
উদাত্তানদুাত্ত সংধি 
 
হধিকথাম্ৰ্ ইতসসাি গুিগুল 
কিণুধদংদাপধনতুস পপলৱুে 
পিম ভগেদ্ভক্তধিদনাদিধদ পকলেুদু ু
 
হধিয়ু পংচাশদ্েিণ সু 
স্েি উদাত্তনদুাত্ত প্ৰচয় 
স্েধিতস সংধি ধেসগ ধ ংদগুৱলালৱগ তসদ্োচ্য় 
ইিেু তসত্তন্নামিপূগ 
লধিতুসপাসনগগেধিৱলৱয়াল ু
সুিৱি সধি নিিল্ল অেিাডুধেৱদ পেদাথ ৯-১ 
 
ঈশনধল ধেজ~নান ভগে 
দ্দাসিধল সদ্ভধক্ত ধেষয় 
ধনিাৱশ ধমথ্য়াোধদয়ধল প্ৰৱদ্েষ ধনত্য়দধল 
ঈ সমস্ত প্ৰাধণগলধল ি 
পমশধনহৱনংদধিদ ুঅেিধভ 
লাৱষগল পুিগয়সুেৱুদ মহয়জ~ন  হধিপূৱজ ৯-২ 
 
ধিদশ একাত্মকৱনধনধস ভূ 
উদক ধশধিৱয়াল ুহতু্ত কিণধদ 
অধিপৱিধনসুে প্ৰাণমখু্য়াধদত্য়ৱিালু পনৱলধস 
ধেধদতসনাধগদ্দনেিতস ধনি 
েধিকমধহমন ুসকল ধেষয়ে 
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ধনিননামক সংকিষুণাহ্েয়নু স্েীকধিপ ৯-৩ 
 
দধহক দদধশক কাধলকিয় 
গহন কমগলংুটু ইদৱিাল ু
ধেধহতসকমগলধিতুস ধনষ্কামকন ুনীনাধগ 
  ইহধতসনামক ভািতসীশন 
মধহতসিপূে পনৱনদ ুমনদধল 
অহিহভগেংতসগধপসু পিমভকুধতসয়ধল ৯-৪ 
 
মিূ ুধেি কমগৱলালৱগ কং 
সাধি ভাগে হয়েদন সং 
পপ্ৰিকন ুতসানাধগ নেিপূংগলন ুিধিধস 
সূধিমানেদানেৱিাল ুধে 
কাি শনূ্য়ন ুমাধড মাধডধস 
সািৱভাক্তন ুস্েীকধিধস পকাডুধতসপ্প জীেধিৱগ ৯-৫ 
 
অনল পক্েেগগধসদন্নে 
অনলৱনাল ুপহাধমসুে পতসৱিদং 
তসধনধমৱষশন ুমাধড মাধডধসদধিল কমগল 
মনেচন কায়দধল ধতসধলদন ু
ধদনধদ পকাডু শংধকসৱদ ে ইধজনা 
দন সদা দকৱকাংডু সংতসধয়সুেন ুতসন্নেি ৯-৬ 
 
কুদৱুি  ালদ পকাৱনয় কূদল 
তুসধদধেভাগে মাধড শতসধেি 
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েদৱিাৱলাংদন ুনিূ ুভাগে মাডৱলংধতসহুৱদা 
ধেধিভোধদ সমস্থ ধদধেজি 
পমাদলমুাধড তস ইণাংতসজীেৱিা 
লধিক ন্য়ূনৱতসধয়ল্লৱেংধদগু জীেপিমাণ ু৯-৭ 
 
জীেনংগুষ্টগ্ৰ মিূধুতস 
জীেনংগুট মাি মিূধুতস 
জীেনপ্ৰাৱদশ জীোকাি মধুতসগল ু
এেমাধদ অনংতসিপূধদ 
য়ােদেয়েগৱলাল ুৱ্য়াধপধস 
কাে কিণুালগুল পদেন ুঈ জগিয়ে ৯-৮ 
 
ধ ং  জীোংগুষ্ট মািধদ 
ইং ৱুগাংধডহ সেৱিাল ুসূ 
মং িধদ হ ইত্কমলম্য়ধনোধসৱয়ংৱদধনধস 
এং িীতসৱগ পকাধেদি ুধে 
শ্েংভিাত্মক প্ৰাজ~ন ভক্তকু 
টুংধ  সংগতসসুে ঈপধি  ল্লভজকিনু ৯-৯ 
 
পুিষুনামক সেজীেৱিা 
ধলিেু পদহাকািিপূধদ 
কিণধনয়ামক হ ইষীকপধনংধৰিয়য়ংগলধল 
তুসধিয়নামক ধেশ্েতসা হ 
পন্নিডু প িলধুলদ্দতু্তমাংগধদ 
এিডধিক এপ্পতু্তসাধেি নাধডৱয়ালধগপ্প ৯-১০ 
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ৱ্য়াপকন ুতসানাধগ জীে স্ে 
িপূৱদহদ ওলৱহািৱগ ধন 
পলপনাধগহ জীেক ইতসকমগলনাচধিধস 
শ্ৰী পৱয়াজভৱেিধিংদ প্ৰ 
দীপেণ সুমধূতস ম্য়গ 
তসা পপাৱলে ধেশ্োধদিপূধদ পসৱেগকৱগালতুস ৯-১১ 
 
