
সর্বসমর্বণ/সর্প্রতীক শংধি 
 
হধিকথাম্র্ ইতসাি গুরুগল 
করুণধদংদার্ধিতু পর্লবুর্ 
র্িম ভগর্দ্ভক্তধিদিাদিধদ পকলরু্দু ু
 
আর্ র্িবর্াম্মিধত ধর্মলাং 
গার্ র্দ্ধরু এংবদধির্ িা 
জীর্ভর্ পমাদলাদমিিিধুদিধদ হধির্দর্ 
পসধর্র্ধিগিকুূলিল্লবদ 
তার্ ুইর্িি পকধিসর্ল্লবি 
শ্রীধর্লাসাস্পদি দাসধিগুংবে অর্জয়র্ ু১০-১ 
 
শ্রীদিংধিসবিাজয়ুগবল 
কাদশ স্থািাত্মবদালধগ 
ট্টাদিধদ সংতুধতসুর্র্ধিবগ ঈ ির্গ্রহর্ ু
আধদবতয়রু সংততাধি 
ব্য়াধিগল র্ধিহধিসুতর্িিু 
কাদবুকাংধিহবিল্লবিাংদাগীশিাজ~পিয়ধল ১০-২ 
 
পমধদধিয় পমললু্ল পগাষ্পা 
পদাদকগবলল্লমলতীথবর্ ু
র্াদর্াধি িিাতলবর্ সুএত্র জীর্গণ 
শ্রীদি প্রধতবমগল ুঅর্রুং 
পর্াদিবর্ নিবর্দ্য় ধিত্য়ধদ 
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হাধদ িবির্বুদ িতিগবলংদধিতর্বি পয়াধগ ১০-৩ 
 
সর্বদশর্ ুর্ুণ্য়বদশর্ ু
সর্কালর্ ুর্ুণ্য়কালর্ ু
সর্জীর্রু দাির্াত্ররু মরূু পলাকদল ু
সর্ মাতুগবলল্ল মংত্রর্ু 
সর্ পকলসগবলল্ল র্ূবজয় ু
শর্ংদ্য়ি ধর্মলমধূত ধ্য়াির্লু্লর্বগ ১০-৪ 
 
পদর্খাত তোক র্াধর্ স 
পিার্িগলধভমাধি সুিরু ক 
পলর্িবদাধলহ পিামকূর্গবলালবগ তুংধর্হরু 
আ ধর্য়দ্গংগাধদিধদগল ু
ভাধর্সুর্বুদপ্পবেিবিধির্ 
সাধর্ি সুিাধিগবলালবগ প্রর্ধহসুতধলহবর্ংদ ু১০-৫ 
 
মরূুবকাটিয় ম্রয়াবল পশাধভর্ 
ঈিধিক এপ্পেু সাধর্ি 
মারুতাংতয়াধম মাির্ প্রধতধদর্সদধল্ল 
তা িধমসুধতহবিংদ ুধতধলধদহ 
সূধিগবল পদর্বতগলর্ি শ 
িীিগবল সুএত্র অর্র্িচবিবয় হধিরূ্বজ ১০-৬ 
 
শ্রীর্িধিগধভবেকবর্ংদধি 
দী র্সুংিবিবয়ালবগ র্ল্লর্ 
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িার্ জলদধল ধমংদবিয়ু গংগাধদতীথগল ু
তা ওধলদ ুর্ংদবল্ল পিবলবগাং 
িীর্িধখলাথগলিধিয়দ 
জীর্িমিতিংধগধণয়নিধদদরু ফলবর্ি ু১০-৭ 
 
িদিধদগধলবলবয়ালবগ র্ধির্রু্ু 
উদধির্ধিয়ংতিধদ তরুর্া 
য়দধল িধমসুর্র্ধল্ল তন্ময়র্াধগ পতািদবল 
ধর্ধিধিবেিগলাচধিসুর্রু 
র্িুরু ভগর্দ্রূর্ সর্ 
ত্রদধল ধচংতবি র্িল ুত্য়ধজসুর্িধখল কমগল ১০-৮ 
 
