কথা ভুলে যাবেন?T ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকহমন্ত মদের কথা ভুলে যাবেন?খ % ধD য়,
, @D ম কিদের কথা ভুলে যামত্র, কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন?@ র
ভদের কথা ভুলে যাবেন?%ন হ জী। গড়পড়তা বাঙালি  কিদের কথা ভুলে যার ।

( হদের কথা ভুলে যাবেন? ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খন,
দের কথা ভুলে যাবেন? র
% দের কথা ভুলে যাবেন?@ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক%দের কথা ভুলে যাবেন?য়কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? ন মহ ন য় । হD ,8
সবাকিদের কথা ভুল ইদের কথা ভুলে যাবেন? % দের কথা ভুলে যাবেন?@ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক%দের কথা ভুলে যাবেন?য়কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? ন বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন? ই
( 8র %দের কথা ভুলে যাবেন?< মহ ন য় হদের কথা ভুলে যাবেন?য় ওঠ
সহজী। গড়পড়তা বাঙালি  হদের কথা ভুলে যাবেন?য়দের কথা ভুলে যাবেন?ছ। এদের কথা ভুলে যাবেন? জী। গড়পড়তা বাঙালি ন এ
<( য় এ ট ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন? ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য়
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateদের কথা ভুলে যাবেন?( % রদের কথা ভুলে যাবেন?(ন। ভ ন এ ই (
ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন,
এ বাকিদের কথা ভুল র ভ বাকিদের কথা ভুলন। জী। গড়পড়তা বাঙালি  স Oর বাকিদের কথা ভুল
ঠ দের কথা ভুলে যাবেন?রর থা ভুলে যাবেন?    ar মদের কথা ভুলে যাবেন?ন রুন। ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসe স এ ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    arh'private ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন।
-ল্প
হদের কথা ভুলে যাবেন? ও
সকিদের কথা ভুলে যা(D
কিদের কথা ভুলে যানশ্চয়
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক দের কথা ভুলে যাবেন?খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন। রকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO দের কথা ভুলে যাবেন?ষর থা ভুলে যাবেন?    ar মদের কথা ভুলে যাবেন?ন
রুন। অথা ভুলে যাবেন?    ar" ৎ, প্রদের কথা ভুলে যাবেন?(Dদের কথা ভুলে যাবেন? ই কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র
কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র জী। গড়পড়তা বাঙালি  য়- য় উজ্জ্ব । উত্তম
ম রদের কথা ভুলে যাবেন? বাকিদের কথা ভুলড় রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় এই
সময়ট দের কথা ভুলে যাবেন? ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট রদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন ন ।

মহা- -কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 ন
ময়ান  8খ নস্কর
উত্তম কম মেডিয়ানরর অডিয়ান   নয়ান  8 জীবনে প্রথম যে সিনেমা বমেডিয়ানন প্রথম যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত ডিয়ান   মেডিয়াননম ফমেডিয়ান র মখ যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত!মেডিয়ানখডিয়ান  " ,
$ র ন ম মেডিয়ান% চয়ান  8 ত্তর। যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত ডিয়ান  ( ডিয়ান  " কমেডিয়ানমডিয়ান   ডিয়ান  ফল্ম। অডিয়ান   মেডিয়ানন$ মেডিয়ান!র মমেডিয়ান*
ডিয়ান  "মেডিয়ান ন $
চক্রব$, , ন বমেডিয়ান- . * য়ান  8, নব/ . হা- ! মেডিয়ানরর মমেডিয়ান$
ক ইমেডিয়ান( কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 নর । ডিয়ান  $ কথ ব মেডিয়ান$ ডিয়ান  ক, ওই "ডিয়ান  বর ন য়ান  8ক ডিয়ান  "মেডিয়ান ন
$ ব ব, উত্তম কম র নন। ডিয়ান  কন্তু অডিয়ান   নয়ান  8 জীবনে প্রথম যে সিনেমা বমেডিয়াননর শুরুমেডিয়ান$ই কমেডিয়ানমডিয়ান   র
যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত ব জীবনে প্রথম যে সিনেমা উত্তম কম মেডিয়ানরর মমেডিয়ানন যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত. 5$ হা-মেডিয়ানয়ান  8ডিয়ান  " , $
. "ডিয়ান  %মেডিয়ানয়ান  8মেডিয়ান" $ র
যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত6ষ "ডিয়ান  ব . ,ন।

মহা- ন য়ান  8মেডিয়ানকর জীবনে প্রথম যে সিনেমা বমেডিয়াননর যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত6ষ "ডিয়ান  ব
ওমেডিয়ান9 ব* -র ও কমেডিয়ানমডিয়ান   ডিয়ান  ফল্ম।
মেডিয়ান% চয়ান  8 ত্তমেডিয়ানর $
চক্রব$, র
ক মেডিয়ান" যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তহা-মেডিয়ানর ডিয়ান  9মেডিয়ানয়ান  8ডিয়ান  "মেডিয়ান ন উত্তম।
ডিয়ান  কন্তু যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত6ষ "ডিয়ান  বমেডিয়ান$ মেডিয়ানন ষ !ত্তর
মমেডিয়ান$ অ * রণ কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 নমেডিয়ানক
ম $ কমেডিয়ানর ডিয়ান  !মেডিয়ানয়ান  8ডিয়ান  "মেডিয়ান ন ডিয়ান  $ডিয়ান  ন। ওই
ডিয়ান   মেডিয়াননম য়ান  8 উত্তমেডিয়ানমর কমেডিয়ানমডিয়ান  
মেডিয়ানন ষ
!ত্তর যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তচমেডিয়ানয়ান  8ও
মেডিয়ান
হা-মেডিয়ানয়ান  8ডিয়ান  " ।
ডিয়ান  বমেডিয়ান6ষজ্ঞর
বমেডিয়ান ন,
< মেডিয়ানজীবনে প্রথম যে সিনেমাডিয়ান   ,
কমেডিয়ানমডিয়ান   , অ ক6ন- এ মেডিয়ানবর মমেডিয়ান*
কমেডিয়ানমডিয়ান  
হাবমেডিয়ানথমেডিয়ানক কডিয়ান  >ন।
একজীবনে প্রথম যে সিনেমান কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 ন
ব ময়ান  8ই
অ * রণ
অডিয়ান   মেডিয়ানন$ ।
আর
আম মেডিয়ান!র
মহা- ন য়ান  8ক
ডিয়ান  "মেডিয়ান ন
একজীবনে প্রথম যে সিনেমান অ * রণ কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 ন।
$ র প্রম ণ . ওয়ান  8 য়ান  8 এক ডিয়ান  *ক
ডিয়ান   মেডিয়াননম য়ান  8।
যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত ( ডিয়ান  " ব @ ডিয়ান   মেডিয়াননম র স্বণ, 9।
ব@
কমেডিয়ানমডিয়ান   রও।
ন, জীবনে প্রথম যে সিনেমাহা-র,
$ , মেডিয়ানন ষ, নব/ ., নB.ডিয়ান  $,
রডিয়ান  ব, ডিয়ান  চন্ময়ান  8- ক মেডিয়ানক যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত"মেডিয়ান% ক র

কথ ব মেডিয়ানবন? ডিয়ান  কন্তু এমেডিয়ান!র মমেডিয়ান* ও
ম ন উজ্জ্ব উত্তম। বন *ডিয়ান  ন
যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তমমেডিয়ানয়ান  8র কথ । রডিয়ান  ব যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তF ষ, ডিয়ান  চন্ময়ান  8,
জীবনে প্রথম যে সিনেমাহা-র আমেডিয়ান"ন ডিয়ান   মেডিয়াননম মেডিয়ান$। অন
যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তক নও ন য়ান  8ক হা-মেডিয়ান এমেডিয়ান!র মেডিয়ানG
এক .!, য়ান  8 কমেডিয়ানমডিয়ান   র যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তচH ই
করমেডিয়ান$ন
ন।
যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তর ম ডিয়ান  Iক
ন য়ান  8মেডিয়ানক ডিয়ান  চ$ অডিয়ান   নয়ান  8 করমেডিয়ান$ন।
ডিয়ান  কন্তু উত্তম কমেডিয়ানমডিয়ান   ই করমেডিয়ান ন।
এব@, জীবনে প্রথম যে সিনেমা স্ট ফ ডিয়ান  (মেডিয়ানয়ান  8 ডিয়ান  !মেডিয়ান ন।
একই ডিয়ান   মেডিয়াননম য়ান  8
ডিয়ান  বK র
মেডিয়ানG
! ম্পমেডিয়ান$ র খন ডিয়ান  (, . থ,র যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তMহা-6
! ! , আব র কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 ন! ডিয়ান  জীবনে প্রথম যে সিনেমাও
গুরু,
ডিয়ান  জীবনে প্রথম যে সিনেমাও।

বন ভ্রান্ত ডিয়ান  নডিয়ান  ব মেডিয়ান র কথ । উত্তমেডিয়ানমর
কডিয়ান  মক যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত ন্স ন থ কমেডিয়ান
ম6 ই

ব

ডিয়ান  ন6 হা-মেডিয়ানয়ান  8 যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত $।

ব যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তর ।

নর ক মেডিয়ান" যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তকউ
বন "দ্মমেডিয়ানব6 র কথ ,

নরও

ব যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তর ।

ডিয়ান  ন6 হা-মেডিয়ানয়ান  8 যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত $
বন ব্রজীবনে প্রথম যে সিনেমাব র কথ ,

বন অব ক .B ডিয়ান  থব র কথ ।
ন য়ান  8ক ন হা-মেডিয়ানয়ান  8 শু* কমেডিয়ানমডিয়ান   করমেডিয়ান ও উত্তম মহা- ন যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তথমেডিয়ানক যে সিনেমা সাফল্যের মুখ দেখেছিল, ত মেডিয়ান$ন। হা-মেডিয়ান$
. রমেডিয়ান$ন মহা- -কমেডিয়ানমডিয়ান   য়ান  8 ন।

মহা  খলনায়ক   য়ক
ত স্ত ঘোষালr ষালr0 ল
উত্তম কম র র জীবনের সেরা অভিনয়  বনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  র ঘোষালr র অত নায়ক  য় কনের সেরা অভিনয় করেছিলরত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক   ঘোষালrক নায়ক   ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম য়? নায়ক   ,
প্তপ" র মনের সেরা অভিনয় করেছিল ঘোষালrর ম ত#ক ব অ$ শ্বনের সেরা অভিনয় করেছিলরর মনের সেরা অভিনয় করেছিল আ"'(ব " ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম নায়ক  য় ,
উত্তম অত নায়ক   ঘোষালr র ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম র নায়ক   ম ব ব) ঘোষালrখল । আর ঘোষালr ই ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম য়
উত্তম তহা নের সেরা অভিনয় করেছিলর ত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক   নায়ক   , ত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক   ত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  ।
ঘোষালrমনের সেরা অভিনয় করেছিলরত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক  । এ টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা ই ব স্তনের সেরা অভিনয় করেছিলব ত8
হা নের সেরা অভিনয় করেছিলয়ত ল ঘোষালr ই অত নায়ক  য়।

