
বিভুবি সংবি 
 
হবিকথাম্র্ ইিসাি গুরুগল 
করুণবদংদাপবিিু পপলবুি 
পিম ভগিদ্ভক্তবিদিাদিবদ পকলিুদু ু
 
শ্রীিরুবণিল্লভি পিমবি 
ভূবিরূপি কংড কংড 
লীবিিবদ ব ংবিসুি মিদবল পিাডু সংভ্রমবদ 
িীি সািািণ বিবেষ স 
জাবি নিজাবহিি ুসহজ বিজাবি 
খংডাখংড িবগগলিবিিু িিুবিংদ ৫-১ 
 
জলিিাগসবদালবগ  বিসুি 
হলি ুজীিি বিবমবসহিদ 
পিাল ুসজাবি বিজাবি সািািণ বিবেষগল 
বিবলদ ুিত্তত্স্থািদবল পি 
গ্গবলবস হবিদ মিবদ পূবজসু 
িলিব্য়াপ্তি রূপগল পিাডুিবল বহগু্গবিরু ৫-২ 
 
প্রবিম োবলগ্রাম পগা অভ্য়া 
গিিবিবথ শ্রীিুলবস বপপ্পল 
য়বি িিথ গ ইহথ িটু য়জমাি স্বপিজি 
প ইবথবি জল বেবখ পিি িািা 
পথ িিগ্রহ পয়াগ কিণ ভ 
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বিবথ বসিাবসিপঅ সংক্রমণিিবিষ্ঠাি ৫-৩ 
 
কাদ কাং িবদালবগ পোবভপ 
আবদবিয়াস্য়ি পিিবদ লকু 
মীিিি ুপ্রবিবদিবদ োবলগ্রামবদালবগপ্প 
ঐদসুাবিি পমবল মিূ 
নত্তদবিক ঐিরূু রূপবদ 
ভূিিগলবভমাবি বদবিজবিাবলপ্পিিিিি ৫-৪ 
 
শ্রীিমণ প্রবিবমগবলালবগ হবদ 
মিূবিকিাবগপ্প পমলল 
িরূু রূপি িবিবস ইপ্পি ুঅবহিা লবদ 
দারুমথিি নগবয় পািক 
পিারুিংবি প্রিীক সুিবিাল ু
পিারুবিপ্পি ুিত্তদাকািদবল পিাল্পবিবগ ৫-৫ 
 
কিণিীয়ামকি ুিািপু 
কিণবদাললগিবত্তিডু সা 
বিিদ হবদিাল্কবিক েিরূপংগলবি িবিবস 
ইরুবিহি ুিদ্রূপ িামগ 
লবিিু পূবজসুবিহি পূবজয় 
বিরুি নকবগাংিি ুি ইউষষািি ুজলি পকাংিংবি ৫-৬ 
 
বিংিরূপি ুঈ পিিবদ জড 
পপাংিসুি পমাদলাদ সুিবিাল 
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বগংিবুগাংবডহবিংদবিদ ুিমাথকামগল 
হংিবলবসদিবুদিবদ বিশ্বকু 
টুংবি পকাট্ট কণান্ন কুত্স্বসি 
কংিবলবয় পসৌভাগ্য়বিংদিিংবিগল ভবজসু ৫-৭ 
 
িাবিবয়ালবগপ্পত্তিালকু 
মবূিিডুসাবিিদ পমল্মু 
ন্নিূ হবদবিবলবিপ রূপি ুশ্রী িুলবস দলবদ 
িিূ অিিবত্তাংদ ুপুষ্পবদ 
মিূবিক দে দীপবদাল ুিা 
িিূ মরূু সুমবূিগল ুগংিবদালবগরুবিহি ু৫-৮ 
 
অষ্টদলসি ইদয় কমলা 
বিবষ্টিি ুিািাবগ সবিা 
ত্স্ক ইষ্টমবহমি ুদলগলবল সং বিসুবিালবগদ্দ ু
দষু্টবিবগ দিুবুি কম বি 
বেষ্িবিবগ সুজ~িাি িম সং 
পুবষ্টলগসুি সংলিপ বিদষু্ট সুখপূণ ৫-৯ 
 