কধলবয় পমাদলাদধখল দাির্ 
পিালবগ ব্রহ্মভর্াধদ পদর্ 
কল ুধিয়ামকিাধগ হধিয়াজ~পিয়ধল অর্ির্ি 
কলেুকমর্ মাধি মাধিধস 
জলরুবহঅণগধর্সুত ধি 
শ্চল সুভধক্ত জ~িাির্ূণরু সুধখর্ির্বিালবগ ১০-৯ 
 
আর্ জীর্বিাধলদ্দবিধি 
ন্নার্ কমর্ মািবলধি 
ন্নার্ গুণরূর্গলুর্াসবি মািবলির্রু 
কার্নিয়্য়ি র্িম সত্করু 
ণার্বলাকি র্লধদ চধিসুর্ 
পদর্বতগলি ুমটু্টলার্বর্ র্ার্কমগল ু১০-১০ 
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র্ধতবয়ািবি মির্ংদ পতিদধল 
প্রধতধদর্সদধল িধমধস পমাধদধস 
সুতির্বিধদবলবয়াল ুধজবতংধিয়বলংদ ুকবিসুর্লু 
ক ইধতর্ধত কথাম ইত সুবভাজি 
িত মহাত্মধিধগতি পদাে 
প্রতধতগল ুসংর্ংধিধর্সুর্বর্এচ্য়ুতিদাসধিবগ ১০-১১ 
 
সূধস র্হ িধদবয়ালবগ তন্ন স 
হাস পতারুবর্বিবিংদ ুজলবকদ ু
িীধসদবি নকবসাতু মণুগুুর্ হধিয় ধর্ট্টর্িু 
পেশ ঐদরু্িাধদয়ধল স 
পর্শ েুধিয় মাধিদদু ধর্ 
ট্টাবশধয়ংদধল অন্য়িািাধিসুর্ মাির্ি ু১০-১২ 
 
িাি ুিন্নদ ুএংর্ জিমধত 
মাির্ি ুধদিধদিধদ মািুর্ 
স্নাি জর্ পদর্াচবিয়ু পমাদলাদ কমগল 
দাির্রু পসবলবদায়রু্িল্লবদ 
শ্রীধির্াসি ুস্বীকধিস ম 
দ্দাবি র্ক্ব কধর্ত্থ ফল ভইধসদবর্ালহুদ ু১০-১৩ 
 
িাধত্রবয়ালগুল্লধখল তীথ 
এত্রচধিদবিি ুর্াত্রা 
র্াত্রর্ধিতন্নাধদ দাির্ মাধি ফলবর্ি ু
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গাত্র ধিমলিাধগ মংত্র 
পতাত্র র্ঠিধসদবিি ুহধি স 
র্ত্রগতবিংদধিয়দবল তা কত ই এংর্রু্ি ু১০-১৪ 
 
কংি িীবিাল ুমণুধুগ পদহর্ 
দংধিধসদবি ফলবর্ি ুদংি ক 
মংিলগলবি িধিধস য়ধতবয়ংবদধিধস ফলবর্ি ু
অংিজাধির্িংসগি র্দ 
র্ুংিিীকধদ মির্হধিধশ 
র্ংিুধণয়বর্াধলধিধস সুখর্িধদপ্প মাির্ি ু১০-১৫ 
 
পর্দশাস্ত্র র্ুিাণ কবথগল 
ওধদ পর্ধলদবিি ুসকল ধি 
পেি কমর্ পতাবিদ ুসত্কম মাবিি ু
ওদিংগলি ুজধিদ ুশ্বাসধি 
পিাি নগধসদবিি ুকাম 
পরাির্ধলয়বদ িাি ু িন্নদ ুএংর্ মাির্ি ু১০-১৬ 
 