যত" এই মন্তনের সেরা অভিনয় করেছিলব/র নের সেরা অভিনয় করেছিল0 একম নায়ক  
ঘোষালrহা  নায়ক  , হা নের সেরা অভিনয় করেছিলল মনায়ক   ত"নের সেরা অভিনয় করেছিলয় ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা
একব র ঘোষালr"খনায়ক  । শুনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ত নায়ক   ল"প(নায়ক  
নায়ক   টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকানের সেরা অভিনয় করেছিলক নায়ক   লকর নের সেরা অভিনয় করেছিলহা নের সেরা অভিনয় করেছিলবর 3 তমক য়
অনের সেরা অভিনয় করেছিল4()নের সেরা অভিনয় করেছিল'খর মস্ত ত5র অত নায়ক  য়
ঘোষালr"নের সেরা অভিনয় করেছিলখ তব"/ গর জীবনের সেরা অভিনয় নের সেরা অভিনয় করেছিল
নের সেরা অভিনয় করেছিল7

ব ব) ঘোষালrখল নের সেরা অভিনয় করেছিল উত্তনের সেরা অভিনয় করেছিলমর অত নায়ক  য়
ঘোষালr"নের সেরা অভিনয় করেছিলখও ঘোষালr মনায়ক  ই : ণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত য় গ তর তর
কনের সেরা অভিনয় করেছিলর ওনের সেরা অভিনয় করেছিল<। ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম র "তটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা পনের সেরা অভিনয় করেছিলব(
উত্তম "ই 4রনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  র ত নের সেরা অভিনয় করেছিললতনায়ক  
ঘোষালr"তখনের সেরা অভিনয় করেছিলয়নের সেরা অভিনয় করেছিল নায়ক  । প্রথম পনের সেরা অভিনয় করেছিলব( তনায়ক  নের সেরা অভিনয় করেছিলজীবনের সেরা অভিনয় র
? , ব @ নের সেরা অভিনয় করেছিল"র ঘোষালr নের সেরা অভিনয় করেছিল7 ঘোষালrব'/ তনায়ক  নের সেরা অভিনয় করেছিলয়
ঘোষালrমনের সেরা অভিনয় করেছিল থ নের সেরা অভিনয় করেছিলকনায়ক  । ব জীবনের সেরা অভিনয়  র ঘোষালrথনের সেরা অভিনয় করেছিলক আনায়ক  
ম
এক
এক ই
খ নায়ক  ।
ঘোষালr নের সেরা অভিনয় করেছিললনের সেরা অভিনয় করেছিলমনের সেরা অভিনয় করেছিলয়নের সেরা অভিনয় করেছিল"রও
গ ঘোষালr"নায়ক   নায়ক   ।
আব র
তA য়
পনের সেরা অভিনয় করেছিলব(
ত তনায়ক  
দ্রনের সেরা অভিনয় করেছিলল নের সেরা অভিনয় করেছিলকর মনের সেরা অভিনয় করেছিলখ ' পনের সেরা অভিনয় করেছিলর থ ক
'য় নায়ক  । ব ইনের সেরা অভিনয় করেছিলর ম জীবনের সেরা অভিনয় নের সেরা অভিনয় করেছিল ব

র জীবনের সেরা অভিনয় নায়ক   ত তব"। ত নের সেরা অভিনয় করেছিলর নায়ক   র প 8 রক র । উৎপল "নের সেরা অভিনয় করেছিলত্তর কথ ম থ য়
ঘোষালrরনের সেরা অভিনয় করেছিলখই বলত , ব Dল ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম য় এটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা ই ব(নের সেরা অভিনয় করেছিলEষ্ঠ ত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক   8তরত।

আ নের সেরা অভিনয় করেছিলল, মহা  নায়ক   য়ক হা নের সেরা অভিনয় করেছিল ঘোষালrগনের সেরা অভিনয় করেছিলল শু4 ঘোষালrর ম ত#ক নায়ক   য়ক হা নের সেরা অভিনয় করেছিলল হা য় নায়ক   ,
অলর উন্ডার হতে হয়। আর উত্তম ছিলেন তাই। তাই নায়কের পাশাপাশি খলনায়ক র হা নের সেরা অভিনয় করেছিল হা য়। আর উত্তম ত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক   ই। ই নায়ক   য়নের সেরা অভিনয় করেছিলকর প ' প ত'
খলনায়ক   য়নের সেরা অভিনয় করেছিলকর 3 তমক নের সেরা অভিনয় করেছিল ও ত তনায়ক   স্মরণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত য় হা নের সেরা অভিনয় করেছিলয় আনের সেরা অভিনয় করেছিল নায়ক  । আনের সেরা অভিনয় করেছিলল আম র আনের সেরা অভিনয় করেছিলল
এবD J/
র জীবনের সেরা অভিনয়  র একটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা পয( য় পয(ন্ত উত্তনের সেরা অভিনয় করেছিলমর 8তরত তকন্তু তক টা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা
ঘোষালrনায়ক  নের সেরা অভিনয় করেছিলগতটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা ই ত ল। ? ত নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  ম নের সেরা অভিনয় করেছিল ত<ক ত নের সেরা অভিনয় করেছিললনায়ক   নায়ক   হা নের সেরা অভিনয় করেছিললও ঘোষালr'ষালr0 পয(ন্ত ত তনায়ক  
তকন্তু একজীবনের সেরা অভিনয় নায়ক   খতনায়ক  ।

ত<ক ঘোষালrযমনায়ক   ল ল প থনের সেরা অভিনয় করেছিলর ত তনায়ক   একজীবনের সেরা অভিনয় নায়ক   < ন্ডার হতে হয়। আর উত্তম ছিলেন তাই। তাই নায়কের পাশাপাশি খলনায়ক ম থ র খতনায়ক  । প3 তণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত(ম র নের সেরা অভিনয় করেছিল
5নের সেরা অভিনয় করেছিল পর ত তLনের সেরা অভিনয় করেছিল ? র প্র ক্তনায়ক   ঘোষালrপ্রতমকনের সেরা অভিনয় করেছিলক তনায়ক  নের সেরা অভিনয় করেছিলয় ঘোষালrব7 নের সেরা অভিনয় করেছিল তগনের সেরা অভিনয় করেছিলয় খনের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক  র ক
কনের সেরা অভিনয় করেছিলষালr0নায়ক  । একতটা একবার দেখুন। শুনেছি নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবের ভূমিকা অDনের সেরা অভিনয় করেছিল'
র ? এবD ? র ঘোষালrপ্রতমক আN "গ( ঘোষালrথনের সেরা অভিনয় করেছিলক
জীবনের সেরা অভিনয় মহা ল ঘোষালr"খনের সেরা অভিনয় করেছিল নায়ক  , আর ঘোষালrপ নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক   ও ঘোষালrপনের সেরা অভিনয় করেছিল আনের সেরা অভিনয় করেছিল নায়ক   খতনায়ক   উত্তম। ও5,
অ 4 রণায় গা রি রি করে ওঠে। সিনেমার দুটি পর্বে উত্ত। ঘোষালrক বলনের সেরা অভিনয় করেছিলব ইতনায়ক   ঘোষালr ই হা  র নের সেরা অভিনয় করেছিলনায়ক   নের সেরা অভিনয় করেছিলরর নায়ক   য়ক!

মহাল লয়া! না ! না করলেই প করলেই পারতেন  汤লই পারতেন  汤lH রলেই পারতেন  汤 না করলেই প
দ লেই পারতেন  汤 ন দে0㯠ಥ
আদম উত্তম কম লেই পারতেন  汤রর একজনা করলেই প
অনা করলেই পর গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ । উত্তলেই পারতেন  汤মর একলেই পারতেন  汤 র উপারতেন  汤lHর
ছদ দে0㯠ಥ লেই পারতেন  汤"দছ। অনা করলেই প র দে0㯠ಥ#মনা করলেই প ল ইনা করলেই প
দ লেই পারতেন  汤য়া! না দ$দক$ দে0㯠ಥকলেই পারতেন  汤$
%র ছদ
দে0㯠ಥ দ"দছলেই পারতেন  汤লনা করলেই প,
আম র
দে0㯠ಥ মনা করলেই প
দে0㯠ಥ'() গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ হালয়া! নাদনা করলেই প। ক রণ, আম র
জন্ম %র ম, র পারতেন  汤lHর। ই আম র
উত্তম কম রলেই পারতেন  汤ক দে0㯠ಥ-না করলেই প ম. ল দ$দ)র
হাল ধলেই পারতেন  汤রই।
দে0㯠ಥছ $ দে0㯠ಥ0লেই পারতেন  汤কই
দনা করলেই প র দ$দ)লেই পারতেন  汤
উত্তম কম লেই পারতেন  汤রর দ'লেই পারতেন  汤না করলেই পম । না করলেই প দে0㯠ಥজলেই পারতেন  汤না করলেই প,
না করলেই প লেই পারতেন  汤1ই ) ললেই পারতেন  汤 লেই পারতেন  汤' দে0㯠ಥ2লেই পারতেন  汤লদছল ম
ওই ম না করলেই পষ$ লেই পারতেন  汤ক।
দকর দে0㯠ಥক
দে0㯠ಥকমনা করলেই প, দে0㯠ಥক পারতেন  汤lHদর- লক, দে0㯠ಥক না করলেই প দয়া! নাক
দে0㯠ಥক গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ না করলেই প গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ ইলেই পারতেন  汤ছনা করলেই প, দে0㯠ಥ'গুলেই পারতেন  汤ল
দনা করলেই পলেই পারতেন  汤য়া! না )
মও না করলেই প । মলেই পারতেন  汤না করলেই প হাল
উত্তম কম রই দে0㯠ಥ ধ হালয়া! না দ'লেই পারতেন  汤না করলেই পম র
ক দহালনা করলেই প দললেই পারতেন  汤"লেই পারতেন  汤ছনা করলেই প। দ দনা করলেই প দনা করলেই পলেই পারতেন  汤জই
গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ না করলেই প গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ ইলেই পারতেন  汤ছনা করলেই প।

পারতেন  汤lHলেই পারতেন  汤র এক$ এক$ কলেই পারতেন  汤র জ না করলেই পলেই পারতেন  汤
শুরু করল ম ম না করলেই পষ$ লেই পারতেন  汤ক। লেই পারতেন  汤8লেই পারতেন  汤
দগী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখলেই পারতেন  汤য়া! না ক ) লেই পারতেন  汤 স্বপ্ন)ঙ্গ হাললেই পারতেন  汤য়া! নাদছল,
শুলেই পারতেন  汤না করলেই পদছ। শুরুর দ লেই পারতেন  汤ক ক ) লেই পারতেন  汤
ল< ই করলেই পারতেন  汤
হাললেই পারতেন  汤য়া! নাদছল,
ও
শুলেই পারতেন  汤না করলেই পদছ। দে0㯠ಥ ঙ্গল $ ইম'লেই পারতেন  汤ক ধনা করলেই প ,
দে0㯠ಥর জ উত্তম কম রলেই পারতেন  汤ক না করলেই প না করলেই প ) লেই পারতেন  汤
শ্র> জ না করলেই প লেই পারতেন  汤না করলেই প র জনা করলেই প । আদম একদ$
দ লেই পারতেন  汤 ষ দ লেই পারতেন  汤কর ক0 লেই পারতেন  汤ল ধর , #
এ"লেই পারতেন  汤না করলেই প দে0㯠ಥ') লেই পারতেন  汤 আলেই পারতেন  汤ল দ- হালয়া! নাদনা করলেই প।
' লেই পারতেন  汤 র
লেই পারতেন  汤ক উত্তম কম রলেই পারতেন  汤ক
দ লেই পারতেন  汤য়া! না এক র মহাল লয়া! না দে0㯠ಥরকর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনে@
কর লেই পারতেন  汤না করলেই প হাললেই পারতেন  汤য়া! নাদছল। মহাল লয়া! না ললেই পারতেন  汤 ই
আমর দ-রক ল শুলেই পারতেন  汤না করলেই প এলেই পারতেন  汤'দছ
লেই পারতেন  汤রন্দ্রক,ষ্ণ )দ্রর দে0㯠ಥ'ই উ ত্ত
কণ্ঠ। ১৯৩৫ দে0㯠ಥ0লেই পারতেন  汤ক # র # I শুরু,
এ"না করলেই পও 'ম না করলেই প জনা করলেই পদJয়া! না। এক রই
দ ক্রম হাললেই পারতেন  汤য়া! নাদছল, দে0㯠ಥ'$ ১৯৭৬
' লেই পারতেন  汤ল। আক
ণর ক @র