বিত্তবদহাগাি দািা 
পত্স্য়বমত্রাবদগবলালবগ গুণ 
ব ত্তিদু্ধ্য়বদংবিয়গবলালু জ~িািকমবদাল ু
িত্তদাহ্বয়িাবগ কবিসুি 
সত্স্য়সংকলাপিসুািবদ 
বিত্স্য়দবল িা মাবডমাবডপবিংদ ুস্মবিসুবিরু ৫-১০ 
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ভাি িব্য়বক্রবয়গবলবিসুি 
ঈ বিিালৈিত্রয়ংগল 
ভাবিসুি সদ্ভবক্তয়বল সিত্র মবিয়দবল 
িািকি ুিাবিংদ ুপ্রবিবদি 
পসবিসুি ভক্তবিবগ িন্নি ু
ঈি কাি ক ইপালু কবিিিবগাবলদ পিিিংবি ৫-১১ 
 
িাংদলবি পমাদলাদদবিাবলাং 
পদাংদিবল পূজা সুসািি 
পিংবদবিসুি পদাথগল ুিবগিবগয় িিূিবদ 
সংদবণবসবকাংবডহিু ্য়ািবক 
িংবদবিিু ব ংবিবস সদা পগা 
বিংদিব বস পিাডু িবলিবলদাডু পকাংডাডু ৫-১২ 
 
জলজািাভি মবূি মিদবল 
পিবলবগাবলবস বিশ্চলভকুবিয়বল 
 বলবিবসলুমবলগাবলগল বিংবদসবদ বিত্স্য়দবল 
পিলদবলহ গংিবি সুগংিি ু
জলবি িস রূপবি সুদীপি ু
এলরু  ামি েব্দিাদ্ধয়গলবপসল ুওবলি ৫-১৩ 
 
পগালকগল ুিমািমণি বি 
জালয়গলিবুদিবদ সংপ্র 
আলবিবয় সম্মজিি ুকিণগবল দীপগল ু
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সাল ুিত্তবৈষয়গল স 
পম্মলিবি পবিয়ংক িত্স্সুখ 
পদবলবগবয় সুপ্পবত্ত গাত্মবিবিদিবি িসি ৫-১৪ 
 
পাপকমি ুপাদবুকগলিু 
পলপিি ুসত্স্পুণ্য় োস্ত্রা 
লাপিবি শ্রীিুলবস সুমবিাব্্ ইবত্তগল ুসুমি 
পকাপ িূপি ুভবক্ত ভূষণ 
ব্য়াবপবসদ সৈবুি ছত্রিু 
দীপবি সুজ~িাি িািবিগবল গুণকিি ৫-১৫ 
 
মি ি ি কায়ক প্রদইবণ 
য়িবুদিবদ সিত্র ব্য়াপক 
িিরুবহঅণগবপসুি পমাবদসুিবলরু সিি 
অিভুিবক িংদবুকা সকল সা 
িিগবলালবগবদ মখু্য় পামি 
মিজুবিবগ পপবলদবি বিবলয়দ ুিিুবিগল্লদবল ৫-১৬ 
 
 িুিবিি পুরুষাথ পবডিবি 
 িুিদে পলাকগল ম্য়বদা 
বলিরুপায়গবলল্ল পিাডল ুসকল োস্ত্রদবল 
সিি বিষবয়ংবিয়গলবল্ল প্রবি 
িিবিবিবস িাবজসুি লকুমী 
পবিবগ সি সমপবণয়ু মহপূবজ সদপুায় ৫-১৭ 
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পগালকবি কুংডাবি কিণিু 
পমবলাদবগ িহ বিষয় সবমবিয়ু 
গাবল য়ত্নি ুকাম িূমি ুসবন্নিািাব  
পমলিবি প্রজ্বাবল বকবডগলু 
িূবলদািংদগবল িত্ত 
ত্স্কাল মািুগবলল্ল মংত্রা্য়াত্ময়জ~িবিদ ু৫-১৮ 
 
মিুবিবিাবিয় পট্টণবক পু 
িদ কিাটগলই িাবসক 
িদি পরাত্রগবলিডু দইণ উষত্তিৈাি 
গুদ উষপথগবলিডু পবশ্চম 
কদগবলবিপি ুষট সবিাজবি 
সদি হ ইদয়বি মংটপংগল ুবত্রগুণগবল কলে ৫-১৯ 
 
িািুগল ুসপ্তািিণ উষপ 
িীবথগবল িাবডগলু মদগল ু
য়ূথপগল ুসুষুম্না িাবডবয় িাজপংথাি 
ঈ িিরূুহগবল িিংগল ু
মািবিশ্বি ুপং রূপবদ 
পািকগবলংিবিগলি ুসংহবিপ িলিাি ৫-২০ 
 