গিডু পশষ ভোধদ নামে 
িধিধস পেন স্েিপূ পদহধদ 
কিণধনয়ামকন ুতসানাধগপ্প হধিয়ংৱতস 
সিধসজাসন োধণ ভািধতস 
ভিতসধনংৱদাডগূধড ধলংগধদ 
ইিধুতসহি ুধমক্কাধদৱতসয়ধিধগল্লোস্থান ৯-১২ 
 
জীেনৱক তুসষদংৱতস ধলংগে ু
সােকাশধদ পপাংধদ সুত্তল ু
প্ৰােিণিপূদধল ইপ্পুদ ুভগেধদৱেয়ধল 
পকেল জডপ্ৰক ইধতস ইদকধি 
পদেৱতসয়ু মহলকুধম পয়ধনপল ু
আ ধেিৱজয় স্নানপধিয়ংতসিধদ হধত্তহুদ ু৯-১৩ 
 
আিধিকদশকৱলগললু্ল শ 
িীিেধনিদু্ধগল ম্য়ধদ 
পসধি ইপ্পে ুজীে পিমাোধিকদ্েয়ে ু
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 ািদংদধদ দানেিনধতস 
দিূগগসুে শ্ৰীজনাদন 
মিূ ুগুণৱদালধগপ্পৱনংধদগু ধিে ইতুসৱেংৱদধনধস ৯-১৪ 
 
িৰুিয়ৱমাদলাদমিধিৱগ অধন 
িদু্ধ পদহৱে মৱনৱয়ধনসুেদু ু
ইদ্দ ুপকলসে মাডিধল্লংধদত্ত স্থলূদধল 
কু্ৰদ্ধিল ধদধেজি ুপিস্পি 
স্ফধিধয়ংদধল দ্েংদ্েকম স 
ম ইধদ্ধগলনাচধিসুেি ুপ্ৰাৱণশনাজ~পনয়ধল ৯-১৫ 
 
মধহৱয়ালৱগ সুএিতসীথধদ 
তুসধহন েিষু েসংতসকালধদ 
দদধহক দদধশক কাধলকিয় িমকমগল 
দ্ৰুধহণ পমাদলাদমিৱিল্লিু 
েধহধস গুণগলননুসধিধস  স 
ধন্নধহতসিাধগৱদ্দল্লৱিাল ুমাডুেি ুৱ্য়াপি ৯-১৬ 
 
পকশ সাধসিধেি ধেভগভাগে 
দগসৱলধনতসধনধতসহ সুষুম্নেু 
আ ধশিাংতসধদ ৱ্য়াধপধসহুদী পদহম্য়দধল 
আ সুষুম্নৱক েজ্ৰকায় প্ৰ 
কাধশনী দেদ্য়ুধতসগধলহে ুপ্ৰ 
পদশদধল পধিমৱক উত্তি পূে দইণৱক ৯-১৭ 
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আ নধলনভে নাধডৱয়ালৱগ ধি 
পকাণচক্ৰে ুইপ্পদুধল্ল ক ই 
শান ুমংডল ম্য়গন ুসংকিষুনাহ্েয়ন ু
হীন পাপাত্মক পুিষুন দ 
হনগগসুতস ধদনধদনধদ ধে 
জ~নানময় শ্ৰীোসুৱদেন ুঐধদসুে কিধুণ ৯-১৮ 
 
ম্য়নাধডয় ম্য়দধল হ ই 
ত্পদ্মমলূধদ মলূপধতস পদ 
পদ্ম মলূলদধলপ্প পেনন পাদমলূদধল 
পপধদ্দৱকাংধডহ জীে ধলংগধন 
িদু্ধ পদহ ধেধশষ্টনাধগ ক 
পধদ পমাদলাদমিৱিল্লি ুকাদৱুকাংধডহি ু৯-১৯ 
 
নালম্য়দধলপ্প হ ইত্কী 
লালজৱদাধলপ্পষ্টদলধদ কু 
লাল চক্ৰদ পতসিধদ চধিসুে হংসনামকনু 
কালকালগলধল্ল এৱদদৱস 
পালকি দকৱসৱেৱগালতুস ক ই 
পাল ুঅেিধভলাৱষগল পূগিধসৱকাডুধতসপ্প ৯-২০ 
 
োসোনজু পিণকুাত্মজ 
দাশিধথ ে ইধজনাদনমল জ 
লাশয়ালয় হয়েদন শ্ৰীকধপল নিধসংহ 
ঈ সুিপূধদ অেিেি সং 
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পতসাষ পধডসুতস ধনত্য়সুিময় 
োসোধগহ হ ইত্কমলৱদাল ুধ ং ৱনংৱদধনধস ৯-২১ 
 