দে0㯠ಥ-লেই পারতেন  汤য়া! নাদছলেই পারতেন  汤লনা করলেই প মহাল লয়া! না লেই পারতেন  汤ক আরও
জনা করলেই পদJয়া! না
করলেই পারতেন  汤
ললেই পারতেন  汤 ।
মহাল না করলেই প য়া! নালেই পারতেন  汤কর জনা করলেই পদJয়া! না
"না করলেই প
আক -8 ।
%লেই পারতেন  汤ক দ লেই পারতেন  汤য়া! না #দ
দে0㯠ಥরকর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনে@ কর লেই পারতেন  汤না করলেই প # য়া! না!
Jস্তা এল উত্তম কম লেই পারতেন  汤রর ক লেই পারতেন  汤ছ।
এমদনা করলেই পলেই পারতেন  汤
না করলেই প না করলেই প - লেই পারতেন  汤লঞ্জ দনা করলেই পলেই পারতেন  汤
' 'ময়া! নাই ) ল 'লেই পারতেন  汤 না করলেই প। দকন
এইলেই পারতেন  汤Qলেই পারতেন  汤I দকছ$ দRধ দছল
মহাল না করলেই প য়া! নালেই পারতেন  汤কর।
S দলর
অনা করলেই প
কণ্ঠস্বর শুলেই পারতেন  汤না করলেই প অ) স্থ। দে0㯠ಥ'ই কণ্ঠই
S দলর ক লেই পারতেন  汤না করলেই প
জলেই পারতেন  汤ছ। হালU ৎ
না করলেই প না করলেই প এই দে0㯠ಥ-W লেই পারতেন  汤ক ম না করলেই পষ আলেই পারতেন  汤 (
গ্রহালণ করলেই পারতেন  汤 দে0㯠ಥ ? )র' দ লেই পারতেন  汤লনা করলেই প
দে0㯠ಥহালমন্ত মলেই পারতেন  汤" পারতেন  汤lH ধ য়া! না। দ দনা করলেই পই দছলেই পারতেন  汤লনা করলেই প
'ঙ্গ পারতেন  汤lHদর- লক।
দUক হালল,
দে0㯠ಥহালমন্ত 'র
করলেই পারতেন  汤 না করলেই প। দে0㯠ಥ
হালল।
ম ] রম ই

ণ কম র দল"লেই পারতেন  汤 না করলেই প।
দে0㯠ಥ লেই পারতেন  汤 না করলেই প। উত্তম পারতেন  汤lH U
কলেই পারতেন  汤য়া! নাকদ না করলেই প মহাল<
দ<লেই পারতেন  汤
'[স, লেই পারতেন  汤 র
দে0㯠ಥরলেই পারতেন  汤" '[স,

উচ্ রণ শু> করলেই পারতেন  汤লনা করলেই প। মহাল লয়া! না র
দ না করলেই প
দে0㯠ಥরকদর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনে@[ও
হালল
।
মদহালষ 'রমদ @না করলেই প র
লেই পারতেন  汤ল না করলেই প ম র "
হালল লেই পারতেন  汤গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ@ গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ@দ হাল দরনা করলেই প । দকন দে0㯠ಥ#
দে0㯠ಥক না করলেই পও ক রলেই পারতেন  汤ণই দে0㯠ಥহাল ক, দে0㯠ಥ'ই
মহাল লয়া! না লেই পারতেন  汤ক
S দল
দে0㯠ಥম লেই পারতেন  汤$ই
) ল) লেই পারতেন  汤 গ্রহালণ কলেই পারতেন  汤রদনা করলেই প। - দরদ লেই পারতেন  汤ক
'ম লেই পারতেন  汤ল -না করলেই প র 1< উলেই পারতেন  汤Uদছল। "না করলেই প
দে0㯠ಥ' ল দমদর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনেয়া! না দছল না করলেই প । দকন
- লেই পারতেন  汤য়া! নার দে0㯠ಥUক, পারতেন  汤lH < র দে0㯠ಥ'লনা করলেই প, পারতেন  汤lHকর
_ $ এগুলেই পারতেন  汤ল ই দছল দে0㯠ಥ' ল
দমদর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনেয়া! না । দ্রু ছদ<লেই পারতেন  汤য়া! না দে0㯠ಥগী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখল, উত্তম
কম র এলেই পারতেন  汤ক লেই পারতেন  汤রই করলেই পারতেন  汤 পারতেন  汤lH লেই পারতেন  汤রদনা করলেই প,
1দললেই পারতেন  汤য়া! নালেই পারতেন  汤ছ। উত্তম দ লেই পারতেন  汤র ধ র ললেই পারতেন  汤
ল গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখলেই পারতেন  汤লনা করলেই প, ‘# র ক জ
লেই পারতেন  汤কই
ম না করলেই প য়া! না। # লেই পারতেন  汤ক
লেই পারতেন  汤ক দ লেই পারতেন  汤য়া! না ক
মহাল লয়া! না হালয়া! না?’ ধ দম@ক দে0㯠ಥল লেই পারতেন  汤কলেই পারতেন  汤 র
দে0㯠ಥকউ দে0㯠ಥকউ দে0㯠ಥQলেই পারতেন  汤পারতেন  汤lH দে0㯠ಥগী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখলেই পারতেন  汤লনা করলেই প, %র
আক
ণ র 'ম লেই পারতেন  汤ল -না করলেই প করলেই পারতেন  汤
ল গী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখলেই পারতেন  汤লনা করলেই প।
ধ
হাললেই পারতেন  汤য়া! না
আক
ণ লেই পারতেন  汤ক Qম - ইলেই পারতেন  汤 হালল।
এমনা করলেই পদক উত্তম কম রও Qম
- ইলেই পারতেন  汤লনা করলেই প। জ দনা করলেই পলেই পারতেন  汤য়া! না দ লেই পারতেন  汤লনা করলেই প, এ$
কর %র উদ- হালয়া! নাদনা করলেই প।

আগী। উত্তমের একশোর উপর ছবি দেখ ম দ লেই পারতেন  汤না করলেই প আর দ দনা করলেই প মহাল লয়া! না
দে0㯠ಥরকর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনে@ করলেই পারতেন  汤 না করলেই প না করলেই প ।

আ'লেই পারতেন  汤ল,
লেই পারতেন  汤রন্দ্রক,ষ্ণর

S দলর
ক না করলেই প
-ণ্ডীপাঠ শুনতেই অভ্যস্থ ছিল। তাই নতুন পারতেন  汤lH U শুনা করলেই পলেই পারতেন  汤 ই
অ) স্থ দছল।
ই না করলেই প না করলেই প এই
মহাল লয়া! না লেই পারতেন  汤ক
র গ্রহালণ করলেই পারতেন  汤
পারতেন  汤lH লেই পারতেন  汤রদনা করলেই প।

আর ক"না করলেই পই দ দনা করলেই প মহাল লয়া! না দে0㯠ಥরকর্ড করানো হয়েছিল। মহালয়া বলতেই আমরা চিরকাল শুনে@
কলেই পারতেন  汤রনা করলেই পদনা করলেই প। পারতেন  汤lHলেই পারতেন  汤রর ছর, অ0@ ৎ
১৯৭৭ দে0㯠ಥ0লেই পারতেন  汤ক আ র দে0㯠ಥ'ই
লেই পারতেন  汤রন্দ্রক,ষ্ণ )দ্রর কণ্ঠস্বরই শুলেই পারতেন  汤না করলেই প
আ'লেই পারতেন  汤ছ S দল। উত্তম কম লেই পারতেন  汤রর
জ লেই পারতেন  汤না করলেই প দনা করলেই পc'লেই পারতেন  汤নলেই পারতেন  汤হাল এ$ এক$
0@ দে0㯠ಥ-W । অলেই পারতেন  汤না করলেই পলেই পারতেন  汤কই লেই পারতেন  汤ললেই পারতেন  汤ছনা করলেই প,
এ$
$ " র পারতেন  汤lHও হালয়া! নাদনা করলেই প।

# %র উত্তম কম লেই পারতেন  汤রর কলেই পারতেন  汤ণ্ঠ
দে0㯠ಥ'ই মহাল লয়া! না শুনা করলেই পলেই পারতেন  汤 - না করলেই প, %লেই পারতেন  汤 র
জনা করলেই প ইউ দ$উ দলঙ্ক দে0㯠ಥ ওয়া! না হালল।
- ইলেই পারতেন  汤ল
শুনা করলেই পলেই পারতেন  汤
পারতেন  汤lH লেই পারতেন  汤রনা করলেই প।
https://www.youtube.com/
watch?v=-YqGHZBvjBI

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

শারদ সংকলন  H7 চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcomলগে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গের।

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গেন র

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

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

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

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন।

ভ্রমণ

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠক ন =

bengaltimes.in@gmail.com

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন

বে ঙ্গল টাইমস 
   ইমগেসর পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠকগেদর !ন
স$ খা থাকছে। তবে, পাঠ র। এ র বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক প্রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ
দ$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   কগের ই ম

ম গেস

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশশারদ সংকলন  H

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে । বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom3 থাকছে। তবে, পাঠকদের জ কগে ম গেসর ১ ও
১৬

ই দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ

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

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

স

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশরগেখা থাকছে। তবে, পাঠ

প্রক শারদ সংকলন  H কর র।

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

স ক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন। llERVICES/À ন্ত বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom3 করুন ৫০০

প্রথাকছে। তবে, পাঠকদের জম নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদগেক হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা

শারদ সংকলন  Hগে7র মগে8 বেশারদ সংকলন  Hষ করগে ।

হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে ।

দ$ -একনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশদন বেদনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর

! ন$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশর বেথাকছে। তবে, পাঠকদের জগেক ইগে" আগেছ ম গেস চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom রনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশটাইমস 
   ই ম

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ!ন প্রক শারদ সংকলন  H কর র।

র !ন2নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ , স নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা , বেখা থাকছে। তবে, পাঠল , নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসগেনম , ভ্রমণ, OPনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom রণ, 8 র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাক বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ সহাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা
ন ন আকষণ2 নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ Q

থাকছে। তবে, পাঠকদের জ কগে ।

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠকর ও চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom ইগেল বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গেরন। অভ্র

কগের পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গেল স$ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশ 8 হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহা । T Uর এক ন্তই
ন,

Uর বের ম ন হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহারগেVও নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশলখা থাকছে। তবে, পাঠগে

ল ও গেR কগেS !