ইি েোংকাবদগবল লমী 
িবিবিয়িসি ৈািপালক 
পিবিসুবিপ্পরু মিদ ি ইবত্তগবল পদাবিগল ু
অিভুবিপ বিষয়ংগবল প 
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ট্টণবক িপ্প পসািগল ুজী 
িি ুসুিিক কপ্পগল নকবগাংি হবি িাি ু৫-২১ 
 
উষরুপিাক্রমিিমবিবগ দে 
কিণগল ুকন্নবডয় সালগু 
লিবিদিূি সবৈহািবক ব ত্ত মংটপিু 
মিবল িীসুি শ্বাসগল ু া 
মি বিলাবসবি িবুি দাবমা 
দিবগ সাষ্িাংগ প্রণামগবল সুেয়িগল ু৫-২২ 
 
মািমণিিমবিবগ সুমহা 
ৈািবিবিসুি িদিবকাপ্পিু 
পিািণ স্মশ্রুগল ুপকেগবল পিাবকগল ু
ঊবি িবডিংবিগল ুজংঘগ 
লরূু মব্য়াদি বেিগলা 
গািদপু্পবিবগগল ুপকােগললদ ুপকাবণগল ু৫-২৩ 
 
ঈ েিীিবি িথ পিাক সু 
িাসগবল পুংড্রগলু ধ্বজ বসং 
হাসিবি ব ত্তি ুসুিবুিবয় কলে সন্মিবি 
পাে গুণ দংডত্রয়গল ুশু 
ভাশুভৈয় কম  ক্র ম 
হা সমথাশ্বগল ুদেকিণংগবলবিসুিুিু ৫-২৪ 
 
মািবিশ্বি ুপদহিথবদাল ু
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সূিিাবগহ সিকালবদ 
শ্রীিরুবণিল্লভ িবথকবিংদবিদ ুবিত্স্য়দবল 
প্রীবিবয়ংদবল পপাবষসুি িা 
িািপাবদগবলংদবল বিিি 
ঈ িিবুিবিাল ুমমবি বিট্টিিিবি মহবয়াগী ৫-২৫ 
 
ভিবিবিপ িিবিবয়াল ুকম 
প্রিহবদাল ুসং বিসুবিহ পদ 
হি সুিাবিয় মাবড িন্নিবিংবদাডগূবড 
বদিস বদিসগলবল্ল লকুমী 
িিি ুক্রীবডপবিংদ ুব ংবিবস 
পিিিয়্য় ভিাবি দাটিবস পিমসুখিীি ৫-২৬ 
 
অপণালয়গি পদাথি ু
স্তঈ পুরুষরুগবলংবিয়গলবল 
দীপ পািকবিাবলডুবিহ নিলাবদ িব্য়গল 
আ পিমগিদািবিংদ ুপ 
পদপবদ মবিয়দবল স্মবিসুি 
ভূপিংদবদ সং বিসু বিভয়বদ সিত্র ৫-২৭ 
 
িাবিজভিাংডবি সুমংটপ 
পমরুবগবি বসংহাসিি ুভা 
গীিবথবয় মজ্জিি ুবদগ্বস্ত্রগল ুিবুড মংত্র 
ভূরুহজ ফলপুষ্প গংি স 
মীি েবেিবি দীপ ভূষণ 
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িািবকগবলংদবপসল ুনকবগাংডু মবন্নসুি ৫-২৮ 
 
ভূসুিবিাবলপ্পব্জ ভিবিাল ু
িাসুবদিি ুিায় ুখগপ স 
দাবেিবহবপংিি ুবিিস্বান্নামক সূয় 
পভে কামমিাস্য় িরুণা 
বদ সুিরু অবত্রয়বিাবলপ্পরু 
িাসিাবগহ সংকরুষণি পিাবড পমাবদপরু ৫-২৯ 
 
মীিবকিিিিয় প্রাণা 
পাি ব্য়াবিাদাি মলুখ্য় 
পকাি পং ােন্মরুদ্গণ  ইি িসুগণরু 
পমিকাত্মবজ কুিি বিষব 
পেি িিপাদ্ধয়বিবমষরু স 
দািিুাগবদ পিবিপুদ ুনিশ্য়বিাল ুপ্রদ্ধয়ুম্ন ৫-৩০ 
 