সুিপনালয়গকধদৱদাৱড মন 
পেিগুেদু ুসত্পুদয়মাগধদ 
 িল ুেধন্হয় মৱনৱগ ধনৰিয়ালস্য়হধসতস ইৱষয়ু 
তসিধণতসনয় ধনৱকতসনধদ সং 
ভধিতস পকাপাৱটাপ পতসািেু 
দিধেৱদািন ুধনি ইধতসয়ধল  ৱি পাপগল  মাল্প ৯-২২ 
 
েিণুনধল্ল ধেৱনাদ হাস্য়ে ু
মিতুসৱনাল ুগমনাগমন ধহম 
কি িনাধিপিধল্ল িমদ  ধুদ্ধ জধনসুেদু ু
হিন মংধদিদধল্ল পগা িন 
িিধণ কন্য়াদানগল ুওং 
দৱিঘধলৱগ তসৱডয়দৱল পকাডুধতসহ ধচত্ত পুটু্টেদ ু৯-২৩ 
 
হ ইদয়ৱদালৱগ ধেিধক্ত পকসি 
পকাদৱগ স্েপ্ন সুষধুি ধলংগধদ 
মিুহ কধণৱকয়ধল্ল  ৱি জাগ্ৰধতসয়ু পুটু্টেদু ু
সুদিশুন পমাদলাদ অষ্টা 
য়ুিে ধপধডদ ুধদশাধিপধতসগল 
সদনদধল সংচধিসুতসী পধি  ধুদ্ধগল পকাডুে ৯-২৪ 
 
সূিনামক প্ৰাণপধতস গা 
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য়ধি সংপ্ৰধতসপাদ্য়নাগী 
গািৱদাল ুপনৱলধসিল ুধতসধলয়ৱদ কংদকংডধল্ল 
িাধিৱয়াল ুসংচধিধস পুি ক 
লি সধহতসনধুদনধদ তসীথ 
এিয়াৱিয় মাধডৱদে ুএংৱদনতুস ধহগু্গেি ু৯-২৫ 
 
নািধসংহস্েিপূৱদালৱগ শ 
িীিনামধদ কধিধসেন ুহধদ 
নাি ুকৱলগললু্ল ধলংগধদ পুিষুনামকন ু
পতসািেুন ুঅধনিদু্ধৱদাল ুশাং 
তসীিমণধনিদু্ধ িপূধদ 
পপ্ৰধিসুে প্ৰদ্য়ুম্ন স্থলূকৱলেিৱদাধলদ্দ ু৯-২৬ 
 
পমাদল ুত্েক্চমগল ুমাংসে ু
িধুিিৱমৱদামজ্জেধস্থগ 
ধলদৱিালৱগ এৱকানপংচাশন্মিদু্গণেু 
ধনিন ধহংকািাধদ সামগ 
অদি নামধদ কৱিসুৱতসাংভ 
ত্তধিক নাল্েৱত্তধনপ িপূধদ িাতুসগৱলাধলপ্প ৯-২৭ 
 
সি িাতুসগৱলাল পহািৱগ সং 
তসি পলাহগনাধিয়ংদধদ 
সি সামগধনপ্প অন্নময়াধদ পকাশৱদাল ু
ধলিনাগৱদ তসত্তদাৱ্হয় 
কু্লিৱভাগে পকাডুতস স্েপ্ন সু 
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ষুধি জাগ্ৰৱতসয়ীে দতসজস প্ৰাজ~ন ধেশ্োখ্য়া ৯-২৮ 
 
তসীধেৱকাংধডহেধল্ল মজ্জ ক 
পলেিধদ অংগুধলয় পেদ 
ঠাধেনধল মনূ্নিূ ুঅিেৱত্তধনপ ধিস্থলধদ 
সাধেিদ এংভতু্ত িপূে 
পকাধেদি ুপপলেুি ুপদহধদ 
পদেৱতসগৱলাডগূধড ক্ৰীধডসুেন ুিমািমণ ৯-২৯ 
 
কীটৱপশস্কধি পননধেধল 
কীটভােে পতসাৱিদ ুতসদ্েতস 
পিটিপূেগনধদ আডুে পতসিধদ ভকুধতসয়ধল 
দকটভাধিয় ্য়ানধদংদ ভ 
োটধেয়নধতস শীঘ্ৰধদংদধল 
দাটি সািপূ্য়েন ুঐদেুিল্প জীধেগলু ৯-৩০ 
 
 ঈ পধিয় পদহৱদাল ুভগে 
দ্ৰূপগল মৱিয়দৱল মনধদ প 
পদপৱদ ভকুধতসয়ধল স্মধিসুতসধলপ্প ভকুতসিন ু
পগাপধতস জগন্নাথধেঠল স 
মীপগন ুতসানাধগ সংতসতস 
সাপৱিাইয় মাধড পপাৱিেনু এল্ল কালদধল ৯-৩১ 
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