ল কগেS ! করগে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গেরন। দ

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গেরন

কগের নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশপাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপনিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশRএV পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গে ন

ন । দ2র্ঘ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল ট বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ ন , বেচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom3 করুন ৫০০ শারদ সংকলন  Hগে7র মগে8 বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ ঠ গে ।
বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ ছ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ -ন ছ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ র বে:গে; সS দকমণ্ডল2র নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশসদ্ধ ন্তই চাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcomX ড়ান্ত। কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচিত লেখা এক-দু মাস দেরীতেও ছাপ ন্ত। নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশকছ$
বে:গে; নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশন নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশচাইলে আপনারাও লেখা পাঠাতে পারেন। । ÐGcom

বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ এক-দ$ ম স বেদর2গে ও ছ পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশিত হবে মহাগে

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশঠগে বেV গেন

নিয়ে হাজির হচ্ছে বেঙ্গল টাইমস। প্রকাশZর করগে ন ন ।

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

পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। চাইলে আপ গের। বেলখা থাকছে। তবে, পাঠ

bengaltimes.in@gmail.com

আর কলক তায় ফিরতে য় ফিরতেই চাননি! রতেই চাননি! 偊তায় ফিরতেই চাননি! 偊P নফিরতেই চাননি!ন!
র হুল ফিরতেই চাননি! শ্বাস0 স
ফিরতেই চাননি!লউড অফিরতেই চাননি! যান মোটেই  ন মোটেই ভাল হয়নি তেই চাননি! 偊 ই
ল
হয়ফিরতেই চাননি!ন হ ন য়তেই চাননি! 偊কর। মোটেই ভাল হয়নিকন হয়ফিরতেই চাননি!ন,
তায় ফিরতে ফিরতেই চাননি!নতেই চাননি! 偊য় ন ন
! চাননি! 偊P ল" আতেই চাননি! 偊#।
মোটেই ভাল হয়নিকউ তেই চাননি! 偊লন, র জক প"র
মোটেই ভাল হয়নিকউ
মোটেই ভাল হয়নিকউ চাননি! 偊P নফিরতেই চাননি!ন উত্তর তেই চাননি! 偊'তেই চাননি! 偊তায় ফিরতে স ল
মোটেই ভাল হয়নিহ ন।
তায় ফিরতে ই
ন ন রক
অসহতেই চাননি! 偊যান মোটেই  ফিরতেই চাননি!(তায় ফিরতে কতেই চাননি! 偊রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন।
আ র মোটেই ভাল হয়নিকউ মোটেই ভাল হয়নিকউ তেই চাননি! 偊লন, " ল
মোটেই ভাল হয়নিল তেই চাননি! 偊কতেই চাননি! 偊)র !প্পতেই চাননি! 偊র পতেই চাননি! 偊+ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন
" ল পতেই চাননি! 偊,
হ ন য়ক। তায় ফিরতে র ই
চাননি! 偊P ফিরতেই চাননি!লতায় ফিরতে কতেই চাননি! 偊রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন। তায় ফিরতে # + ,
অফিরতেই চাননি! নয় করতেই চাননি! 偊লও ফিরতেই চাননি!নতেই চাননি! 偊জর
ক
. ল উফিরতেই চাননি!চাননি! 偊Pতায় ফিরতে হয়ফিরতেই চাননি!ন।
ফিরতেই চাননি!লউড
সম্পতেই চাননি! 偊ক0 মোটেই ভাল হয়নিক নও 1 রন ই মোটেই ভাল হয়নিনই,
#ফিরতেই চাননি! র প্রচাননি! 偊P র মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊ক ফিরতেই চাননি!ডফিরতেই চাননি!3ফিরতেই চাননি! উশন,
স ই অজ ন মোটেই ভাল হয়নিল তেই চাননি! 偊কতেই চাননি! 偊)র উপর
ফিরতেই চাননি!ন 0র করতেই চাননি! 偊তায় ফিরতে হতেই চাননি! 偊 । এই অ 6 য়
এতায় ফিরতে ক জতেই চাননি! 偊লর তেই চাননি! 偊তায় ফিরতে . ল ফিরতেই চাননি!7ক
হয়ফিরতেই চাননি!ন।

ফিরতেই চাননি!কন্তু স তেই চাননি! 偊তায় ফিরতের )শতেই চাননি! 偊কর ঝামাঝি এসে সেই বম্বেতে ফিরতেই চাননি!ঝামাঝি এসে সেই বম্বেতে
এতেই চাননি! 偊স মোটেই ভাল হয়নিসই তেই চাননি! 偊'তেই চাননি! 偊তায় ফিরতেই ফিরতেই চাননি!)তেই চাননি! 偊নর পর
ফিরতেই চাননি!)ন পতেই চাননি! 偊+ মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊কতেই চাননি! 偊#ন। কলক তায় ফিরতে য়
ফিরতেই চাননি! তেই চাননি! 偊র মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই তেই চাননি! 偊তায় ফিরতে চাননি! 偊P নফিরতেই চাননি!ন। এ ন মোটেই ভাল হয়নিকন
হতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#ল ? মোটেই ভাল হয়নিশ ন যান মোটেই  য়, শুফিরতেই চাননি! <
চাননি! 偊Pল চাননি! 偊P ল=ন মোটেই ভাল হয়নি> তেই চাননি! 偊র এতেই চাননি! 偊স এক)ল
মোটেই ভাল হয়নিল ক উত্ত
ক" রতেই চাননি! 偊ক শ ফিরতেই চাননি!সতেই চাননি! 偊য়
ফিরতেই চাননি!(তেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন। তায় ফিরতে ?তেই চাননি! 偊ক ন ফিরতেই চাননি!ক প্র তেই চাননি! 偊@
মোটেই ভাল হয়নি তেই চাননি! 偊র মোটেই ভাল হয়নি ল রও হু ফিরতেই চাননি!ক মোটেই ভাল হয়নি)ওয়
হতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#ল। স শুফিরতেই চাননি! < ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেল কতেই চাননি! 偊র
তেই চাননি! 偊' চাননি! 偊Pতেই চাননি! 偊ল ফিরতেই চাননি!(তেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন হ ন য়ক।
অতেই চাননি! 偊নতেই চাননি! 偊ক জ নতেই চাননি! 偊তায় ফিরতেন, শর=র ! র প।
সরক ফিরতেই চাননি!র তেই চাননি! 偊
মোটেই ভাল হয়নিস ই
ল
হতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#ল। ফিরতেই চাননি!কন্তু আসতেই চাননি! 偊ল, কলক তায় ফিরতে য়
ফিরতেই চাননি! রতেই চাননি! 偊তায় ফিরতে রস প ফিরতেই চাননি!Aতেই চাননি! 偊লন ন উত্ত
ক" র। যান মোটেই ফিরতেই চাননি!) মোটেই ভাল হয়নিসই )ল আ র হ ন
মোটেই ভাল হয়নি)য়। যান মোটেই ফিরতেই চাননি!) মোটেই ভাল হয়নিক নও অঘ ন ঘফিরতেই চাননি! তেই চাননি! 偊য়
মোটেই ভাল হয়নি তেই চাননি! 偊ল।ফিরতেই চাননি!কন্তু ক র উত্ত ক" রতেই চাননি! 偊ক
শ ফিরতেই চাননি!সতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন? মোটেই ভাল হয়নিকনই

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

এর সতেই চাননি! 偊D র জন=ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেও ফিরতেই চাননি!ক#"
জফিরতেই চাননি!+তেই চাননি! 偊য় আতেই চাননি! 偊#। উত্ত ক" র !"
মোটেই ভাল হয়নি তেই চাননি! 偊র উতেই চাননি! 偊7
য়) তেই চাননি! 偊ন হ ? তেই চাননি! 偊তায় ফিরতে
মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই তেই চাননি! 偊তায় ফিরতেন। আতেই চাননি! 偊ল মোটেই ভাল হয়নি
র আতেই চাননি! 偊(ই
আ র ফিরতেই চাননি! তেই চাননি! 偊রও আসতেই চাননি! 偊তায় ফিরতেন। মোটেই ভাল হয়নিক নও
একফিরতেই চাননি!)ন ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন ন ফিরতেই চাননি!ক একফিরতেই চাননি!
এনক উF র
মোটেই ভাল হয়নি)তেই চাননি! 偊!
মোটেই ভাল হয়নি তেই চাননি! 偊লন।
অতেই চাননি! 偊নতেই চাননি! 偊ক তেই চাননি! 偊লন, প"ফিরতেই চাননি!লশ গুফিরতেই চাননি!ল কতেই চাননি! 偊র
মোটেই ভাল হয়নি তেই চাননি! 偊রফিরতেই চাননি!#ল ফিরতেই চাননি! ফিরতেই চাননি!শষ্ট স < ফিরতেই চাননি!)ক সতেই চাননি! 偊র জ
)ত্ততেই চাননি! 偊ক। তায় ফিরতে রপর তায় ফিরতে ?র মোটেই ভাল হয়নি)হ আর
!"?তেই চাননি! 偊জ প ওয় যান মোটেই  য়ফিরতেই চাননি!ন। ফিরতেই চাননি!নতেই চাননি! 偊জর
মোটেই ভাল হয়নিচাননি! 偊P তেই চাননি! 偊!র স তেই চাননি! 偊ন এই )I শ মোটেই ভাল হয়নি)!তেই চাননি! 偊লও
ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন ক উতেই চাননি! 偊ক ফিরতেই চাননি!ক#" লতেই চাননি! 偊তায় ফিরতে

প তেই চাননি! 偊রনফিরতেই চাননি!ন। প"ফিরতেই চাননি!লতেই চাননি! 偊শর পক্ষ মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊কও
ন ফিরতেই চাননি!ক উত্ত
ক" রতেই চাননি! 偊ক
ল
হতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#ল, যান মোটেই  মোটেই ভাল হয়নি)!তেই চাননি! 偊লন, তায় ফিরতে ক উতেই চাননি! 偊ক
লতেই চাননি! 偊 ন ন ।
নকশ লতেই চাননি! 偊)র
একফিরতেই চাননি!
মোটেই ভাল হয়নি( ষ্ঠী নাকি এর সঙ্গে যুক্ত। le"㘹㐠r=
মোটেই ভাল হয়নিচাননি! 偊Pতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#ল, উত্ত
ক" র মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই ন
প্রক তেই চাননি! 偊শ তায় ফিরতে তেই চাননি! 偊লন। সতেই চাননি! 偊র জ )ত্তর
!"তেই চাননি! 偊নর ঘ ন ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন লতেই চাননি! 偊ল ন" তেই চাননি! 偊Kর
ক তেই চাননি! 偊# ফিরতেই চাননি! শ্বাস0 সতেই চাননি! 偊যান মোটেই  ( হতেই চাননি! 偊 । প"ফিরতেই চাননি!লশ মোটেই ভাল হয়নিযান মোটেই 
এ তেই চাননি! 偊 !"ন কতেই চাননি! 偊র ল স গু করতেই চাননি! 偊#,
মোটেই ভাল হয়নিস স তেই চাননি! 偊ন আসতেই চাননি! 偊 । হয়তায় ফিরতে তায় ফিরতে ই
তায় ফিরতে ?র উপর চাননি! 偊P প Lতায় ফিরতেফিরতেই চাননি!র কর
হতেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#ল।