ইরুবিহরু িাস্্তয়দস্ররু 
বিরু ইবিয়ু য়মিম য়ম বকং 
কিরু পমবদবি কালম ইত্স্য়ু েলিশ্চিাবদগল ু
কবিবসবকাংিরু েিূবিংদি 
িিি েিূবিাবলপ্পবিিবিাল 
গিবিদিূবিরুিবিহবিংদবিিু মবন্নপুদ ু৫-৩১ 
 
িীিভয় িািায়ণ  িু 
ষ্পািু িাবিংবদবিবস িত্ত 
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জ্জাবি িম সুকমগল িা মাবড মাবডসুি 
প িিি ওলবহািবগ ওি 
পপ্রািিাবগবদ্দল্লবিবগ সং 
প্রীবিয়বল িমাথকামবদগল পকাডুবিহি ু৫-৩২ 
 
বিিিিিদ বিিাি বিগিা 
ভ্য়বিক সমাসমিবি সামগ 
বত্রদেগণ সংপুজ্য় বত্রককুিাম শুভিাম 
মিুমথি ভ ইগুিাম পঘাটক 
িদি সিপদাথবদাল ুিুবদ 
পমাদল ুিুংবিহবিংদ ুব ংবিস ুবিংিরুপদবল ৫-৩৩ 
 
কন্নবডয় নকবিবডদ ুপিাডল ু
িবন্নিি ুসব্য়াপসব্য়বদ 
কবিবগাপ্পিু পিিবদ অবিরু্িবিবগ ঈ জগিু 
বভন্ন বভন্নি পিারুবত্তপুদ ু
জন্য়িাদদুবিংদ প্রবি বিং 
িন্নময়গাবিংদবিদ ুপুবজসল ুনকবকাংি ৫-৩৪ 
 
বিংিবিবিপরু পস্বাত্তমরু প্রবি 
বিংিবিবিপরু স্বািিরু প্রবি 
বিংিবিংিগবলালবগ পকিল বিংি হবিবয়ংদ ু
সংভ্রমবদ পাডুিবল পিাডুি 
লংুিডুুি ুবদডুিদু ুপকাডুিবুদ 
ল্লংিজুাংিকিংবি পুবজগবলংদ ুিবলদাডু ৫-৩৫ 
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িবদয় জল িবদবগবিি পিিদং 
দদবল ভগিদ্দত্ত কমগ 
লদুবিেয়িবিগবপসুি ব্য়ািি িীিাবগ 
বিবিবিবষিাবদগবলবগালগা 
গদবল মাডুি দবিয়ংদবদ 
পদমুিাভি সকল কমগলবল্ল পিবিিবুিরু ৫-৩৬ 
 
অবিয়বদদরু এবম্মাবলদ্দি 
িিি বিষয়গলংুি জ~িাবিা 
ত্তিবদ িিগবপসলু ব ত্স্সুখবিতু্ত সংলিপ 
সবিিু কালপ্রিহগল ুকং 
ডবিয় ুসবি কাণবদবি পবিিিু ু
মিবল মজ্জি পাি কমগবলংদ সুখবিহি ু৫-৩৭ 
 
এি ুমাডুি কমগল ুলকু 
মী বিিাসবিগবপসিসুং 
িাি পুিকবদংদ সংবদবহসবদ বদিবদিবদ 
মািবিবি নকবকাংডু সুখ বি 
ত্তািিি সংলিপ ি ইণজল 
পিি ুিািংুডিিিি পাবেবিি পিিিংবি ৫-৩৮ 
 
পূিব দইণ পবশ্চবমাত্তি 
পিিী পবিয়বিিায়ু সু 
োিিীকি বদগ্বলয়বদাল ুহংসিামকি ু
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সিকালবদ সিরুলু সুি 
সািবভৌমি ুপস্ববেয়বল ম 
পত্তািবিবগ পগা বিসদব্য়ক্তাত্ম পিংবদবিবস ৫-৩৯ 
 
পবি ইডািত্স্সিিু সংি 
ত্স্সিবদালবিরুিাবদ রুপি 
িবিবস িাহস্বত্স্য় পসৌিভ  ংিমি ুএবিবস 
ইরুবিহ জগন্নাথ বিত্স্ঠল 
স্মবিসুিিিি সংলিপবিং 
দরুুপিাক্রমিবু ি সািি পয়াগ্য়বিয়িবিিু ৫-৪০ 
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