এি ুপকধলদবিি ুপিাধিদ 
পিি ুওধদদবিি ুপর্ধলদ 
পিি ুর্াধিদবিি ুমাধিদবিি ুধদিধদিধদ 
শ্রীধির্াসি জন্ম কম স 
দািিুাগধদ পিবিদ ুতেত 
স্থািদধল তদ্রূর্ তন্নামকি স্মধিসদর্ ১০-১৭ 
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র্ধুদ্ধ ধর্দ্য়া র্লধদ পর্ধলদ 
শুদ্ধ কাব্য়ধর্দল্ল তত্বসু 
র্দ্ধধতগলি ুধতধলদ মাির্িল্ল র্িুধিংদ 
মধ্বর্ল্লভ তাবি হ ইদবয়াবদা 
ধলদ্দ ুিধুিদংদদধল িধুিবদি 
র্ধ্িগল পিািদবল ধকধর্বগাট্টাধলরু্দ ুর্িুরু ১০-১৮ 
 
কধিবিালধগহ িস ধর্দংতধি 
গিরু্ল্লবদ ভাগ্য় পয়ৌর্ি 
মধিিধল নমমবিদর্বগ হধিসুচধিতাম ইতর্ ু
লভ্য়র্াগদ ুহধির্দাব্জধদ 
হধিদধত সদ্ভধক্ত িস র্ংু 
িুধি পকাধি সুখাধিবয়ালগািুর্র্গল্লদবল ১০-১৯ 
 
খগর্িধ্বজিংধি ভকুধতয় 
র্বগয়িধিয়দ মাির্ধিধগদ ু
ওগটিিংদধদ পতারুধতপ্পদু ুএল্ল কালদধল 
ধত্রগুণর্ধজতিমলগুণগল 
পর্াগধল ধহগু্গর্ ভাগর্তধিবগ 
ধমবগ ভকুধত সুজ~িািসুখধর্ের্ি িইরু্দ ু১০-২০ 
 
র্িমতত্ব িহস্য়ধর্দ ুভূ 
সুিরু পকল্বদু ুসাদিধদ ধি 
ষু্ঠধিগধলবগ মঢূধিবগ র্ংধদতমাধি ধর্শুিধিবগ 
অিধসকধিধগদ ুপর্ল্বদুল্লি 
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র্িত ভগর্ত্র্াদয়ুগলাং 
র্রুুহ মিুকিবিধিসুর্ধিধগদিরুর্ু পমাদদধল ১০-২১ 
 
পলাকর্াবতধয়দল্ল র্িবলা 
নককিাথি র্াবত পকল্ববি 
কাকুমিজুধিধগদ ুসমর্কর্াধগ পসাগসুর্বুদ 
পকাকিদ র্ধিমলর্ ুেট্র্দ 
স্বীকধিসুর্ংদদধল জলচি 
পভক র্ল্লবুদ ইদি িস হধিভকুতগল্লদবল ১০-২২ 
 
স্বপ্রবয়াজিিধহত সকবল 
ষ্টপ্রদায়ক সর্গুণর্ূ 
ণপ্রবময় জিামিণর্ধজত ধর্গতবেশ 
ধর্প্রতম ধর্শ্বাত্ম ঘ ইধণ সু 
য়প্রকাশািংত মধহম ঘ ই 
তপ্রতীকািাধিতাংধি সবিাজ সুিিাজ ১০-২৩ 
 
র্িচিাধি িিািিবি জয় 
মিজুম ইগর্িবর্শ জয় র্া 
মি ধত্রধর্রমবদর্ জয় ভ ইগুিাম ভূম জয় 
জিকজার্ল্লভবি জয় রু 
ধিধণ মবিািথধসধদ্ধদায়ক 
ধজি ধর্বমাহক কধলধর্দািণ জয়জয়ািমণ ১০-২৪ 
 
সধিদািংদাত্ম ব্রহ্মক 
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িাধচতাংধি সবিাজ সুমিস 
পপ্রাি সন্মংগলদ মধ্বাংতঃকিণ রূঢ 
অচ্য়ুত জগিাথধর্ঠ্ঠল 
ধিি পমধিদ জিি ধর্ি কা 
দ্গিিংুিািণ্য়বদাল ুপগাবগার্িি ুকাধয়দ ১০-২৫ 
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