মোটেই ভাল হয়নিসই ক রতেই চাননি! 偊@ই ফিরতেই চাননি!ক তেই চাননি! 偊' প ফিরতেই চাননি!লতেই চাননি! 偊য়
ফিরতেই চাননি!(তেই চাননি! 偊য়ফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন
হ ন য়ক? হতেই চাননি! 偊তায় ফিরতেও
প তেই চাননি! 偊র। ন" ও সহ অফিরতেই চাননি! তেই চাননি! 偊নতায় ফিরতে
ফিরতেই চাননি! শ্বাস0ফিরতেই চাননি!জতেই চাননি! 偊তায় ফিরতের ক, য়, উত্ত ) আর
কলক তায় ফিরতে য়
ফিরতেই চাননি! রতেই চাননি! 偊তায় ফিরতে
রস
প ফিরতেই চাননি!Aতেই চাননি! 偊লন ন । ফিরতেই চাননি!তায় ফিরতেফিরতেই চাননি!ন ফিরতেই চাননি!7ক
কতেই চাননি! 偊রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন, তেই চাননি! 偊' মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊কই <ল
#ফিরতেই চাননি!
করতেই চাননি! 偊 ন।
আ তেই চাননি! 偊ক
তেই চাননি! 偊লওফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন, চাননি! 偊Pল ফিরতেই চাননি! শু, তায় ফিরতে"ই আর
আফিরতেই চাননি! এ! ন মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊কই <ল #ফিরতেই চাননি!
কফিরতেই চাননি!র। এ! তেই চাননি! 偊নই শুফিরতেই চাননি! < হতেই চাননি! 偊 । মোটেই ভাল হয়নি(
ইউফিরতেই চাননি!ন
এ! ন মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊কই ক জ
করতেই চাননি! 偊 ।

ফিরতেই চাননি!কন্তু এ তেই চাননি! 偊 মোটেই ভাল হয়নি( ইউফিরতেই চাননি!ন তেই চাননি! 偊ক তেই চাননি! 偊'
মোটেই ভাল হয়নি,তেই চাননি! 偊ক ক জ কর তেই চাননি! 偊ন " শফিরতেই চাননি!কল ফিরতেই চাননি!#ল।
এক -)" তেই চাননি! 偊
#ফিরতেই চাননি! র মোটেই ভাল হয়নিক্ষতেই চাননি! 偊O হয়তায় ফিরতে
হতেই চাননি! 偊তায় ফিরতে প রতায় ফিরতে। ফিরতেই চাননি!কন্তু ফিরতেই চাননি!)তেই চাননি! 偊নর পর ফিরতেই চাননি!)ন
মোটেই ভাল হয়নি( ইউফিরতেই চাননি!ন শু1" O তায় ফিরতে ?র জন
তেই চাননি! 偊'তেই চাননি! 偊তায় ফিরতে পতেই চাননি! 偊+ , কতেই চাননি! 偊 , এ
ল
মোটেই ভাল হয়নি)! য় ন , " ঝামাঝি এসে সেই বম্বেতেতেই চাননি! 偊তায় ফিরতে মোটেই ভাল হয়নিপতেই চাননি! 偊রফিরতেই চাননি!#তেই চাননি! 偊লন
স্বয়< উত্ত ক" রও। তায় ফিরতে ই আ র
কলক তায় ফিরতে য় ফিরতেই চাননি! তেই চাননি! 偊র আতেই চাননি! 偊সন।

নায় য়ক বত্ত ভাঙতেই চেয়েছিল ঙতেই চেয়েছিলেন  汬 ই চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬য়ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়
অয়নায় দাস  স
য র সম্পতেই চেয়েছিলেন  汬ক স ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ৎ র য়
বতেই চেয়েছিলেন  汬 ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায় “চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`যসব পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কতেই চেয়েছিলেন  汬দাস র
দাস ক্ষ য় সতেই চেয়েছিলেন  汬"তেই চেয়েছিলেন  汬#র অবক শ আতেই চেয়েছিলেন  汬
তেই চেয়েছিলেন  汬দাস র
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬 ও উত্তম ক)ম র
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 র চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`*ষ্ঠত্ব ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস তেই চেয়েছিলেন  汬য় চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সগুছিলেন  汬开䃝㤠䃠`
স ফ মছিলেন  汬开䃝㤠䃠`/ কতেই চেয়েছিলেন  汬রতেই চেয়েছিলেন  汬 নায়, আর ভাঙতেই চেয়েছিল তেই চেয়েছিলেন  汬
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কতেই চেয়েছিলেন  汬দাস র
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 তেই চেয়েছিলেন  汬ক ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`পতেই চেয়েছিলেন  汬য় চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`1তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়” – চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সই
উত্তম ক)ম তেই চেয়েছিলেন  汬রর অছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলনায়য় দাস ক্ষ
প্র5 6 । অথ স ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ৎ র তেই চেয়েছিলেন  汬য়র
‘নায় য়ক’,‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`;য় < নায় ’; পনায় ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সনায়# র
‘উপ# র’, ‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`>তেই চেয়েছিলেন  汬"র ব"6’,‘ ) 1#’
;
র সমস মছিলেন  汬开䃝㤠䃠`য়ক ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ব<
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র ক ঋছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ত্বক ঘটক, মB
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সতেই চেয়েছিলেন  汬নায়র
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র নায় য়
ক
কতেই চেয়েছিলেন  汬রনায়ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়।
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায় অছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলনায়য়
6বতেই চেয়েছিলেন  汬নায়র শুর
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`থতেই চেয়েছিলেন  汬কই ‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলন’ ধরতেই চেয়েছিলেন  汬Bর
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬
ক তেই চেয়েছিলেন  汬 ইচ)ক ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়, ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়

বর বরই ‘নায় য়ক’-এর ‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`;য় < নায় ’
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬; ‘ ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`রত্র অছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলতেই চেয়েছিলেন  汬নায় ’র ‘আ*তেই চেয়েছিলেন  汬ম’
প্রতেই চেয়েছিলেন  汬বশ করতেই চেয়েছিলেন  汬 চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬য়ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়।
‘ক ন ’, ‘চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`< ক ব ব)র প্র

ব নায়’,
‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`>তেই চেয়েছিলেন  汬"র ব"6’ কতেই চেয়েছিলেন  汬য়কছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ট ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সতেই চেয়েছিলেন  汬নায়ম য়
উত্তম ক)ম র ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 তেই চেয়েছিলেন  汬ক ভাঙতেই চেয়েছিল ঙতেই চেয়েছিলেন  汬 ও
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কর ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`Kধ য় ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায় উত্তম
ক)ম র ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 র ‘চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র ম ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`Lক’ ইতেই চেয়েছিলেন  汬ম
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`থতেই চেয়েছিলেন  汬ক ক ট চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬র তেই চেয়েছিলেন  汬 প রতেই চেয়েছিলেন  汬বনায় ও
দাস শকও এই নায় ) নায় উত্তম ক)ম রতেই চেয়েছিলেন  汬ক
গ্র#B করতেই চেয়েছিলেন  汬বনায় ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`কনায় । এর
প শ প ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শ চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সNছিলেন  汬开䃝㤠䃠`মত্র তেই চেয়েছিলেন  汬O প ধ তেই চেয়েছিলেন  汬য়র
‘ইতেই চেয়েছিলেন  汬ম ’ ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬য় প্রথম চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`থতেই চেয়েছিলেন  汬কই
ভাঙতেই চেয়েছিল P তেই চেয়েছিলেন  汬 র #ওয় য় পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কর
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সNছিলেন  汬开䃝㤠䃠`মত্র
তেই চেয়েছিলেন  汬O প ধ য়তেই চেয়েছিলেন  汬ক ‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলন’
ধরর
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬য় পর6ক্ষ ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়র6ক্ষ করতেই চেয়েছিলেন  汬 প রতেই চেয়েছিলেন  汬 নায়। উত্তম
ক)ম তেই চেয়েছিলেন  汬রর চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`স স) তেই চেয়েছিলেন  汬য 1 ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`
নায় ।
‘নায় য়ক’-এর পরও এই ধ রB র
<)ব চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শ পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`রব নায় #য়ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়।

স ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ৎ র য় স্বয়R বতেই চেয়েছিলেন  汬 ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়
“নায় য়তেই চেয়েছিলেন  汬কর
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র নায় য়
<)
থ কতেই চেয়েছিলেন  汬 ও উত্তম ক)ম তেই চেয়েছিলেন  汬রর অছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলনায়য়
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়<) ।”

উত্তম ক)ম তেই চেয়েছিলেন  汬রর চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ক্ষতেই চেয়েছিলেন  汬ত্র আতেই চেয়েছিলেন  汬র
একছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ট ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বষয় প্রতেই চেয়েছিলেন  汬য়
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ‘ইতেই চেয়েছিলেন  汬1 ’। ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়Uসতেই চেয়েছিলেন  汬"তেই চেয়েছিলেন  汬# উত্তম ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সক তেই চেয়েছিলেন  汬 র সবতেই চেয়েছিলেন  汬 তেই চেয়েছিলেন  汬য় ব; ‘W র’।
ফতেই চেয়েছিলেন  汬 ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ব<
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কতেই চেয়েছিলেন  汬দাস র সতেই চেয়েছিলেন  汬P
‘ব ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`Xতেই চেয়েছিলেন  汬ত্বর’ সRঘ তেই চেয়েছিলেন  汬 র সY বনায়
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` । ‘W র’ স্বত্ব র ক রতেই চেয়েছিলেন  汬B
ম# নায় য়কতেই চেয়েছিলেন  汬ক ‘ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬দাস শ’ চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস ওয় য তেই চেয়েছিলেন  汬ব
নায় বতেই চেয়েছিলেন  汬
ধ রB ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` । যছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস ও
স ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ৎ র য় ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলনম
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`প ষB
কতেই চেয়েছিলেন  汬রছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়-“উত্ততেই চেয়েছিলেন  汬মর সতেই চেয়েছিলেন  汬P ক
কর অ ন্ত স) <কর”।

স#-অছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলতেই চেয়েছিলেন  汬নায় তেই চেয়েছিলেন  汬দাস র সতেই চেয়েছিলেন  汬Pও
র
স) সম্পক ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` । ‘ দাস )বRশ’ শু ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`টRএর সমতেই চেয়েছিলেন  汬য় উত্ততেই চেয়েছিলেন  汬মর উপতেই চেয়েছিলেন  汬র
ক তেই চেয়েছিলেন  汬মর চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শ চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ফ ক স কর য়
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায় পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কতেই চেয়েছিলেন  汬ক বতেই চেয়েছিলেন  汬 নায় আতেই চেয়েছিলেন  汬1
ধছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ম নায় তেই চেয়েছিলেন  汬O প ধ তেই চেয়েছিলেন  汬য়র চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`\ -আপ
শট ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬য় প নায় কতেই চেয়েছিলেন  汬র র ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস তেই চেয়েছিলেন  汬ক
আসতেই চেয়েছিলেন  汬 ।
তেই চেয়েছিলেন  汬ব উত্তম ক)ম র 6বতেই চেয়েছিলেন  汬নায়র চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শষ
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস তেই চেয়েছিলেন  汬ক ঋতেই চেয়েছিলেন  汬Bর ট ক চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শ তেই চেয়েছিলেন  汬ধর নায়
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`য চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ক নায়ও ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সতেই চেয়েছিলেন  汬নায়ম করতেই চেয়েছিলেন  汬 ব ধ
#তেই চেয়েছিলেন  汬য়ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়। চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`স সমতেই চেয়েছিলেন  汬য় ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`
বR
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সতেই চেয়েছিলেন  汬নায়ম র
স্বBয) 1,
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ব<
পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র কতেই চেয়েছিলেন  汬দাস র ক তেই চেয়েছিলেন  汬
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সNছিলেন  汬开䃝㤠䃠`মত্র
তেই চেয়েছিলেন  汬O প ধ য়, ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বশ্বছিলেন  汬开䃝㤠䃠` ৎ, শুতেই চেয়েছিলেন  汬ভাঙতেই চেয়েছিল")
ট ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` , দাস 6পঙ্কর চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস র মতেই চেয়েছিলেন  汬
অতেই চেয়েছিলেন  汬নায়ক ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বকল্প অস ধ রB অছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ভাঙতেই চেয়েছিলতেই চেয়েছিলেন  汬নায়
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠` তেই চেয়েছিলেন  汬 নায়। ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬শষ উত্তম ক)ম তেই চেয়েছিলেন  汬রর
মতেই চেয়েছিলেন  汬
‘W র’ থ কতেই চেয়েছিলেন  汬
তেই চেয়েছিলেন  汬দাস র
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`সতেই চেয়েছিলেন  汬নায়ম র ব তেই চেয়েছিলেন  汬 ট চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`বতেই চেয়েছিলেন  汬; চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`য ।

