
দ্ৰুৱতাল 
ক াততয়াদৰে তিৰেৰ া িলপুতে 
ভুতলৰদাল ুপায়ােল ুতিৰেৰ া 
খ্য়াতত কতাৰেদ ু চু্চটহা ল ুতিৰদৰ া 
চাতুে তিট্টৰে তিৰেৰ া  া তিৰেৰ া 
িীতত িীেল ুতিৰেৰ া মাতু 
মাততৰে হল্ল ুকতােল ুতিৰদৰ া 
োতুে েে ৰে কিৰলসল ুতিৰেৰ া 
ক াতত কসতৱসল ুতিৰেৰ া 
আতুেদতল ৱ তদ লংতিতসদৰে তিৰে 
আ তুেেুল ত ৰেল ুতিৰেৰ া 
ৱীততৰহাত্ৰ  িালদতল্ল ইট্টৰে তিৰেৰ া 
জাতত ধমমৱ তিট্টৰে তিৰেৰ া 
ঈ কতৰেদতল্ল  ী ইদ্দৰেন য়্য় কভ 
ন্নাতু ক লৱুদু ু া তিেিৰল্লৰ  
তাতা ইতন্নদতেংদ আৱদুাদে ুিেতল 
দাতা কমতেদতেন্দ এ াদোেতল 
কসাতু তহংদােদৰুপাদৰে ত ন্ন পদদাৰ  
য়াৰতৰে সংশয়ৰৱা তিৰেৰ া তিৰেৰ া খ 
ক্য়াত মংেল কপােল ুতিৰেৰ া 
মাতু কপাল্লাদৰে  ৰুোংদ ুকুল এন্ন 
কোত্ৰদৱতেৰে েতত এতল্লৰদা 
ৱাতন্ন মে াদ আতন্ন েপুৱ 
োতুেদতল্ল ত ৰন্নালৰে কতাৰো 
কজাততমময় েপু তৱজয়তৱট্টলৰেয়  
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দতূ দজুম  হাতে দখুত ৱাতে 
মট্য় তাল 
ভুতলৰদালৰে ইদ্দ ভুতমসুেল ুতিৰে 
ভীতত ামৱন্ন ুইটু্টৰ াংেৰে তিৰে 
 ী তততেদংুেৰে তিৰেৰ া তিৰেৰ া আ 
োততেতলৰে সূতু অেতৱ সীেল ুতিৰেৰ া 
সূতুমত  তিটু্ট অতেতেমােল ুতিৰে 
পাত   ী াতে কুলৱ ক ান্দৰে তিৰে 
মাতুোতেৰ তয়ংদ য়ততয়াদৰে তিৰেৰ া 
তিতত সলৰহা এন্ন সা তদদ্দৰে ত ন্ন 
পুতৰে ত্ৱততৰয়াশৰ ংদ ুকপােলল্য়াৰ  
 াথ তল্ল ত ন্ন মংতত্ৰ ত ৰৱৰ া 
কপাতিাৱ  ম্ম তৱজয়তৱট্টলৰেয় া 
তুমৰদালতেট্ট ভােতত েম া 
তত্ৰতৱে তাল 
ভােৰৱ  াৰ াব্ব শে া ত  েল্লৰৱ 
িাতেিাতেৰে ত ন্ন ঐতহ  কসৌখ্য়া 
তমেৰদ ক ােু এংদ ুকিতে িযাসতেতস তৱ 
স্তােৱাতে গুেৰুৱ  াতেৰদৰ া 
ধােতু ৰয়াল ুপুতট্ট পােেুা দ সং 
শাে কহয়ৰৱংদ ুক তল ত  ৰে 
দতূেৰদৰ া ইদ ুদদন্য়তদংদতল্ল তৱ 
চাতেতসদৰোতলৰত ইতল্লতদদ্দৰে লীৰস 
ভাতেভাতেৰে ত ন্ন কসৌভাগ্য় চে ৱ 
কতাতেতস দন্য়ন্ন মাৰেংৰদৰ া 
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 ােণু্য়দতল দ টভাতে তিয়ৰ  
আেন্ন  াৰ ৰ া ত ন্ন তৱ া 
ত েতুত অপত ততম  ত  নদয়্য়া 
ৱাে াৱে ৱং্য় তৱজয়তৱট্টলৰেয়  
কসেৱু পতেমাৰো তােতম্য় ভাৱদতল 
অট তাল 
 ী  ুওতলৰয় হতে তাৰ  ওতলৱন য়্য় 
 ী  ুমতু দৰে হতে তাৰ  মতু ৱ  ু
এৰ ংৰি ত ন্ন কমতল  হতে  ােণু্য় 
 ী ল্লতদল্লদ স্থা ৱ তাত ল্লা 
িাৰ শ  ৰমা  ৰমা ত ন্ন পাদাব্জৰ  
ৱা ৰেশ সুগ্ৰীৱ ৱাতল সাতি 
জ্য়াৰ শ ভতি তৱেৰিশ অমৰেশ 
আ ংদ আ ংদ মেুতুত গুেেুায় 
পাত গ্ৰহ  মােু পততত পাৱ  কদৱ 
িা ীংতিয়েল ুকদহ কচত  তচেৱ 
দা  মােতল সৱম ত ন্নদী ৰৱংদ ু
 ীত েলাৱাে অন্য় জ তেৰে মো  ু
তিনন্নৰপৰ া কদহ ত্য়ােৱাতে 
তি াথ তৱজয়তৱট্টলৰেয় পাদ 
েী  ুদতেসুৱ সৱমেদু্দােী 
আতদ তাল 
এল্ল  ালদতল্ল ত ন্নতল্ল ভতি ইপ্প 
সল্লতলত ম জুে পদপাংস তশে 
দতল্ল দতেসুৱংৰত সতত মতত তয়েু 

www.yo
us

igm
a.c

om



িতল্লদ  াম তিতেসু িলৱংত গু ৱংত 
িল্লৱ ভৱদেু  ীৰ  েততৰয়া জে 
কদাল্লভ মংুদ  িাৰ শ সুখপু ম 
অল্লতদদ্দৰে এন্ন  াৱ  েতু য়  াৰ  
মল্লমদম   ম্ম তৱজয় তৱট্টলৰেয়  
ত তল্লস ুম দতল্ল িততকুলৱােৰদ 
জৰত তাল 
অ ংত জ মুৰে  ীৰ  গুে ুএংি 
জযা ৰৱ ক ােু জীয়া তৱজয়তৱট্টল  দাসা 
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