ব দাস কতেই চেয়েছিলেন  汬ক অনায়) করB করতেই চেয়েছিলেন  汬 নায়।
‘নায় য়ক’-এর চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`cতেই চেয়েছিলেন  汬নায় ম)< চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`ধ ব র
দাস তেই চেয়েছিলেন  汬শ পছিলেন  汬开䃝㤠䃠`র ক প্রথম চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`টতেই চেয়েছিলেন  汬ক <)ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শ
#তেই চেয়েছিলেন  汬 ও উত্তম ক)ম র ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 অ<)ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`শ
#ওয় য় আরও দাস )ব র শট
চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`দাস নায়-‘ম# নায় য়ক’র চেয়েছিলেন  汬开䃝㤠䃠`
এভাঙতেই চেয়েছিল তেই চেয়েছিলেন  汬বই
ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 র ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`নায়তেই চেয়েছিলেন  汬 তেই চেয়েছিলেন  汬দাস র ছিলেন  汬开䃝㤠䃠`পতেই চেয়েছিলেন  汬য় য নায়।
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শুধই উত্তম? বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন? র

থা ভুলে যাবেন?    ar ভদের কথা ভুলে যাবেন? যাবেন?    arh'private দের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন?

সর কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসe স
বাকিদের কথা ভুল ঙাল কিদের কথা ভুলে যা ন বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন? ই কিদের কথা ভুলে যা ছ কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলষয়দের কথা ভুলে যাবেন?
ভ দের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?স ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক দের কথা ভুলে যাবেন? । ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসই সম্পদের কথা ভুলে যাবেন? "
যাবেন?    arh'privateকিদের কথা ভুলে যা#, % & যাবেন?    arh'privateকিদের কথা ভুলে যা# ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক নওকিদের কথা ভুলে যা ছই
বাকিদের কথা ভুল দের কথা ভুলে যাবেন?( ) য় ন । এবাকিদের কথা ভুল+ ( দের কথা ভুলে যাবেন? বাকিদের কথা ভুলড়
রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    arh'private বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন? র
.
অবাকিদের কথা ভুল . য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট রদের কথা ভুলে যাবেন?( % দের কথা ভুলে যাবেন?র।
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateমন ধর
যাবেন?    arh'private
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন( জী। গড়পড়তা বাঙালি .।
-ড়%ড়( বাকিদের কথা ভুল ঙাল কিদের কথা ভুলে যা ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন( কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি  সম্পদের কথা ভুলে যাবেন? "
(ট %দের কথা ভুলে যাবেন?ড়দের কথা ভুলে যাবেন?ছ, (ট ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকজী। গড়পড়তা বাঙালি দের কথা ভুলে যাবেন?নদের কথা ভুলে যাবেন?ছ,
(
থা ভুলে যাবেন?    ar শুনদের কথা ভুলে যাবেন? ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকবাকিদের কথা ভুল
যাবেন?    arh'private য়।
অথা ভুলে যাবেন?    ar), থা ভুলে যাবেন?    ar য় থা ভুলে যাবেন?    ar য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকন( কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি দের কথা ভুলে যাবেন?
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন আদের কথা ভুলে যাবেন?ন, আর - 3.-ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকনহরুসহ
সবাকিদের কথা ভুল ইদের কথা ভুলে যাবেন? অদের কথা ভুলে যাবেন?হ( ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট দের কথা ভুলে যাবেন?র।
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক(মনই এ
উ হরণ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক ওয়
যাবেন?    arh'private য়। উত্তম ম র। বাকিদের কথা ভুল ঙাল কিদের কথা ভুলে যা ( 8দের কথা ভুলে যাবেন?
বাকিদের কথা ভুলড় রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় ( 8র সমস মকিদের কথা ভুলে যায়
) কিদের কথা ভুলে যা9ত্র জী। গড়পড়তা বাঙালি -ৎদের কথা ভুলে যাবেন? অদের কথা ভুলে যাবেন?হ( ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট
দের কথা ভুলে যাবেন?র বাকিদের কথা ভুল উদের কথা ভুলে যাবেন?%<
দের কথা ভুলে যাবেন?র। %র দের কথা ভুলে যাবেন?ন
ম নষদের কথা ভুলে যাবেন? র অদের কথা ভুলে যাবেন?ন দের কথা ভুলে যাবেন? ই বাকিদের কথা ভুল দের কথা ভুলে যাবেন?( শুকিদের কথা ভুলে যান,
উত্তম ম র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকনই, র কিদের কথা ভুলে যাসদের কথা ভুলে যাবেন?নম

ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খবাকিদের কথা ভুল? মদের কথা ভুলে যাবেন?ন হয়, উত্তম ম র
এ ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateন ) কিদের কথা ভুলে যা9ত্র জী। গড়পড়তা বাঙালি -ৎদের কথা ভুলে যাবেন?
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateদের কথা ভুলে যাবেন?(ন। ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateন বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন? র
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক নও ভ> কিদের কথা ভুলে যাম ই কিদের কথা ভুলে যাছ ন ।

উত্তম ম রদের কথা ভুলে যাবেন? এ(ট ও ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট
রকিদের কথা ভুলে যাছ
ন।
কিদের কথা ভুলে যা ন্তু
( 8র
সমস মকিদের কথা ভুলে যায় দের কথা ভুলে যাবেন? র এ বাকিদের কথা ভুল র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খন।
উত্তম
মর
দের কথা ভুলে যাবেন? র % দের কথা ভুলে যাবেন?@
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক%দের কথা ভুলে যাবেন?য়দের কথা ভুলে যাবেন?ছন, ভ
দের কথা ভুলে যাবেন?র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খন। প্রথা ভুলে যাবেন?    arদের কথা ভুলে যাবেন?মই আস যাবেন?    arh'private
ন কিদের কথা ভুলে যায় দের কথা ভুলে যাবেন? র প্রসদের কথা ভুলে যাবেন?B। সকিদের কথা ভুলে যা)ত্র ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক(
কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? নই। বাকিদের কথা ভুল কিদের কথা ভুলে যা র
র ? সকিদের কথা ভুলে যাপ্রয়
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল., স কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলত্র. )দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়, ম ধবাকিদের কথা ভুল.
মদের কথা ভুলে যাবেন?খ % ধD য়, অ%ণ" ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসন,

অঞ্জন ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভFকিদের কথা ভুলে যাম , অরু3(. ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল.,
সকিদের কথা ভুলে যামত্র মখ কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি "।
বাকিদের কথা ভুলয়স্ক )কিদের কথা ভুলে যারদের কথা ভুলে যাবেন?ত্র
র কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? ন? ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসe স, % হ কিদের কথা ভুলে যাড় স নD ,
ম
কিদের কথা ভুলে যামত্র, ছ য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল., নন ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক বাকিদের কথা ভুল.। সহ
অকিদের কথা ভুলে যাভদের কথা ভুলে যাবেন?ন( বাকিদের কথা ভুল সহ ন য় দের কথা ভুলে যাবেন? র থা ভুলে যাবেন?    ar
ভ বাকিদের কথা ভুলন। ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকসFকিদের কথা ভুলে যামত্র )দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়,
শুদের কথা ভুলে যাবেন?ভন )দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়, বাকিদের কথা ভুলসন্ত ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক)Fধকিদের কথা ভুলে যার,
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসeকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ, রকিদের কথা ভুলে যাঞ্জ( মকিদের কথা ভুলে যাJ , কিদের কথা ভুলে যামঠন
)ক্রবাকিদের কথা ভুল(".। দের কথা ভুলে যাবেন?মকিদের কথা ভুলে যাMয় ন কিদের কথা ভুলে যাহদের কথা ভুলে যাবেন?সদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল ভ ন
বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD % ধD য়, জী। গড়পড়তা বাঙালি হর র য়, নN%কিদের কথা ভুলে যা(
)দের কথা ভুলে যাবেন?C % ধD য়, ( স. )ক্রবাকিদের কথা ভুল(".,
(রুণ ম র, অন% ম র, রকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO ষ। %কিদের কথা ভুলে যার)
র ? .দের কথা ভুলে যাবেন?নন
গুপ, অজী। গড়পড়তা বাঙালি য় র, স(Dকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ র যাবেন?    arh'private,
অরকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলন
মদের কথা ভুলে যাবেন?খ % ধD য়,
(রুণ
মজী। গড়পড়তা বাঙালি ম র, (%ন কিদের কথা ভুলে যাসনহ । - দের কথা ভুলে যাবেন?নর
জী। গড়পড়তা বাঙালি -দের কথা ভুলে যাবেন?(র কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন?
( দের কথা ভুলে যাবেন?ন যাবেন?    arh'private ।
- ন কিদের কথা ভুলে যা খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন %
বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD % ধD য়,
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-Fর.প্রসন, @D ম গুপ, ম
ত্তর । সর কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন?Sন নকিদের কথা ভুলে যা)দের কথা ভুলে যাবেন? (
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO ষ, ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকহমন্ত মখ কিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ", সকিদের কথা ভুলে যা
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক)Fধকিদের কথা ভুলে যার, অকিদের কথা ভুলে যাভকিদের কথা ভুলে যাজী। গড়পড়তা বাঙালি ৎ বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?নD % ধD য়,

ম
আ
ম ন ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক
ম র,

@গুপ, সধ.ন
@গুপ।
দের কথা ভুলে যাবেন?T ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকহমন্ত মদের কথা ভুলে যাবেন?খ % ধD য়,
, @D ম কিদের কথা ভুলে যামত্র, কিদের কথা ভুলে যা দের কথা ভুলে যাবেন?@ র
ভদের কথা ভুলে যাবেন?%ন হ জী। গড়পড়তা বাঙালি  কিদের কথা ভুলে যার ।

( হদের কথা ভুলে যাবেন? ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকভদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক খন,
দের কথা ভুলে যাবেন? র
% দের কথা ভুলে যাবেন?@ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক%দের কথা ভুলে যাবেন?য়কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? ন মহ ন য় । হD ,8
সবাকিদের কথা ভুল ইদের কথা ভুলে যাবেন? % দের কথা ভুলে যাবেন?@ ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক%দের কথা ভুলে যাবেন?য়কিদের কথা ভুলে যাছদের কথা ভুলে যাবেন? ন বাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন? ই
( 8র %দের কথা ভুলে যাবেন?< মহ ন য় হদের কথা ভুলে যাবেন?য় ওঠ
সহজী। গড়পড়তা বাঙালি  হদের কথা ভুলে যাবেন?য়দের কথা ভুলে যাবেন?ছ। এদের কথা ভুলে যাবেন? জী। গড়পড়তা বাঙালি ন এ
<( য় এ ট ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন? ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য়
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকযাবেন?    arh'privateদের কথা ভুলে যাবেন?( % রদের কথা ভুলে যাবেন?(ন। ভ ন এ ই (
ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলদের কথা ভুলে যাবেন?
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?য় ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন,
এ বাকিদের কথা ভুল র ভ বাকিদের কথা ভুলন। জী। গড়পড়তা বাঙালি  স Oর বাকিদের কথা ভুল
ঠ দের কথা ভুলে যাবেন?রর থা ভুলে যাবেন?    ar মদের কথা ভুলে যাবেন?ন রুন। ছকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল
কিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুলশ্বাসe স এ ই ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকটদের কথা ভুলে যাবেন?ন কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?যাবেন?    arh'private ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক-দের কথা ভুলে যাবেন?ছন।
-ল্প
হদের কথা ভুলে যাবেন? ও
সকিদের কথা ভুলে যা(D
কিদের কথা ভুলে যানশ্চয়
ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুক দের কথা ভুলে যাবেন?খদের কথা ভুলে যাবেন?ছন। রকিদের কথা ভুলে যাবাকিদের কথা ভুল ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকO দের কথা ভুলে যাবেন?ষর থা ভুলে যাবেন?    ar মদের কথা ভুলে যাবেন?ন
রুন। অথা ভুলে যাবেন?    ar" ৎ, প্রদের কথা ভুলে যাবেন?(Dদের কথা ভুলে যাবেন? ই কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র
কিদের কথা ভুলে যানদের কথা ভুলে যাবেন?জী। গড়পড়তা বাঙালি র জী। গড়পড়তা বাঙালি  য়- য় উজ্জ্ব । উত্তম
ম রদের কথা ভুলে যাবেন? বাকিদের কথা ভুলড় রদের কথা ভুলে যাবেন?( কিদের কথা ভুলে যা-দের কথা ভুলে যাবেন?য় এই
সময়ট দের কথা ভুলে যাবেন? ফেলে। সেই সম্পর্কে যুক্তি, পাল্টা যুকছ ট রদের কথা ভুলে যাবেন?বাকিদের কথা ভুলন ন ।

তার র ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব গেছে কবে! @ ড়ে গেছে কব কড়ে গেছে কব !
উত্তম ছিঁড়ে গ দায় নিয়েছ য় ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয়ড়ে গেছে কব ১৯৮০ গেছে কবে! @তার। উত্তম-সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ জছিঁড়ে গ!র গেছে কবে! @"ষ
ছিঁড়ে গ ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ গেছে কবে! @)ড়ে গেছে কবক ১৯৮০, এই ১৮ ড়ে গেছে কবর জছিঁড়ে গ!র
ছিঁড়ে গ র স,-. ম ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ৬। অড়ে গেছে কব ক আড়ে গেছে কব ই গেছে কবে! @1 গেছে কবে! @সই তার র ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব
গেছে কবে! @ ড়ে গেছে কব । ছিঁড়ে গ2-ড়ে গেছে কব2 স্বরূপ গেছে কবে! @ স্ব ম6।

,2 ছিঁড়ে গ র গেছে কবে! @র ম ছিঁড়ে গ7ক জছিঁড়ে গ! 2ড়ে গেছে কবতার ক ড়ে গেছে কবদায় নিয়েছর গেছে কবে! @ ঝায়? এই প্রশ্নটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। স য়? এই প্রশ্ন! ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয়
গেছে কবে! @ক ও ছিঁড়ে গ=মতার গেছে কবে! @ ই। স ই এক! ই উত্তর গেছে কবে! @দায় নিয়েছড়ে গেছে কব - উত্তম-সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ।

ছিঁড়ে গকন্তু ঠান্ডা ম ন্ডা মাথায় ম ) য় গেছে কবে! @Aড়ে গেছে কব গেছে কবে! @দায় নিয়েছগেছে কবে! @তার , এম জছিঁড়ে গ!র ক) গেছে কবে! @ক ও
ছিঁড়ে গ র গেছে কবে! @প স্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতে ড়ে গেছে কবর
! ইড়ে গেছে কব!2 ক ড়ে গেছে কবCD
গেছে কবে! @দায় নিয়েছড়ে গেছে কব-ড়ে গেছে কব
ছিঁড়ে গক । শুরুর ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবকর
কড়ে গেছে কবয়ক!
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবতার হয়তার উত্তমসছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ প ড়ে গেছে কব । ছিঁড়ে গকন্তু অছিঁড়ে গHক ,"
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবতারই উত্তম সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ প ড়ে গেছে কব
।
এগেছে কবে! @তার ই7 রড়ে গেছে কব ড়ে গেছে কব!র 1 ।
এক! স D করড়ে গেছে কব2ই অড়ে গেছে কব ক ছিঁড়ে গ র
গেছে কবে! @প স্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতে র গেছে কবে! @পড়ে গেছে কবয় 1 ড়ে গেছে কব ।
ছিঁড়ে গ!ছিঁড়ে গAড়ে গেছে কবতারও ম ড়ে গেছে কবঝায়? এই প্রশ্নটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। স ম ড়ে গেছে কবঝায়? এই প্রশ্নটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সই পর ড়ে গেছে কব
ছিঁড়ে গ গুড়ে গেছে কব2 গেছে কবে! @দায় নিয়েছ- য়। ঘড়ে গেছে কবর ছিঁড়ে গCছিঁড়ে গAছিঁড়ে গC
) কড়ে গেছে কব2 গেছে কবে! @তার ক) ই গেছে কবে! @ ই। আরও
A 2 কড়ে গেছে কবর
ছিঁড়ে গ গুড়ে গেছে কব2 গেছে কবে! @দায় নিয়েছ- ।
! ইড়ে গেছে কব!2 ক ড়ে গেছে কবCD স র আড়ে গেছে কব
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র ম। আড়ে গেছে কব সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ , পড়ে গেছে কবর
উত্তম।
এম !
গেছে কবে! @ক
হড়ে গেছে কবয়ছিঁড়ে গ 2?
পছিঁড়ে গর 2কর ছিঁড়ে গক তারকতার ক ছিঁড়ে গ শ্বাস করতেন? নাকি লেডিজ ফার্স্ট এর তত্ত্ব স
করড়ে গেছে কবতার ? ছিঁড়ে গক গেছে কবে! @2ছিঁড়ে গCজ L স্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতেD এর
তারত্ত্ব গেছে কবে! @মড়ে গেছে কব 2ড়ে গেছে কবতার ? আসড়ে গেছে কব2, এ!
ছিঁড়ে গ 2 সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র এক!
"তারD।
পছিঁড়ে গর 2কড়ে গেছে কবদায় নিয়েছর ক ড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ "তারD
ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবতার , গেছে কবে! @প স্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতে ড়ে গেছে কবর আম র ম

উত্তম কম ড়ে গেছে কবরর আড়ে গেছে কব
র -ড়ে গেছে কবতার
হড়ে গেছে কব । উত্তম কম র ক্রম"
মহ য়ক
হড়ে গেছে কবয়
উঠান্ডা মড়ে গেছে কব ।
পছিঁড়ে গর 2ক-প্রড়ে গেছে কব1 জকর
ইড়ে গেছে কব ,
তার ড়ে গেছে কবদায় নিয়েছর ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবতার উত্তম কম র ক জ
করু । তার ড়ে গেছে কবক গেছে কবে! @Aড়ে গেছে কব ই ছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ !.
গেছে কবে! @2- ও হড়ে গেছে কবO। অ) , গেছে কবে! @সই
মহ য়কড়ে গেছে কবক
ছিঁড়ে গক
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র
এইস "তারD গেছে কবে! @মড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবতার হড়ে গেছে কবO।
অ . গেছে কবে! @ক ও ছিঁড়ে গয়ক 1ছিঁড়ে গদায় নিয়েছ এম
"তারD আড়ে গেছে কবর প করড়ে গেছে কবতার , উত্তম
কম র ছিঁড়ে গ শ্চয় তার র সড়ে গেছে কবQ ছিঁড়ে গ
করড়ে গেছে কবতার
। অ . ছিঁড়ে গয়ক এম
"তারD গেছে কবে! @দায় নিয়েছওয় র স হসও গেছে কবে! @পড়ে গেছে কবতার
।
ছিঁড়ে গকন্তু সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র রই অ .রকম।
আর দায় নিয়েছ"জড়ে গেছে কব র সড়ে গেছে কবQ তার র অড়ে গেছে কব ক
L র ক। তার ই ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ অ 262 য় "তারD
ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবতার , আম র ম আড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবতার
হড়ে গেছে কব । আর উত্তম কম রড়ে গেছে কবকও গেছে কবে! @সই
"তারD হজম করড়ে গেছে কবতার হতার। পড়ে গেছে কবরর
ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবক আমর ছিঁড়ে গ র ! ইড়ে গেছে কব!2 ক ড়ে গেছে কবCD
এক! ছিঁড়ে গজছিঁড়ে গ স গেছে কবে! @দায় নিয়েছ-ড়ে গেছে কবতার প ই।
শুরুড়ে গেছে কবতার সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র ম।

তার রপর এড়ে গেছে কবকর পর এক প শ্বাস করতেন? নাকি লেডিজ ফার্স্ট এর তত্ত্বD
অছিঁড়ে গAড়ে গেছে কব তার র ম স র গেছে কবে! @"ড়ে গেছে কবষ গেছে কবে! @2‘এ , উত্তম কম র’। এই ‘এ ,
উত্তম কম র’গেছে কবে! @ক গেছে কবে! @দায় নিয়েছড়ে গেছে কব- অড়ে গেছে কব ড়ে গেছে কবক
A ড়ে গেছে কবতার প ড়ে গেছে কবর , এ!
উত্তম
কম ড়ে গেছে কবরর তার গেছে কবে! @ক ও স্টারে বা টাইটেল কার্ডে দেখেছেন কিনা। শুরুর দিকের কয়েকটা ছবিতে ই2।
আসড়ে গেছে কব2,
ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ ও
এক!
সT জ ক র U -জছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব2 ।
শুরুড়ে গেছে কবতার 1সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র
ম
র -ড়ে গেছে কবতারই হড়ে গেছে কব , তার রপড়ে গেছে কবর গেছে কবে! @ক ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ
) কড়ে গেছে কব ? তার র গেছে কবে! @ ড়ে গেছে কবয়
র,
এড়ে গেছে কবক ড়ে গেছে কবর গেছে কবে! @"ড়ে গেছে কবষ ‘এ , উত্তম
কম র’ হওয় ই A 2। ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ ও
একছিঁড়ে গ! প V গেছে কবে! @কW"2 ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয়ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব2 ।

সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র পড়ে গেছে কবর ) কক প হ ছিঁড়ে গ
স . 2, কম2 ছিঁড়ে গমত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮, A
ড়ে গেছে কবX. প H. য়,
=6প হ 2দায় নিয়েছ র,
য় গেছে কবে! @দায় নিয়েছ 6, মছিঁড়ে গ2 গেছে কবে! @দায় নিয়েছ 6- এস
ম। স র গেছে কবে! @"ড়ে গেছে কবষ ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব"ষ আকষDণ
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয় হ ছিঁড়ে গজর ‘এ , উত্তম কম র’।
এক!
মকও হ2, আ র
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র অহZ রড়ে গেছে কবক এক! ‘ছিঁড়ে গ"[
গেছে কবে! @দায় নিয়েছওয় ’ও হ2।
গেছে কবে! @ক
, গেছে কবে! @স তারকD গেছে কবে! @তার 2 ) ক।
তারড়ে গেছে কব উত্তম কম রও ঝায়? এই প্রশ্নটা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সড়ে গেছে কবতার , তার র
জ ছিঁড়ে গপ্রয়তার র অড়ে গেছে কব ক! ই ছিঁড়ে গ ADর
করড়ে গেছে কব
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র উপর। অ .
ছিঁড়ে গয়ক ড়ে গেছে কবদায় নিয়েছর সড়ে গেছে কবQ 1তারই
ছিঁড়ে গ
করু ,
\ ছিঁড়ে গ2 স সময় উত্তমসছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ড়ে গেছে কবকই গেছে কবে! @দায় নিয়েছ-ড়ে গেছে কবতার গেছে কবে! @ ড়ে গেছে কবয়ড়ে গেছে কব । এই
জছিঁড়ে গ!ড়ে গেছে কবক গেছে কবে! @দায় নিয়েছ- র জ .ই স ক জ
গেছে কবে! @Lড়ে গেছে কব2 গেছে কবে! @স ক উ7 ড়ে গেছে কবরর স মড়ে গেছে কব
2ই
ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবয়ড়ে গেছে কব । ছিঁড়ে গকন্তু
ড়ে গেছে কবয়র
দায় নিয়েছ"ড়ে গেছে কবকর
গেছে কবে! @
ড়ে গেছে কবতারই
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র
ম ) য় ঢড়ে গেছে কবক গেছে কবে! @ 2, উত্তমড়ে গেছে কবক
ই

তার র স্বতারন্ত্র পছিঁড়ে গর য় তৈরি করতে হবে। তিনি যেতারছিঁড়ে গর করড়ে গেছে কবতার
হড়ে গেছে কব । ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ
গেছে কবে! @1 এক এক!
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবক ! ড়ে গেছে কবতার প ড়ে গেছে কবর , তার গেছে কবে! @দায় নিয়েছছিঁড়ে গ-ড়ে গেছে কবয়
ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবতার হড়ে গেছে কব । ষছিঁড়ে গ`ড়ে গেছে কবতার গেছে কবে! @সWছিঁড়ে গমত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ড়ে গেছে কবক
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয় করড়ে গেছে কব2 স তার প ড়ে গেছে কবক H ।
গেছে কবে! @সই ছিঁড়ে গ আন্তজD ছিঁড়ে গতারক পরb রও
গেছে কবে! @প2। সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র অহছিঁড়ে গমক আরও
ছিঁড়ে গক !
2। তার র উত্তমড়ে গেছে কবক
দায় নিয়েছরক র গেছে কবে! @ ই, এম এক!
তারD
হ ড়ে গেছে কব A ড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবতার শুরু করড়ে গেছে কব2 ।

গেছে কবে! @সই জ .ই ছিঁড়ে গক পড়ে গেছে কবরর ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবক
উত্তড়ে গেছে কবমর সড়ে গেছে কবQ ছিঁড়ে গ র স,-. কড়ে গেছে কবম
গেছে কবে! @ 2? সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ গেছে কবে! @1 তার র ম আড়ে গেছে কব
গেছে কবে! @2- র "তারD ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবয়ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব2 , তার ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবজই
জ য় য় স্ব6ক র
কড়ে গেছে কবরড়ে গেছে কব । এক স [ ৎক ড়ে গেছে কবর ছিঁড়ে গতারছিঁড়ে গ
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবজই ড়ে গেছে কব2ড়ে গেছে কব , উত্তড়ে গেছে কবমর সড়ে গেছে কবQ
আম র এতার ছিঁড়ে গ , ছিঁড়ে গকন্তু আছিঁড়ে গম

গেছে কবে! @প্র ছিঁড়ে গCউস রড়ে গেছে কবক ড়ে গেছে কব2ছিঁড়ে গ 2 ম, আম র
ম ছিঁড়ে গ জ্ঞাপনে আগে দিতে হবে। তারপর সব ছবিত পড়ে গেছে কব আড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবতার হড়ে গেছে কব ।
তার রপর স
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবতার ‘সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ উত্তম’, ‘উত্তম-সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ’
য়।
ওড়ে গেছে কবদায় নিয়েছর জছিঁড়ে গ!র প্র)ম ছিঁড়ে গ স ড়ে গেছে কব
য় ত্তর। মছিঁড়ে গf প য় ১৯৫৩ স ড়ে গেছে কব2।
গেছে কবে! @সই ছিঁড়ে গ অ ". পড়ে গেছে কবর পছিঁড়ে গর উত্তমসছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র ছিঁড়ে গ 2 । গেছে কবে! @স! অড়ে গেছে কব ক
গেছে কবে! @ ছিঁড়ে গ" ছিঁড়ে গ 2 তার2স6 ক্র তারD6-মছিঁড়ে গ2
গেছে কবে! @দায় নিয়েছ 6র ছিঁড়ে গ । উত্তম-সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র প্র)ম
ছিঁড়ে গহ!
ছিঁড়ে গ
পড়ে গেছে কবরর
র,
অছিঁড়ে গhপর6[ । ৬ র ছিঁড়ে গ!ড়ে গেছে কবয় দায় নিয়েছজ
অছিঁড়ে গA য় কড়ে গেছে কবর গেছে কবে! @ ড়ে গেছে কব2 । একষছিঁড়ে গ`
স 2 গেছে কবে! @)ড়ে গেছে কবক 2[ কড়ে গেছে কবর গেছে কবে! @দায় নিয়েছ- ।
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ও ছিঁড়ে গ কছিঁড়ে গমড়ে গেছে কবয় ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কব2 ।
একষছিঁড়ে গ`ড়ে গেছে কবতার মছিঁড়ে গf গেছে কবে! @প2 এক! ই
ছিঁড়ে গ সপ্তপদায় নিয়েছ6।
ষছিঁড়ে গ`ড়ে গেছে কবতারও
এক! ই ছিঁড়ে গ - ছিঁড়ে গ প " । দায় নিয়েছড়ে গেছে কব! ড়ে গেছে কবতারই
য়ক উত্তম। এরপর প
ড়ে গেছে কবরর
. H । ৬৭ গেছে কবে! @তার উত্তড়ে গেছে কবমর সড়ে গেছে কবQ
j হদায় নিয়েছ হ, ৬৯ এ কম22তার । তার র
দায় নিয়েছ র পর র ।

উত্তড়ে গেছে কবমর সড়ে গেছে কবQ গেছে কবে! @"য় ছিঁড়ে গ প ত্তড়ে গেছে কবর,
ছিঁড়ে গপ্রয়

ন্ধ 6।

, তার রপর গেছে কবে! @)ড়ে গেছে কবক উত্তড়ে গেছে কবমর সড়ে গেছে কবQ
আর গেছে কবে! @ক ও

ছিঁড়ে গ ই কর হয়ছিঁড়ে গ

সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র। গেছে কবে! @"ষ দায় নিয়েছ

ড়ে গেছে কবর দায় নিয়েছছিঁড়ে গ! ছিঁড়ে গ ,

দায় নিয়েছড়ে গেছে কব! ই গেছে কবে! @সWছিঁড়ে গমত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮র সড়ে গেছে কবQ। ছিঁড়ে গ য় ত্তড়ে গেছে কবর
দায় নিয়েছত্ত ,

আঠান্ডা ম ত্তড়ে গেছে কবর

অড়ে গেছে কব ড়ে গেছে কবক A ড়ে গেছে কব

প্রণয়প " ।

, উত্তম কম ড়ে গেছে কবরর

মj তার.র পরই গেছে কবে! @ H হয় উত্তম-সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮
জছিঁড়ে গ!র ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবOদায় নিয়েছ হড়ে গেছে কবয় 1 য়। ছিঁড়ে গকন্তু
সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ র

ছিঁড়ে গ র তার ছিঁড়ে গ2ক ই

ছিঁড়ে গদায় নিয়েছড়ে গেছে কবO, গেছে কবে! @"ষ ১৬
সড়ে গেছে কবQ
প

ড়ে গেছে কব2

ড়ে গেছে কবর উত্তড়ে গেছে কবমর

ছিঁড়ে গ র স,-. ম ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ৬। গেছে কবে! @"ষ
ড়ে গেছে কবর একছিঁড়ে গ!ও

ছিঁড়ে গ

উত্তম কম র ম র গেছে কবে! @ ড়ে গেছে কব
গেছে কবে! @তার। তার র দায় নিয়েছ

গেছে কবে! @ ই।
১৯৮০

র আড়ে গেছে কব ই ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবজড়ে গেছে কবক

গুছিঁড়ে গ!ড়ে গেছে কবয় ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয়ড়ে গেছে কব

সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ । ছিঁড়ে গসড়ে গেছে কব ম

জ ৎ

অড়ে গেছে কব ক

গেছে কবে! @)ড়ে গেছে কবক

দায় নিয়েছlড়ে গেছে কবর,

গেছে কবে! @2 ক [র আ ড়ে গেছে কব2। আরও এক!

ছিঁড়ে গ ষয় 2[ কর দায় নিয়েছরক র। দায় নিয়েছজড়ে গেছে কব ই
ড়ে গেছে কবmড়ে গেছে কবতার ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবজর ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবজর মড়ে গেছে কবতার কড়ে গেছে কবর
প্রছিঁড়ে গতারষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। উত্তমও হাফডজনের উপর ছবি করেছেন। সুচি প ওয় র গেছে কবে! @ o কড়ে গেছে কবরড়ে গেছে কব ।
উত্তমও হ LCজড়ে গেছে কব র উপর ছিঁড়ে গ
কড়ে গেছে কবরড়ে গেছে কব । সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ ও প্র য় তার ই।
ছিঁড়ে গকন্তু দায় নিয়েছজ ক- ও একসড়ে গেছে কবQ ছিঁড়ে গ
কর র ক) A ড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গ ।
অ "., এস পছিঁড়ে গরস,-.
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয়
\ ছিঁড়ে গ2 ক- ই গেছে কবে! @তারম
ম)
ঘ ম য়ছিঁড়ে গ । স[ স[ অ Al ছিঁড়ে গতারগুড়ে গেছে কব2
আম \ ছিঁড়ে গ2র অ. ড়ে গেছে কব7 য় ক- ই
গেছে কবে! @সA ড়ে গেছে কব Hর গেছে কবে! @দায় নিয়েছয়ছিঁড়ে গ । তার র উত্তমসছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ জছিঁড়ে গ! 2ড়ে গেছে কবতারই অজ্ঞাপনে আগে দিতে হবে। তারপর সব ছবিত ।।
উত্তম-সছিঁড়ে গ ত্রা জুটির শেষ ছবি ১৯৭৫ এ। ১৯৬২ থেকে ১৯৮ 2ড়ে গেছে কবতার তার ড়ে গেছে কবদায় নিয়েছর ক ড়ে গেছে কব
‘হ র ড়ে গেছে কব
সর’, সপ্তপদায় নিয়েছ6
স ছিঁড়ে গরক । স ই প ড়ে গেছে কব র দায় নিয়েছ"ড়ে গেছে কবকর
গেছে কবে! @"ষ,অ)
ড়ে গেছে কবয়র দায় নিয়েছ"ড়ে গেছে কবকর গেছে কবে! @
র
ছিঁড়ে গ । ছিঁড়ে গকন্তু তার রপর! গেছে কবে! @"ষ
আঠান্ডা ম ড়ে গেছে কবর !
র! সম্পড়ে গেছে কবকDর গেছে কবে! @সই
তার র! গেছে কবে! @ H হয় অড়ে গেছে কব ক আড়ে গেছে কব ই
ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কব ছিঁড়ে গ ড়ে গেছে কবয়ছিঁড়ে গ 2।
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